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Nowa twarz Wspólnego Miasta?

Radni stowarzyszenia Wspólne Miasto zamierzają
podpisać porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem Dolny Śląsk XXI, którego liderami są prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Kazimierz Ujazdowski,
były minister kultury.
– Od dwóch miesięcy rozmawiam w imieniu naszego stowarzyszenia z Dolnym Śląskiem
21, które z założenia składa się z
lokalnych stowarzyszeń, takich
jak nasze – wyjaśnia przewodniczący klubu radnych WM w
Jeleniej Górze, Miłosz Sajnog. – W
tej chwili dogadujemy zasady na
jakich będziemy reprezentować
również Dolny Śląsk 21, jako radni
Wspólnego Miasta – dodał.
Miłosz Sajnog nie chce zdradzić szczegółów porozumienia,
bo jak wyjaśnia, one dopiero są
na etapie ustaleń. – Obiecuję, że

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

gdy tylko wszystko dogramy od
razu poinformujemy oficjalnie,
co zmieni nasz akces do DŚ 21
– zapewnił nas.
Dolny Śląsk 21 jest z kolei elementem stowarzyszenia Polska
21, które ma ambicję wnieść
inne, samorządowe i obywatelskie
spojrzenie do polskiej polityki. Jednym z założycieli tego ruchu jest
prawicowy prezydent Bolesławca,
Piotr Roman, były członek Prawa
i Sprawiedliwości i prezydent polskiej strony Euroregionu Nysa.

(Mar)

Część radnych klubu WM podczas ostatniej sesji

Czocha na siódemkę!
Dziewięcioletni Jakub Dyła ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze odebrał w minionym tygodniu
nagrodę w wojewódzkim konkursie
plastycznym „Zamki i twierdze Dolnego Śląska”, który zorganizowała
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Norwida w Bolesławcu. Jury wybrało
jego dzieło spośród
300 innych nadesłanych prac.

– Zachęcaliśmy dzieci i młodzież,
która w czasie wakacji miała okazje
zwiedzać te ciekawe budowle do
utrwalenia swoich wrażeń w formie
plastycznej – mówili organizatorzy.
Na konkurs wpłynęło blisko 300
prac i był problem z wyłonieniem
zwycięzców. Kuba zdobył trzecie
miejsce za pracę przedstawiającą
zamek Czocha. Gratulujemy!

(Angela)

Jeleniogórzanie liderami w zbiórce tworzyw
– Nasze przedsiębiorst wo
zostało wyróżnione na trwających właśnie targach Poleko
t y tułem Lider Zbiórki Two -

Fot. Konrad Przezdzięk



rzy w, konkretnie tworzy wa
PET z którego produkuje się
butelki do napoi – mówi Michał
Kasztelan, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej.
To już trzecia nagroda, jaką
to przedsiębiorstwo otrzymało
za zbiórkę surowców wtórnych.
Jak mówi prezes, ten tytuł to
w yróżnienie dla wszystkich
jeleniogórzan, którzy pilnie
zapełniają kosze z butelkami.
W ubiegłym roku MPGK zebrało
100 ton PET-ów. – Jeśli zbierzemy 150 ton, będziemy

str. 14
Ulubiony lekarz
– str. 18
Z lotu ptaka

najlepszym miastem w Polsce w
przedziale od 30 do 100 tysięcy
mieszkańców – dodaje Michał
Kasztelan.
Prezes mówi, że do koszy
– które często są przepełnione
i ludzie wyrzucają butelki do
ogólnych śmietników – weszłoby dwa razy więcej surowca,
jeśli będziemy butelki zgniatać. – Nie zawsze nadążamy z
opróżnianiem koszy, a i koszt
transportu byłby mniejsz y,
gdyby w środku mieściło się
więcej butelek – zauważa prezes Kasztelan.
Podczas targów nagrodzono też przedsiębiorstwo
Izer y z Lubomierza za
zbiórkę opakowań szklanych oraz Zakład Recyklingu w Kostrzycy.

(Mar)

– str. 20

Pewny sejf w niepewnych czasach,

bank pewniejszy...
O tym gdzie w obecnej sytuacji pewnie i zyskownie uloko- trzeba było z niego korzystać.
wać swoje oszczędności rozmawiamy z Arturem Zuchewi- Czy klienci BZWBK też są
czem, Dyrektorem 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK
nim objęci?
w Jeleniej Górze.
- Ostatnio w prasie pojawiły
się informacje, że w związku
z kryzysem we Francji rośnie
sprzedaż kas pancernych. Czy
Polacy również powinni po myś leć o trz y ma n iu swoich
oszczędności w domach?
Informacja o wzroście sprzedaży kas pancernych wzbudziła
pewnie duże zainteresowanie
francuskich włamy waczy, bo
jest w yraźnym sygnałem, że
wreszcie mają po co się włamywać. Nie dajmy się zwariować.
Banki były, są i będą najbezpieczniejsz ym miejscem dla
naszych oszczędności. I to nie
tylko z powodu doskonał ych
sejfów i systemów alarmowych.
Banki nie tylko chronią nasze
pieniądze, ale i pomnażają je,
np. za pośrednictwem kredytów
i pożyczek.
- Ale banki też bankrutują
Tak, ale nie w Polsce. Nasze
instytucje nie inwestowały w

instrument finansowe, które
doprowadziły do bankructwa
ba n k i w USA i w p ę d z i ł y w
kłopoty niektóre z banków w
Europie Za chodn iej. Pol sk a
jest krajem, który bardzo skutecznie kontroluje działalność
ba n ków i c o ba rd zo wa ż ne
gwarantuje zwrot środków ulokowanych w bankach. Ostatnio
Sejm zwiększył tę gwarancję do
50 tys. euro. Za wypłatę tych
środków jest odpowiedzialny
państwowy Bankowy Fundusz
Gwarancyjny.
- Czyli, gdyby coś się stało...
... to wówczas Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci każdemu klientowi banku całość
jego wkładów do 50 tys. euro.
Zaznaczam jednak, że nic takiego się nie dzieje. Gwarancje
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to rodzaj ubezpieczenia
i nic nie wskazuje na to, aby

Tak, jak najbardziej. Od zawsze, gdy istnieje nasz bank.
Jesteśmy ba n k iem d zia łają cym na mocy polskiego prawa,
kontrolowanym przez polskie
instytucje rządowe. Depozyty
wszystkich naszych klientów
objęte są g warancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

- A czy depozyty złożone w
Ba n k u Za cho d n i m W BK są
zyskowne? W ostatnich latach
banki depozytariuszy nie rozpieszczały.
Zawsze można było znaleźć
zyskowną lokat y. Zazw yczaj
trzeba było założyć ją na dłuższy okres. Obecnie o wysokich
zyskach mogą mówić również
te osoby, które chcą deponować pieniądze na krótszy czas.
Na sza 3 -m ie sięcz na L ok at a
Szybkozarabiająca daje aż 8% w
skali roku. Nie trzeba przy tym
być klientem naszego banku
i posiadać konta. Wystarcz y

po prostu przyjść do banku i
wpłacić pieniądze. Osoby, które
posiadają u nas konto i korzystają z bankowości internetowej
mogą założyć lokatę bez wychodzenia z domu. Wystarczy jedna
prosta operacja w internecie.
- Ale przy takim oprocentowaniu pewnie trzeba od razu
ulokować 5 tys. złotych albo
i więcej?
Nieprawda. Lokatę Szybkoza ra biają c ą moż na za łoż yć
wpłacając już 1 złoty.
- A co jeżeli chcemy zarabiać, a pieniądze będą nam
potrzebne np. za miesiąc,
albo za dwa tygodnie?
W tym przypadku najlepiej
trzymać je na koncie oszczędnościow ym. Przez cał y czas
są oprocentowane 5,5% rocznie, możemy w ypłacać je w
dowolnym momencie, a przy
wypłatach nie tracimy odsetek.
Ważne jest również to, że wypłaty z naszego konta oszczędnościowego nie są obciążone
żadną prowizją, a zatem na
w ypłacaniu nic nie tracimy.

Kwota, która pozostała na koncie przez cały czas pracuje na
nasze zyski.
- Obecnie wiele banków
kusi klientów wysokim oproce ntowanie m . Chcę mieć
jednak pewność, że ulokuję
swoje oszczędności na wysoki procent i w pewnym
banku.
Trzeba zatem wybierać pewne, znane i duże banki o sprawdzonej reputacji. BZWBK jest
jednym z pięciu największych
banków w Polsce, obsługujemy
miliony klientów, mamy blisko
500 oddziałów, działamy od
2001 roku, a wcześniej jako
Bank Zachodni i Wielkopolski
Bank Kredytowy. Przez wielu
ekspertów jesteśmy postrzegani jako bank konserwatywny,
co nie do końca jest prawdą,
bo przecież oferujemy i bankowość elektroniczną i wiele
złożonych produktów i usług
bankowych. Zawsze jednak solidnie pochodziliśmy do kwestii
zabezpieczeń udzielanych przez
nas kredytów i nie namawialiśmy do kredytów we frankach

szwajcarskich – stąd pewnie
ta opinia. Priorytetem było i
jest dla nas bezpieczeństwo,
pewność i zaufanie. W takich
czasach, jak obecne ta strategia
sprawdza się, jak żadna inna.
- A czy ktoś to weryfikuje?
Tak, przez cały czas. Rynek
– cz yl i k l ienci, którz y na m
ufają i powierzają nam swoje
pieniądze. A le tak że organy
państwowe, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, a także Giełda Papierów Wartościowych, na
której jesteśmy notowani. Przez
cały czas naszej pracy przyglądają się również inne gremia.
Naszym ostatnim osiągnięciem
są tytuły PremiumBrand’2008
dla spółki Najwyższej Reputacji
w Polsce oraz instytucji finansowej Najwyższej Reputacji w
Polsce. W ocenie inwestorów instytucjonalnych Bank Zachodni
W BK jest t a k że Najba rd ziej
Rzetelną Spółką, Spółką o Najlepszym Wizerunku, a naszym
bankiem kieruje Zarząd o Najlepszej Reputacji.
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WYDARZENIA
Narkodealer w potrzasku

Policjanci uzyskali informację,
że mężczyzna może mieć związek
z przestępczością narkotykową, a
nielegalny proceder odbywa się w
jednym z jeleniogórskich mieszkań – poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze. W trakcie obserwacji
mieszkania policjanci zatrzymali
wychodzącego z niego 33-letniego
mieszkańca Złotoryi, który jak
się później okazało posiadał kilka
porcji marihuany
Stróże prawa postanowili
sprawdzić, czy w lokalu tym odbywa się handel środkami odurzającymi. Zastali w nim 23-letniego
mężczyznę, który wynajmował
mieszkanie. Policjanci przeszukali
je. Skutek? Znaleziono ponad 420
porcji marihuany, 600 działek
amfetaminy, dwie porcje haszyszu

Fot. Marek Komorowski

Ponad tysiąc porcji środków odurzających wartych
blisko sześć tysięcy złotych znaleźli policjanci w mieszkaniu 23–letniego mieszkańca gminy Podgórzyn. Jest
on podejrzany o handel narkotykami. Grozi mu kara
do 10 lat więzienia.
oraz wagę elektroniczną służącą
do ważenia środków narkotycznych, szklaną fajkę wodną, a także
kilka woreczków strunowych,
służących do porcjowania narkotyków. Wartość zabezpieczonych
środków odurzających wynosi nie
mniej niż 6000 zł.
23-latek trafił do policyjnego
aresztu. Za posiadanie znacznych
ilości narkotyków oraz udzielani
ich w celu uzyskania korzyści osobistych grozi mu nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Z kolei 33letniemu mieszkańcowi Złotoryi
za posiadanie narkotyków grozi
do trzech lat pozbawienia wolności. Policja wystąpiła z wnioskiem
o aresztowanie sprawcy.

(tejo)

Złodziej poszedł
na całość

Przy ulicy Zgorzeleckiej
policja złapała na wypalaniu
skradzionych kabli telefonicznych 44-letniego mieszkańca
Mysłakowic. Przestępca przyjechał na Zgorzelecką kradzionym rowerem, który został
przez niego przywłaszczony
z ogródków działkowych
przy ul. Działkowicza. Właściciel jednośladu oszacował
stratę na blisko 800 złotych.
– Policjanci ustalili przy okazji,
że przestępca wybił szybę w
jednym ze sklepów w mieście,
włamał się do altanki, którą
okradł, w ten sam sposób złupił
strych, ukradł rynny metalowe
oraz… kompostownik – poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze. Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione
przestępstwa grozi mu nawet
do 10 lat więzienia.

(tejo)

Kochał kraść volkswageny
Nie było samochodowego zamka, którego by nie otworzył.
Kradł najlepsze marki niemieckich aut, a wspomagali go
w tym procederze kompani z gangów, które sam zorganizował. Handlował też narkotykami. To lista głównych
grzechów Arkadiusza J. Cela nie jest mu obca: kilka razy
już siedział. Teraz w areszcie śledczym czeka na kolejny
wyrok.
Arkadiusz J. ma żonę i dwójkę
kochających dzieci. Młodsze ma
zaledwie trzy lata, starsze – 13.
Ale ojcowską miłością raczej się
nie wykazywał. Zamiast czytać
pociechom bajki na dobranoc,
wybrał nocny tryb zarabiania
na ż ycie...kradnąc drogie limuzyny.
Nigdy nie był zbyt ambitnym
uczniem. Nie w ykazy wał się

gorliwością w pracy. Zawsze
wolał chodzić przez życie na
skróty i jako chłopiec nie wid z ia ł pot rzeby zdoby wa n ia
wiedzy. Edukację zakończył na
poziomie podstawówki, ale nawet ta wiedza w życiu nie była
mu zbytnio przydatna.
Przez jakiś czas pracował w
jednym z zakładów mięsnych
jako kierowca, gdzie zarabiał

W nocy z 12 na 13 marca 2007 roku w Kudowie Zdroju po włamaniu się za pomocą
śrubokręta i innych narzędzi ukradł audi A4. Kolejny łup, seata leona o wartości 26
tysięcy, zdobył w podobny sposób w Kowarach.
18 marca wraz z kolegami wyłudził od właściciela skradzionego wcześniej volskwagena
golfa IV o wartości 22 tysięcy złotych, 5 tysięcy za jego zwrot. 22 marca jego łupem
padł inny golf, tym razem o wartości 20 tysięcy złotych. Na początku kwietnia w
Ustroniu Śląskim wpadło mu w oko audi A4 warte około 60 tysięcy. Później po
kolejne autko Arkadiusz J. z kolegami wyjeżdża do Szczawna Zdroju. Tam jednej z
firm kradnie golfa kombi o wartości 57 tysięcy złotych, a kilka dni później passata
kombi B6 za 60 tysięcy. Jeszcze w tym samym miesiącu odjeżdża skradzionym assat
TDI za 42 tysiące złotych.
Mijają kolejne dni, z których Arkadiusz J. nie traci ani chwili. Jego łupem padają kolejne
auta. Głównie volkswageny golfy i passaty oraz audi. Od momentu wyjścia z więzienia
Arkadiusz J. handlował też metaamfetaminą.

około 900 złotych. To zapewne
dlatego zaczął dorabiać sobie na
boku. I całkiem nieźle na tym
wychodził. Co tydzień sprzedawał skradzione wcześniej auta
z przebitymi numerami silnika
za niebagatelną sumę.
Te, które kradł, skrupulatnie
dobiera ł. Musia ło mu się to
opłacać. Solidnie płacił swoim
kuplom, którzy pomagali mu
we włamaniach i przeróbce aut.
W koszty swojego „interesu”
wliczał też możliwość wpadki
i pobytu w więzieniu. W 2001
roku wyrokiem sądu w Kamiennej Górze został skazany na 5 lat
pobytu w celi. Nie odbył jednak
całej kary.
W styczniu 2004 roku za kradzieże zatrzymano go kolejny
raz. Po trzymiesięcznym areszcie usłyszał drugi wyrok – trzy
lata pozbawienia wolności. W
więzieniu pozostał jednak tylko
do lutego 2007 roku. Po wyjściu
zza krat nie tracił czasu. Upodobał sobie volkswageny, choć nie
gardził innymi markami.
Herszt zebrał nowa paczkę,
która szybko stała się zorganizowaną grupą przestępczą i
ruszył na wielkie łowy, które
trwały aż do lata (szczegóły w
ramce).

Na złodzieju czapka jednak
gore: przecenia swoje możliwości. Namierza go policja.
30 sier pn i a 20 07 rok u Są d
Rejonowy w Jeleniej Górze wy-

daje nakaz jego tymczasowego
aresztu na trzy miesiące, które
są systematycznie przedłużane.
Najbl i ższa rozprawa w jego
sprawie ma się odbyć w listo-

padzie tego roku. W więzieniu
może pozostać nawet 10 lat.

Angelika Grzywacz

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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TEMAT TYGODNIA

Pewien 51-letni jelenio górzanin postanowił napić
się wódki ze swoją znajomą
w parku. Upił swoją „towarzyszkę” od kieliszka i okradł
ją. Pokrzy wdzona straciła
telefon komórkow y i złoty
kolczyk o łącznej wartości 430
zł. Policja ustaliła sprawcę i
zatrzymała go. Okazało się,
że 51-latek jest na bakier z
prawem. Poszukiwano go w
celu dostarczenia do aresztu,
gdzie miał odsiedzieć karę
roku i 10 miesięcy więzienia
za inne przestępstwo. Teraz
w sumie za kratkami może
spędzić nawet pięć lat.

Usunęli liście

Pra cow n ic y M iejsk iego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w miniony piątek
przeprowadzili generalną
akcję sprzątania liści w Jeleniej Górze. Opadłe listowie,
wcześniej zgrabione, trafiło
na przyczepy traktorów między innymi z terenu prz y
kościele garnizonowym (były
cmentarz) oraz z pagórka nad
dworcem kolejowym. Liście
zostaną spalone w ekologicznej kotłowni MPGK. Straż
miejska nawołuje jednocześnie mieszkańców do sprzątania resztek liści z chodników,
które przylegają do należących
do nich posesji.

Nie likwidujcie
linii kolejowej

Pani zabija pana
Miały dość życia z katem i zdecydowały się wyeliminować
go na zawsze. Nie planowały jednak zbrodni doskonałej.
Zabijały po pijanemu, bo – podobnie jak ich ofiary – za
kołnierz nie wylewają. Współczesne mężobójczynie uwalniają się, co prawda, od poniżania, bicia i maltretowania,
wybierając tym samym życie w celi. Często – być może – do
końca swoich dni.
Czy, gdyby można było cofnąć
czas, Krystyna P. z Mysłakowic nie
chwyciłaby za nóż i nie zadała nim
kilku śmiertelnych ran swojemu
mężowi Piotrowi P.? Mija właśnie
miesiąc od chwili, kiedy towarzysz
jej życia przeniósł się na tamten
świat po tym, jak własna żona
zasztyletowała go podczas suto
zakrapianego spotkania towarzyskiego.
Tego pytania nie można zadać
bezpośrednio kobiecie, która przyznała się, że zabiła małżonka w
nocy z 4 na 5 października. Siedzi
w celi aresztu śledczego pozostawiona sama swoim wyrzutom
sumienia. Za kratkami czeka na
proces. Kilka ciosów nożem przesądziło o jej dalszym życiu: kobieta
może do końca swoich dni nie
wyjść z więzienia.

Chroni syna?

To wersja oficjalna tragedii.
W Mysłakowicach wciąż żywe są
dyskusje na temat morderstwa.
Ludzie mówią dużo i chętnie, ale
nieoficjalnie. Nie zgadzają się na
podanie nazwisk. Podają różne
wersje zdarzenia, które wykluczają się wzajemnie. Wiadomo, że
małżonkowie często się kłócili. Być

może feralnego alkohol rozgrzał
dawne animozje i doszło do
tragedii. W mieszkaniu przebywali jeszcze syn podejrzanej
Tomasz P. i jego kolega Andrzej
L. Pili na równi z innymi. Na
stole były tanie, ale mocne
nalewki.
Niektórzy sąsiedzi twierdzą
jednak, że w mieszkaniu
było więcej osób. – Razem
z Krystyną P. i Piotrem
P. biesiadowało jeszcze jedno małżeństwo.
Z tego co się dowiedziałam Krystynę P.
podjudzała koleżanka,
radziła jej nawet, żeby
zadała więcej ciosów
nożem – mówi jedna
z mysłakowiczanek.
Wszyscy wiedzieli, że
pani Krysia lubi wypić
i widywano ją często
po kilku głębszych.
Jednak nigdy po wódce
nie przejawiała agresji.
Była spokojna, a wręcz
– przyjacielska.
Dlatego wieść, że zabiła swojego
męża, gruchnęła jak piorun z
jasnego nieba. Ludzie wciąż nie
chcą uwierzyć, że ona była zdolna

Cyklistom z Izersko–Karkonoskiego Towarzystwa Kolarskiego nie podoba się pomysł
likwidacji torów zawieszonej
linii kolejowej z Jeleniej Góry
do Karpacza i urządzenia tam
ścieżki rowerowej. W zamian
mają inną propozycję. Określili szlak, którym na dwóch
kółkach można w miarę wygodnie i bezpiecznie dojechać
do Karpacza i przy okazji
zwiedzić najciekawsze zabytki
i miejsca na tej trasie.

Rtęć przy byłym Plusie

Firma remontująca pawilon
przy ulicy Wolności, w którym
niebawem powstanie kolejny
sklep sieci Biedronka, wyrzuciła jarzeniówki z rtęcią. Sprawą już zajął się już wydział
ochrony środowiska, który
sprawdzi, czy nie doszło do
skażenia w okolicy składowanych lamp z niebezpiecznym
pierwiastkiem.

Ślizgawica na oleju

Drogowy horror przeżyli w
minioną środę kierowcy, którzy jechali z Karpacza do Kowar (i odwrotnie). Niemal na
całym odcinku drogi poważnym utrudnieniem były oleju,
który wyciekł z nieznanego
pojazdu. Nie dość, że ślisko
było przez padający przez niemal całą środę deszcz, to jeszcze przyczepność do asfaltu
znacznie ograniczała rozlana
oleista ciecz. To nie jedyny taki
przypadek w ostatnim czasie.
Kilka dni temu olej „zgubiła”
ciężarówka w samym centrum Jeleniej Gór y. Dzieje
się tak najczęściej z powody
kiepskiego stanu technicznego
większych aut.

TRZY PYTANIA JELONKI DO…
Magdaleny Chacińskiej

socjologa kultury

– Jak społeczeństwo patrzy
na kobietę, która zabija małżonka?
– Schematycznie i stereotypowo.
Najczęściej widzi w kobiecie ofiarę
przemocy, która – poprzez morderstwo – uwalania się od jarzma
tyrana i agresora, jakim jest jej
mąż. U źródeł takiego spojrzenia
oczywiście jest taka właśnie rzeczywistość…
– Mężobójstwo zdarza się tylko
w patologicznych rodzinach?

– Trudno generalizować, ale
w większości przypadków tak.
Są oczywiście zbrodnie mężobójstwa, kiedy – jak w kryminalnych
filmach – kobieta zabija z zazdrości lub też eliminuje partnera w
innych celach, jednak to tylko
margines. Najczęściej do agresji
na życie męża lub konkubenta
doprowadza przemoc fizyczna
dodatkowo rozpalona alkoholem.
Śmiertelne ciosy padają w odruchu
obrony lub też jest to odpowiedź na
czynną napaść.

chwycić nóż i zadźgać mężczyznę.
Ten nie zmarł od razu: wyzionął
ducha zanim przyjechało pogotowie ratunkowe. Lekarz mógł tylko
stwierdzić zgon.
Sąsiedzi są przekonani, że pani
Krysia nie jest morderczynią.
– Podejrzewamy, że morderstwa
dokonał syn Krystyny P., a ona
chciała go ochronić i przyznała
się do winy. Tomek siedział już
w więzieniu więc matka chciała
mu oszczędzić kolejnych lat
spędzonych za kratami
– mówią.
To czy któraś z tych
wersji jest prawdziwa
rozstrzygnie sąd. – Kobieta przyznała się do czynu, ale
oświadczyła, że nie pamięta
przebiegu zdarzenia – poinformowała Violetta Niziołek, rzeczniczka prasowa
Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze., Mogło tak
być, bo była kompletnie
zamroczona alkoholem
(około trzech promili w
organizmie). Przesłuchano
także pozostałych uczestników
libacji, w tym syna małżeństwa
P. Śledztwo trwa a domniemana
morderczyni może spodziewać
się najwyższego wymiaru kary:
dożywotniego więzienia.

Z przyjaźni do piekła

To nie jedyny przypadek, kiedy
kobieta sama wymierzała karę
swojemu towarzyszowi życia. Okoliczności tych zbrodni są zawsze
podobne: na stole tani alkohol
w dużej ilości. W kuchni nóż.
Przyjacielska atmosfera, w której
para sięga po kieliszki, w miarę
wypitego trunku, zamienia się w
piekło. W męża wstępuje diabeł,
który wypomina kobiecie całe zło.
A kobieta albo siedzi cicho i płacze,
albo awanturuje się na równi z
mężczyzną, albo… sięga po ostateczny argument: ostrze noża.
Na początku września tego
roku zarzut zabójstwa usłyszała
39–latka z Olszyny Lubańskiej po
tym, jak ugodziła nożem swojego
małżonka i trafiła go prosto w
serce. Mężczyzna wykrwawił się i
zmarł zanim przyjechało pogotowie. Do zdarzenia doszło podczas
libacji w domu zatrzymanej. Pani
domu urządziła sobie z mężem
wieczorek przy alkoholu. Wcześniej
położyła spać dwoje dzieci. Kiedy
poszła do kuchni zrobić zakąskę,
43-latek miał próbować ją uderzyć.
Kobieta – jak zeznała – użyła noża
w obronie własnej. Szybko zorientowała się, co uczyniła. Próbowała
zatamować krwotok i wezwała
pomoc. Ale rana okazała się
śmiertelna. Kobieta była pijana:
miała dwa promile alkoholu w
– Morderczynie mają jednak
inny obraz wśród ludzi niż
mordercy…
– Zdecydowanie tak i to gorszy.
Mężczyźni częściej łamią prawo,
dlatego też oni są stereotypowymi
mordercami, złodziejami, oszustami. Kobiety postępują wbrew
prawu rzadziej, dlatego też skupiają na sobie odium społeczeństwa.
Bywa, że po mężobójstwie ludzie
idealizują ofiarę, choć za życia daleko jej było do ideału, a kamienują
słowami kobietę, która zbrodni
dokonała.

Fot. Archiwum

Przykre skutki
picia wódki

organizmie. Zatrzymała ją policja,
a sąd zdecydował o aresztowaniu
na trzy miesiące. Mężobójczyni
może spędzić nawet 25 lat w więzieniu.
Niespełna kilka tygodni wcześniej tragicznie zakończył się też
finał sprzeczki przy wódce pary
konkubentów z ul. Zjednoczenia
Narodowego w Cieplicach. W pewnym momencie 49-letnia kobieta
nożem śmiertelnie ugodziła mężczyznę w klatkę piersiową. Przeprowadzone badanie na zawartość
alkoholu w jej organizmie wykazało blisko 3 promile. Sprawczyni
została zatrzymana w policyjnym
areszcie. Odpowie za zabójstwo
swojego konkubenta. Za zbrodnię
grozi jej nawet kara dożywotniego
pozbawienia wolności.

O krok od tragedii

Niewiele brakowało, a po dobnie skończyłyby się wydarzenia z 1 czerwca tego roku w

Cieplicach. Wówczas kobieta
ugodziła konkubenta nożem po
tym jak, wspólnie z mężczyzną
upili się wódką w sztok w jednym
z barów. Około godziny 15.30
wrócili do mieszkania. Doszło
między nimi do kłótni. 50-letni
mężczyzna kilka razy uderzył
swoją przyjaciółkę. Wtedy kobieta
wzięła kuchenny nóż i w obronie
przed agresywnym mężczyzną
ugodziła go w brzuch.
Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, a sprawczyni
trafiła do policyjnego aresztu.
Badanie na zawartość alkoholu
w ich organizmie wykazało u
kobiety 1,4 promila, a u mężczyzny 2,44. Teraz kobieta odpowie za spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, za co
grozi jej do 10 lat życia za kratami
więzienia.

(Angela/ tejo/ red)

Fot. Archiwum
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WYDARZENIA

Cztery osoby poszkodowane w wypadku w Mysłakowicach,
dwie gimnazjalistki na które najechał kierowca gdy przechodziły przez przejście dla pieszych, kobieta na którą
wpadło auto uczestniczące w wypadku przy wiadukcie w
alei Jana Pawła II. To niepełny bilans kilku zaledwie dni
na drogach w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim.
W poniedziałek rano jeleniogórzanin pracujący w Norwegii
przyjechał po dziewczynę w
okolice III LO im. Śniateckiego.
Wyjechał na pas dla włączających
się do ruchu i w tym momencie
zderzył się z oplem combo. Seat
Ibiza w wyniku zderzenia skończył jazdę na chodniku, którym
szła poszkodowana. Kobieta
doznała skręcenia kręgosłupa
szyjnego, stłuczenia nóg i wstrząśnienia mózgu .
Miejsce, blisko którego doszło
do kraksy, jest owiane złą sławą.
Kiedy w pobliżu było tam przej-

kierowca i pasażer seata ibizy,
którzy włączali się do ruchu.
– Wyjeżdżałem na drogę i w
momencie, kiedy włączałem się
do ruchu nie widziałem żadnego
samochodu na prawym pasie
jezdni. Niestety po chwili uderzył
we mnie kierowca opla. Nam się
nic nie stało, ale potrąciliśmy kobietę. Wyniku stłuczki wylecieliśmy na chodnik po prawej stronie
drogi, na którym znajdowała się
piesza. Mam nadzieję, że nic jej
nie będzie - usłyszeliśmy.
Winnych wypadku ustali policja. – Nie karaliśmy kierowców,
ponieważ podali dwie zbieżne
wersje wydarzeń – powiedział
sierżant sztabowy Dariusz Czerwonka.
W środę kierujący skodą fabia
sześćdziesięciolatek nie zauważył
dwóch 15-letnich gimnazjalistek,
które prawidłowo przechodziły
przez „zebrę” na ulicy Różyckiego. Kierowca potrącił nastolatki,
które z obrażeniami trafiły do
szpitala.
W tym samym dniu do szpitala trafiły cztery osoby, dwoje
dorosłych oraz dwójka dzieci,
podróżujące fordem fiestą. Stało
się to po tym, gdy w forda którym jechali, uderzył kierujący
samochodem audi, mieszkaniec
Wałbrzycha. Wydarzyło się to na
drodze wyjazdowej z Mysłakowic
w kierunku Jeleniej Góry, obok
stacji benzynowej. Ford wpadł
do rowu i zatrzymał się na... przy-

ście dla pieszych, zginęło kilka
osób. Feralną zebrę zlikwidowano, ale okazało się, że nawet na
chodniku piesi nie są bezpieczni.
Obaj kierowcy byli trzeźwi.
– Jechałem z Wrocławia w kierunku Barcinka, prawym pasem
jezdni. Nagle uderzył we mnie
drugi samochód, przez co wylądowałem po lewej stronie drogi.
Auto stanęło do góry nogami, ale
mi na szczęście nic się nie stało
- mówi kierowca samochodu
marki Opel Combo.
Ta wer sja w yd a r z eń je st
zbieżna z tą, jaką przedstawiają

Wtorkowe kraksy
Do kilku kolizji doszło na drogach we wtorek. Auta zderzyły się między innymi na
rondzie przy ul. Sobieskiego, na ulicach Różyckiego, Jana Pawła II, Kopernika i
placu kard. Wyszyńskiego. Dwie stłuczki zdazryły się też nieopodal hotelu „Las”,
w pobliżu wyjątkowo niebezpiecznego zakrętu. Tego dnia panowały wyjątkowo niekorzystne warunki meteorologiczne. – Jazdę utrudnia dzisiaj mgła ograniczająca
widoczność, mżawka oraz niskie ciśnienie obniżające koncentracje kierujących
– tłumaczył Kacper Krauze z jeleniogórskiej drogówki.

wasze fotki Nasze Pociechy

G ab ry œ

Wypadek na drodze wylotowej z Jeleniej Góry:
do szpitala trafiły dwie osoby.
drożnej kapliczce. Na szczęście i
dzieci i dorośli odnieśli jedynie
powierzchowne obrażenia.
- Zobaczyłem, że mam wolną drogę i zacząłem w yprzedzać kilka samochodów na raz
– powiedział kierowca audi – jak
zaczynałem żaden nie sygnalizował, że będzie skręcał. Gdy
dojechałem do pierwszego, ten
włączył kierunkowskaz i skręcił
w kierunku stacji benzynowej.
Nie miałem szans żeby się zatrzymać i uderzyłem go w bok.
Również w środę strachu najadła się kierująca fiatem palio,
która dachowała na ulicy Nowowiejskiej po uderzeniu w latarnię.
Na szczęście kobieta, która prawo
jazdy ma od miesiąca, wyszła z tej
stłuczki bez szwanku.

FOT. KMP

D om in ik

Jes si

Maciek

Nik ola

Oliwia

Kla ud ia

Natalia

Ok taw ia

Vanesska

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

Fot. Marek Komorowski

Droga krzyżowa kierowców

Fiat wylądował na dachu
przez nieuwagę kierującej.

Kobieta chciała wyregulować
ogrzewanie w aucie, bo było jej
zimno. Zaczęła manipulować
pokrętłami i nie uważała, na to,
co dzieje się na jezdni. Uderzyła
w latarnię, od której samochód
się odbił i dachował.
- Kobieta twierdziła, że jechała
30 km/h, co jest możliwe, ponieważ samochód zatrzymał się na
dachu obok uszkodzonej latarni
– powiedział sierżant sztabowy
Marek Drozd.
Auto nadaje się do solidnego
remontu, a policjanci przypominają, że za kierownicą trzeba się
skupić głównie na prowadzeniu
samochodu.
Zdarzeń wiele i nie sposób
nadać im jakiś jeden mianownik.
Oprócz tego, że zdarzyły się w cią-

gu jednego, minionego tygodnia.
Nieuwaga, czasami złe oznakowanie lub kiepska nawierzchnia,
ale przede wszystkim brawura i
przecenianie swoich możliwości.
Tak można podsumować miniony
tydzień na drogach. A to dopiero
początek sezonu najcięższego
dla kierowców. Nie ma śniegu
i ślizgawicy, ale są poranne
przymrozki, mgły i zaparowane
szyby. Sytuacja na drodze może
się zmieniać z każą godziną i z
każdym przejechanym kilometrem. Choć to truizm, pierwszą
zasadą powinno być, mniej gazu
a więcej rozwagi.

Marek Komorowski
(Angela/ Ania)

Z forum Jelonka.com
~kki - Koło hotelu „Las” bardzo często dochodzi do kolizji. Na tym asfalcie jak popada
to ciężko jest ustać a co dopiero mówić o jeździe. Ale u nas jak zwykle wszyscy
odpowiadający za taki stan asfaltu mają to w d---e, dopiero jak dojdzie do tragedii to
ktoś dopiero się tym zajmie.
~ - Na JPII przed tym wyjazdem z „Budowlanki” należałoby zamontować więcej
spowalniaczy niż zwykle się to robi. To może byłoby bezpieczniej. Jak będą musieli
zwolnić aby nie uszkodzić SWOJEGO samochodu, to wtedy w końcu będą uważać. Jak
widać tam często są wypadki. Jelonka jest miastem niebezpiecznym i dla pieszych
i dla kierowców.
do ~Ktoś - Audi mogło wyprzedzać cały sznur fordów, a i tak ten, który skręcał w
drogę gruntową miał obowiązek sprawdzić czy ktoś go nie wyprzedza. Klasyczny błąd
kierującego fordem i tych kierowców, którzy wiedzą lepiej jak należy jeździć. Wielu
patrzy tylko „do przodu” i nawet przez myśl im nie przejdzie że musi jeszcze za siebie
zerknąć przy takim manewrze. Cud że tylko tak to się skończyło.

Walczy z komornikiem
Rozwód, niezapłacone alimenty, a w konsekwencji komornik, który zajmuje mienie to scenariusz, który zna
wiele osób. W takiej właśnie sytuacji znalazł się Juliusz
Mikłoszewicz, który uważa, ze komornik uniemożliwia
mu normalne funkcjonowanie.
– Przyłapałem żonę na zdradzie i
postanowiłem się rozwieść. Jestem
podejrzany o epilepsję i mam problemy z kręgosłupem, dlatego mam żal
do żony, że mimo tego, że przez 17
lat utrzymywałem ją, nie pomogła
mi w chorobie, tylko wybrała innego
mężczyznę. Alimenty płaciłem w
miarę możliwości, ale z powodu
choroby straciłem pracę i nie miałem
dochodów, przez co rósł mi dług, który
teraz muszę spłacić – mówi Juliusz
Mikłaszewicz- Nie uchylam się od
odpowiedzialności, ale uważam, że
komornik nadużywa swoich praw,
na co zresztą mam dowody. Zawyżał
kwoty, jakie miałem oddać i śmiał mi
się mi prosto w oczy, że i tak nikt mu
nic nie zrobi. Jedyne co mi pozostało
to dom i obawiam się, że w końcu i on
zostanie mi odebrany.
Juliusz Mikłaszewicz zaczął spłacać
dług, ale nie regulował bieżących

alimentów, w związku z czym każda
wpłacona kwota trafiała do byłej żony
pozwanego, jako aktualna opłata
na dzieci, a nie spłata zaległości.
Dlatego też dług zamiast maleć, rósł.
Pozwany nie może tego jednak zrozumieć i w dalszym ciągu uważa, że
egzekwowane od niego kwoty są zbyt
wysokie. Komornik oskarżany przez
pana Mikłaszewicza nie powiedział
nam zbyt wiele, bo jak sam stwierdził
zakazuje mu tego ustawa o danych
osobowych.
- Nie mogę wypowiadać się o tym
konkretnym przypadku, ale wyjaśnię
ogólne aspekty tego typu spraw:
Trzeba brać pod uwagę dwie strony,
czyli rodzica, nie płacącego alimentów
i dzieci, które z natury są bezbronne i
skazane na jego pomoc. Na polecenie
sądu dbam właśnie o nie. Poza tym
czynności wykonywane przez komornika podlegają nadzorowi sądu

i prokuratury, gdzie można złożyć Czasami lepiej jest zagryźć wargi i
zawiadomienie o popełnieniu prze- pomyśleć o tym, co tak naprawdę
stępstwa – mówi Dariusz Bijowski, w życiu jest najważniejsze. Nie ma
komornik sądowy.
sensu tropić komornika, za którym
Najbardziej na całej sytuacji cierpią stoi prawo. Lepiej spłacić dług, jeżeli
córki Pana Juliusza, które mieszkają jest taka możliwość i żyć w spokoju, z
razem z matką. Nie ulega wątpliwości, dala od sali sądowej.
że alimenty powinno się płacić, bo troAnna Pisulska
ska o dzieci jest obowiązkiem każdego
z rodziców. Ojciec nie ma pieniędzy,
bo nie pracuje i sam boryka się z
kłopotami finansowymi. Zapewnia,
że dług spłaci, ale uważa, że komornik
powinien być ukarany za pozbawianie
go wszystkiego co ma. Chodzi mu
miedzy innymi o pieniądze złożone
w banku, które zajęte trafiły na konto
komornika. Złożył też w tej sprawie doniesienie do prokuratury
ale nic nie uzyskał. Wyjściem
byłoby dogadanie się z byłą
małżonką i pójście na kompromis, dzięki któremu
pan Juliusz oszczędziłby
kosztów związanych z
kolejnymi sprawami
i nerwów, a dzieci
wiedziałby, że mogą
Juliusz Mikłoszewicz
liczyć na ojca.
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Żeromszczacy pełną gębą
Fot. Konrad Przezdzięk

Ponad dwustu pierwszoklasistów z gimnazjum i liceum przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze weszło
w piątek do społeczności uczniów
popularnego „Żeroma”. Licealiści
złożyli ślubowanie, gimnazjaliści
zostali uroczyście pasowani przez
dyrekcję placówki. – Wiele w
życiu będziecie składać obietnic
i ślubowań. Jednak to jest szczególne – mówił Paweł Domagała,
dyrektor ZSO nr 1. Przesłanie
od nauczycieli i wychowawców
klas odczytał Jan Owczarek.
Przypomniał uczniom, że szkoła
w polskiej Jeleniej Górze działa już
od 63 lat, a przecież wychowała
także kilkanaście roczników
niemieckiej młodzieży. – W 2013
roku będziemy obchodzili 100lecie naszego liceum – zaznaczył.
Marta Bokiej, w imieniu samorządu uczniowskiego, życzyła
pierwszoklasistom wytrwałości.
Ceremonii pasowania na uczniów
młodzieży z gimnazjum dokonał
Paweł Domagała i jego zastępca
Grzegorz Lustyk. Był też program
artystyczny. ZSO nr 1 jest jedną z
największych placówek oświaty
w Jeleniej Górze. Uczęszcza tam
ponad 1000 uczniów. Bywa, że do
szkoły chodzą poszczególne pokolenia jeleniogórskich rodzin.

(tejo)

Kradzione nie grzeje

Do 10 lat więzienia grozi
mężczyźnie podejrzanemu
o k ra d z ież z wła ma n iem
do jednego z pomieszczeń
gospod a rc z ych w K a r pa czu. Łupem złodzieja padła
tona węgla o wartości 500
zł. Mężczyzna wykorzystał
t ygo d n iową n ieob ec no ś ć
właściciela, który po powrocie zawiadomił o przestępstwie policję. Kiedy w domu
nie było nikogo, przestępca
włamał się do komórki, skąd
ukradł tonę węgla o wartości 500 zł. Przestępstwa
dokonał „na raty” w ciągu
tygodnia, po nocach. Część
węgla sprzedał, a pozostałą
w ykorz ystał do palenia u
siebie w piecu. 61-latek był
w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
Nigdzie nie pracuje.

(tejo)

Blokada przez pocisk
Wybuchowe znalezisko sparaliżowało w miniony czwartek ruch
samochodów na drodze Jelenia
Góra – Wrocław. W pomieszczeniu
gospodarczym, podczas sprzątania,
właściciel posesji znalazł… pocisk
przeciwpancerny kierowany i zawiadomił policję. Mundurowi zabezpieczyli teren i – do czasu przyjazdu
Postraszył pustą walizką

Walizka oparta o ścianę jednego z domów
zaintrygowała także w miniony czwartek mieszkańców ulicy Tkackiej, którzy
przypuszczali, że ktoś mógł zostawić w
niej ładunek wybuchowy. Zawiadomiono
policję, która zamknęła część osiedla, aby
sprawdzić zawartość tajemniczej walizki.
Do akcji wkroczył pies tropiący. Okazało
się, że w środku nie ma nic, a przedmiot
najpewniej pozostawił roztargniony lub pijany mieszkaniec. Policjanci zawsze w ten
sposób reagują na podobne sygnały: lepiej
dmuchać na zimne niż później szacować
skutki ewentualnej tragedii.

saperów – zamknęli główną drogę
kierując samochody objazdami po
sąsiednich wioskach: Dziwiszów,
Starą Kraśnicę i Wojcieszów.
Okazało się, że strach ma wielkie
oczy. Pocisk nie był niebezpieczny: nie mógł eksplodować, bo nie
było w nim najważniejszej części
– poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Został zabrany przez oddział
saperów w celu detonacji na poligonie. Policja wszczęła dochodzenie,
które ma ustalić, w jaki sposób
nowoczesny wojskowy pocisk trafił
do Maciejowej.

(Mar/tejo)

Czytaj więcej na stronie 12
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FOT. JAKUB MIĘTUS

Bezdomni zaprószyli ogień?

Strażacy ugasili w czwartek
wieczorem pożar, do którego
doszło w budynku niemal naprzeciwko marketu Tesco przy
ul. Grunwaldzkiej. Ogień wybuchł około godz. 20. Udało się
ewakuować dwie osoby, które
przebywały w budynku nie posia-

dając w nim meldunku. Spłonęła
część wyposażenia mieszkania.
Przyczyny wybuchu ognia ustalą
biegli. Nie wyklucza się, że pożar
spowodowali przebywający w
kamienicy mężczyźni.

(tejo)

Niegroźna wielka woda
Zakończono prace podwyższania wału przeciwpowodziowego na ulicy Wiejskiej. To oznacza, że mieszkańcy w końcu będą mogli spać spokojnie.
Wniosek o modernizację i podwyższenie wału przeciwpowodziowego na ulicy Wiejskiej Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze złożyło dwa lata temu.
Stworzono projekt i przystąpiono do
jego realizacji. Kwota, jaką wydano
na tą inwestycję to ponad milion
złotych.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem szybkości działania administratora czyli Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim oraz
Urzędu Marszałkowskiego – mówi
Włodzimierz Belta, naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Jeleniej Górze. – Rzadko bywa, by w
tak krótkim czasie udało się zakończyć tak dużą inwestycję.
Do niedawna przy większych
opadach deszczu mieszkańcy ulicy

Wiejskiej z niepokojem patrzyli na
poziom wody na Bobrze, który równał się z wysokością wału. – W 2006
roku brakowało dosłownie 20 cm,
by woda przelewała się przez wał, a
w jednym miejscu woda sączyła się
do tego stopnia, że było to widoczne
gołym okiem – mówi Włodzimierz
Belta. W związku z tym, że wał
położony jest na samej górze ulicy
Wiejskiej, bez wykonania tych prac
mogłoby dojść do przerwania zapory i zalania całej ulicy.
W okolicy budynków o numerach
105 – 107, przy pętli autobusowej, na
odcinku 650 metrów umocniono
brzeg Bobru poprzez narzut kamienny i podniesiono koronę wału
na około 50 cm. Ziemię na ten cel
o wartości około 45 tysięcy złotych
przekazał jeleniogórski magistrat.

(Angela)

Halloween z jajami

Miłośnicy amerykanizacji
listopadowego święta zmarł ych usiłują wnieść do tej
tradycji własne element y.
Przebrani w kościotrupy i
wampiry młodzi ludzie o nieustalonej tożsamości zamiast
„straszyć”, obrzucili w miniony piątek elewację jednego z
jeleniogórskich domów jednorodzinnych jajami. Właściciel
jest wściekły, bo dom właśnie
odnowił. Policji nie udało się
złapać wyrostków.

Polowanie na kunę

Sporo zamieszania narobiło w minionym tygodniu
zwierzątko w Szkole Podstawowej nr 11 na Zabobrzu.
Kuna wskoczyła do piwnicy
i nie chciała z niej w yjść.
„Dzikusa” złapał pracownik
schroniska dla małych zwierząt, który wypuścił drapieżnika – zabłąkanego pośród
blokowiska – do lasu.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Pokażcie twarze

pracodawców

tyranów!

Fot. Konrad Przezdzięk

Miarka jednak się przebrała.
Ludzie mają dość. W największych
zakładach pracy zawiązuje się ogólnopolski komitet strajkowy, który
ogłasza bezterminowe przerwanie
pracy. Akurat w 30. rocznicę pamiętnych wydarzeń Sierpnia’80 i
powstania „Solidarności”.
To mogłaby być osnowa powieści
political fiction. Ale niekoniecznie.
Taka może być też nasza rzeczywistość już za dwa lata. Co o tym sądzi
Franiszek Kopeć, przewodniczący
Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ
Solidarność?

– Czy trudno dziś być działaczem związkowym?
– Mamy już 20 lat demokracji w
Polsce i efekty działalności związkowej są nieciekawe. Zwłaszcza
w kontekście członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, gdzie przestrzega się prawa do zrzeszania
się w związki zawodowe. Nasi
pracodawcy, niestety, tego nie
rozumieją. Pojawienie się związku
wywołuje w nich często reakcję
agresywną, która prowadzi do
konfliktu i pozbycia się
ludzi, którzy chcą ten
związek założyć. To
przykre, bo tacy
ludzie nie dorośli
do zasad demokracji, które sami
często głoszą, ale
pomijają je, kiedy w ich firmie
lub instytucji ma
powstać związek
zawodowy.
– Jak pracodawcy
reagują na działalność związkową?
Ostatnio organizowaliśmy pikietę
w Sieradzu prze-

– Mamy przedsiębiorstwa lub instytucje, gdzie – jeśli dochodzi do zwolnień – pracę tracą przede wszystkim członkowie
związku „Solidarność”. W Jeleniej Górze przykładem jest
Kolegium Karkonoskie. Ostatnio „w polu rażenia” znalazł
się Andrzej Więckowski, szef komitetu uczelnianego „Solidarności” w KK

ciwko zwolnieniu z pracy dwóch
pań za uczestnictwo w manifestacji
w Warszawie. Znane były problemy z działalnością związkową
w Draexelmeierze lub w firmie
Takata w Krzeszowie. Tam związki
zawodowe działają, ale są pod dużą
presją. Mamy przedsiębiorstwa lub
instytucje, gdzie – jeśli dochodzi
do zwolnień – pracę tracą przede
wszystkim członkowie związku i to
związku „Solidarność”. W Jeleniej
Górze przykładem jest Kolegium
Karkonoskie, gdzie zwolnienia
dotyczyły i dotyczą właśnie naszych członków. Ostatnio „w polu
rażenia” znalazł się Andrzej Więckowski, szef komitetu uczelnianego
„Solidarności” w KK, któremu
uczelnia zamierza drastycznie
obciąć liczbę godzin tłumacząc to
niżem demograficznym. Czy to
jest przypadek, czy zamierzone
działanie? Tego na dziś nie wiem.
Jest to jednak dla nas duży znak
zapytania: dlaczego?
– I co państwo na to?
– Myśmy wyrazili oczywiście
negatywną opinię na temat zamiaru pracodawcy wobec pana
Więckowskiego. Podtrzymujemy
swoje stanowisko i postępowanie
kierownictwa Kolegium Karkonoskiego oceniamy negatywnie.
Teraz czekamy na reakcję drugiej
strony. Jeśli nie będzie ona korzystna dla pracownika, zastanowimy
się nad dalszymi posunięciami. A
jakie są możliwości naszego działania? Mamy kancelarie prawną i
działamy na sali sądowej. Ale
tu z kolei jest inny problem,
bo sprawy w sądzie przeciągają się: często trwają dwa, trzy
lata. W momencie kiedy chodzi
o pracę,
czyli o zatrudnienie
i wynagrodzenie
tego człowieka,
czyli normalne życie i możliwości
życia, tak długi
czas jest dla nas
niezrozumiały.
To skutkuje tym, że
zwolniony ma dość tej sprawy
i procedur i musi podjąć gdzieś
pracę, aby odnaleźć się w świecie
i zapewnić utrzymanie sobie i bliskim. Sumując: ataki na związek
i mozolność załatwiania spraw
w sądach: to wszystko ogranicza
demokrację w naszym kraju.
– Walczycie też znacznie bardziej ostro? Poza salą sądową?
Mamy i metody bardziej zdecydowane: od pikiet po manifestacje
przed siedzibą pracodawcy. Wielu
kolegów namawia nas, abyśmy
upubliczniali dane ludzi, którzy
sprzeciwiają się działalności związkowej. Zastanawiamy się, czy nie
demonstrować pod domem takiego
pracodawcy, aby jego sąsiedzi
wiedzieli, z kim mają do czynienia.
Często się przedstawia jako wielki
przyjaciel ludzi i filantrop, a w

Franciszek Kopeć: – Wielu kolegów namawia nas, abyśmy upubliczniali dane ludzi, którzy sprzeciwiają się działalności związkowej. Zastanawiamy się, czy nie demonstrować pod domem takiego
pracodawcy, aby jego sąsiedzi wiedzieli, z kim mają do czynienia.
efekcie jest prześladowcą, który
uniemożliwia innym skorzystanie
z przysługującego im prawa.
– Czy czujecie się związkiem
silnym?
– Po załamaniu ilościowym w
związku (w naszym regionie, ale
nie tylko), czyli od końca lat 90.
do okresu 2002/03, udaje nam się
odbudowywać struktury. Przybywa
nam członków związku, zakładów,
w których powstają organizacje i

– W perspektywie zbliżającego się trzydziestolecia Soldarności, jak Pan ocenia jej
„podróż” przed ten czas?
– Zacząłem działać w Solidarności w okresie stanu wojennego,
jako młody „pistolet” (uśmiech).
Pamiętam więc tamten okres
działalności i dzisiejsze czasy. Nie
ukrywam, że wówczas, choć można było się spodziewać gorszych
represji: więzienia i pobicia, byto
to trochę łatwiejsze. Łączyły nas

działają. Cieszymy się z tego. Ludzie
coraz częściej, nawet w tych prywatnych firmach, rozumieją potrzebę
funkcjonowania związków. Rozumieją, że to przynosi pozytywne
efekty w podstawowych sprawach
dla zatrudnionych dotyczących ich
uprawnień, czasu pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego. To są
sprawy, które we wspomnianym
okresie były totalnie zaniedbywane.
W niektórych firmach zaległości
płacowe dochodziły do paru miesięcy, przez które ludzie pracowali
za darmo. Warto zatem jednoczyć
się w trosce o swoje, pracownicze
prawa i sprawy.

wspólne cele i jeden przeciwnik.
Dziś ta działalność związkowa
jest o wiele trudniejsza i – o dziwo
– w dalszym ciągu spotykamy się
z represjami. Oczywiście innymi:
nikt nas nie wsadza do więzień ani
nie bije, ale wyrzucenie z pracy jest
już na porządku dziennym. Do tego
prześladowanie w pracy, mobbing,
brak zapłaty za pracę. To spotyka
związkowców, choć mamy za sobą
20 lat demokracji. Takie represje
nie powinny nikogo w normalnym kraju spotkać. Do tego nie
funkcjonują u nas – jak to się dzieje
w Niemczech – układy zbiorowe.
Raz na cztery lata związkowcy i

Fot. Archiwum

Jest sierpień 2010 roku. Kryzys w kraju zatacza coraz
szersze kręgi. Ludzie masowo tracą pracę, a rząd zatraca
się w kolejnych obietnicach próbując zaciągnąć kredyt
zaufania społeczeństwa. Na próżno.

pracodawcy ustalają tam zasady
w danej branży, dotyczące praw
zarówno pracodawcy jak i pracownika. Gdyby nasi pracodawcy
zrozumieli, że lepiej rozmawia się
ze zorganizowaną grupą niż z pojedynczymi osobami, wtedy zupełnie
inaczej sytuacja pracowników by
wyglądała.
– Sierpień 2010 w końcu nadejdzie i Solidarność skończy
30 lat. Czy będzie to powtórka
z Sierpnia’80?
– Obecny rząd robi wszystko, aby skonf liktować się ze
związkami zawodowymi. Mamy
zero dialogu ze związkowcami i
pracownikami. Jest próba ograniczenia totalnego ich praw
pracownicz ych. Prz yk ład to
pęd do komercjalizacji, choćby w służbie zdrowia. To przekształcenia w spółki, czyli w
firmy prywatne działające na
zasadach kodeksu handlowego.
Próba odebrania uprawnień do
wcześniejszych emerytur. Żądamy, aby te uprawnienia oceniał
lekarz na podstawie badania, a
nie na zasadzie automatycznego
obcięcia uprawnień, do czego
dąży rząd. Próba ograniczenia
praw pracowniczych i związkowych świadczy, że czekają nas
ciężkie czasy i totalny konflikt.
Doprowadzono do sytuacji, która
do tej pory nie miała racji bytu: do
zjednoczenia się trzech central
związkowych, które dotychczas
wspólnie nie działały. To jest
jedyna zasługa tego rządu.
Dziękuję za rozmowę

Konrad Przezdzięk
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PLOTKI I FAKTY
Wracamy do świeczek

Pokochaj dynię!
„O tempora! O mores!” – zakrzyknęliby szanowni przybysze z przeszłości, gdyby tylko
w sposób materialny uczestniczyli w tym, co dzieje się w nocy
poprzedzającej Wsz ystkich
Świętych.
Pulchniutki dzieciaczek o
imieniu Nicolas (nie mylić z
Mikołajem monstrualne faux
pas) z całą należytą tej czynności czcią, naciąga na siebie
obcisł y strój kościotrupa, z
pomocą mamy dumnej ze swej
pociechy. Czcigodne przebranie
wraz z maską zakupione zostało w jednym z jeleniogórskich
hipermarketów.
Następnie skrzat o średnio
opływowych kształtach wybiega z domu, wrzeszcząc przy
tym niemiłosiernie. Wrzask
podziałał jak hasło, gdyż do
kościotrupa w krótkim czasie
dołączył y duchy, wampir y,
wilkołaki i inne nadzwyczaj
przyjemne, mniej lub bardziej
owłosione (i/lub pokrwawione)
stworzenia.
Taka oto banda zaczęła grasować po spokojnym z założenia osiedlu. Ale to nie wszystko.
Oprócz młodocianego gangu
dowodzonego przez otyłego kościotrupa (co jest sprzecznością
samo w sobie) jest też banda
ducha z płaskostopiem. Obie
grupy młodocianych urządzają
napady na domofony, prawdopodobnie wygrywa ten, który
więcej razy naciśnie dzwonek.
Wydawało by się, że na oklepaną, nudną i odpychającą
frazę „cukierek albo psikus” nie
ma lekarstwa. Jedni udają, że
nie ma ich w domu, inni mówią,
że nie mają cukierków, a jeszcze
inni – ci najbardziej cwani
– mówią „psikus” i wypuszczają
na podwórko głodnego, zaślinionego czworonoga wielkości
półtora metra z hakiem (to
nie pies ma hak, lecz półtora
metra). Niestety nie zawsze wychodzą na tym korzystnie, bo i
kościotrupy najobszerniejsze w
lędźwiowym odcinku kręgosłupa psikusy płatać potrafią.
Biologia zna przypadki, kiedy
karzełki smarowały skrzynkę
na listy kisielem lub... innymi
substancjami odpowiednimi

do smarowania na taką okazję. Bywa też, że członkowie
młodocianych gangów piszą
kredą „frajer-pompka”, „cieć
maliniasty” lub „motyla noga”
na płocie, w nieco bardziej
uwspółcześnionych wersjach,
których przytoczyć się nie odważę.
A co jeśli ten właśnie wieczór
na odwiedziny wybierze sobie
jakaś niebieskooka, nieprawdopodobnie urokliwa niewiasta? Nie pozostaje nic innego,
jak zamontować peryskop i
za każdym razem używać go
do podglądania, cóż za człek
wciska swoimi pulchnymi, kołkowatymi (lub alabastrowymi,
subtelnymi i kształtnymi) palcami przeraźliwy dzwonek.
Po przelocie wampirów i
nietoperzy, spłynięciu kisielu
z furtek i skrzynek na listy,
wylinieniu wilkołaków, zżółknięciu kościotrupów, spożyciu
metrów sześciennych słodyczy
i zgaśnięciu światełek w wydrążonych dyniach, nadchodzi
czas na Wszystkich Świętych i
Zaduszki, ale co z tego? Toż to
sztywne i zupełnie nie „trendy”, „catchy” lub „jazzy”, jak
kto woli.
Oprócz adoptowania pomarańczowych dyń, adoptujemy
również inne różności, takie
jak dzień świętego Walentego
– patrona chorych psychicznie
i zakochanych, co daje całkiem
często podwójny powód do celebracji. Na walentynki jednak
zbytnio narzekać nie będę, a
jeśli już, to tylko ze względu na
ich kiczowatość.
Wykorzeniajmy tradycję, kulturę a i przy okazji naukę. W ten
sposób Nike zostanie boginią,
która szyje i klei buty, pierogi
ruskie będziemy sprowadzać
prosto z Rosji, Madonna będzie
się kojarzyć jedynie z gwiazdą
sceny pop w średnim wieku,
KEN z plastikowym ludzikiem,
a faux pas zostanie w publicznym przekonaniu zapisane
jako „taka francuska potrawa
ze ślimaków, ale w Jeleniej
chyba tego nie podają”. Otóż
podają i to w zatrważających
ilościach.

Konrad Lipiński

Zdrożał prąd oraz gaz. Warto
więc oszczędzać. Ale nie tylko
ekonomia daje ku temu pretekst.
Ostatnio naukowcy stwierdzili, że
nadmierne oświetlenie… szkodzi
środowisku naturalnemu. Napisał
o tym National Geographic powołując się na najnowsze teorie,
według których nadmiar luksów
jest wbrew naturze człowieka i
przyrody. Niektóre regiony świata
są tak oświetlone, że jarzą się nawet widoczne z kosmosu tworząc
świetlne plamy. Sztuczne światło
myli zwierzęta i zaburza rytm
biologiczny mieszkańców Ziemi,
którzy jeszcze na początku XIX
wieku oświetlali się tylko świeczkami lub lampami naftowymi.
Ten trend naukowy jest po myśli
samorządowców, którzy zdają
sobie sprawę, że miasta bywają
„nieoświetlone”. Będzie teraz racjonalne wytłumaczenie, dlaczego w
niektórych zakątkach Jeleniej Góry
jest tak ciemno.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Dzień dobry,
panie dyrektorze!

Zamkną centrum
dla samochodów?

W związku z coraz częstszymi
skargami jeleniogórzan na nadmierny ruch samochodów na
śródmiejskim trakcie, po którym
– teoretycznie – poruszać się nie
wolno, samorządowcy rozważają
całkowite zamknięcie dla pojazdów
mechanicznych ulic Konopnickiej i
1 Maja. Restrykcja, która spodoba
się pieszym narzekającym, że
ruch aut bywa tu tak duży jak na
Marszałkowskiej w Warszawie,
z pewnością nie wywoła radości
u dostawców towarów. Na to też
znaleziono jednak sposób. W
ramach prac interwencyjnych
miasto uruchomi towarowe riksze, którymi – z parkingów w
sąsiedztwie śródmieścia – będzie
dowożone do sklepów zaopatrzenie. Inna sprawa, że placówek
handlowych w ścisłym centrum
ubywa: przegrywają z bankami. A
te nie potrzebują tirów do dostarczania świeżego „towaru”.

– Czy słyszał pan, że jak nasze
teatry wezmą rozwód….

(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.
Redakcja

– … to mi tu
kaktus wyrośnie?

Wojtek Klemm, dyrektor artystyczny Teatru Jeleniogórskiego, Bogdan Nauka,
anzol
dyrektor naczelny Teatru Jeleniogórskiego

OKIEM NACZELNEGO 

Ręka nogę kopie
Nie lubię sportu i w zasadzie
nie powinienem o nim pisać.
Zwłaszcza w tym miejscu. Złamię jednak reguły, bo przecież
nie są one z żelaza, które i tak
ukradli złomiarze czyniąc nasz
świat bardziej elast ycznym.
Wy pa d a m i o t y m n api sa ć
zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które absorbują media
bardziej niż cokolwiek. Chodzi
o tę kopaną piłkę, a raczej biega
o piłkę, choć – w wykonaniu
na sz ych pi ł k a rz y to chyba
jednak – chodzi.
K iedy dow ia dujemy się o
pot ęż nych pien ią d za ch za rabianych na lewo i prawo
( ba rd z iej je d n a k n a le wo)

przez rozmaitych facetów kopiących piłkę i innych facetów,
podkopują c ych pod s woi m i
wrogami dołki, włos nam dęba
staje. Kiedy wybory szefa tego
towarzystwa piłkarskiego wzajemnej adoracji są w ydarzeniem prezentowanym tak jak
by były wyborami co najmniej
prez yd ent a pa ń st wa , m a m
głębokie przeświadczenie, że
świat przewrócił się do góry
nogami.
Now y szef piłkarskiej „kumoterki” na szczęście włosów
nie ma. Nie ma mu więc co
stawać dęba. Nie ma też czego
rwać z głowy. Cwaniak. Zabezpieczył się na przyszłość, bo w

odpowiednim czasie wyłysiał,
a pomagała mu w tym częstotliwość, z jaką w piłkę uderzał
główką i trafiał nią do bramki.
Jego kon k u rent c o prawd a
włosy ma i świetnie mówi po
włosku, ale odpadł w przedbiegach, bo delegaci od piłki
kopanej przestraszyli się, że
– jako szef – wygoli ich na łyso i
puści w samych skarpetkach, co
nie udało się eksprezydentowi
Lechowi Wałęsie.
Sł ysząc jak iś cza s temu o
bydlęcym zachowaniu zakapturzonych łysoli, którzy po meczu dwóch prowincjonalnych
drużyn klasy LZS Szmacianka
roz wa l i l i k i l k a autobusów,
otwiera mi się w kieszeni mój
tępy scyzoryk (celowo stępiłem,
żeby nie zostać posądzony o
używanie niebezpiecznego narzędzia). Toż to przecież te patologiczne zachowania, zarówno

branie w łapę przez skorumpowanych facetów z gwizdkami,
jak i zezwierzęcenie matołów
w szalikach, wzięło się właśnie
ze… sportu.
Spor t za m ia st w ychowa ć
– zgodnie z szumnymi ideałami
– ludzi prawych i uczciwych,
wygenerował wyrzutki społeczne, które w imię najniższych
pobudek gotowe są do najgorszych postępków: niszczenia,
zabijania i czerpania potężnej
kasy. Sport, na któr y z rozmait ych źródeł (najczęściej
pieniędzy podatników) idzie
wielka kasa. Sport, do którego
– a dlaczego nie! – mieszają się
politycy. Bo to przecież zaszczyt
być „prezesem naszego klubu”,
choćby tenisowego, takim, co
to mu „łubudubu” śpiewa banda
spolegliwych frustratów.
Zg n i l i z n a mora l n a ż yc i a
sportowego jak robak tocz y

je od środka . To, co w k lasycznym pojęciu sportu, które
zakłada zdrową ry walizację,
wa l kę fai r, w ysi łek proporc jona l ny do moż l iwości, w
ujęciu współczesnym staje się
zaprzeczeniem tych założeń.
Sportowiec ściga się z samym
sobą ł ykając ster ydy. Cz yni
siebie nadczłowiekiem przez
mordercze treningi. Żądzę szybkiego wzbogacenia się i szpanu
pełnym portfelem przedkłada
nad zasady moralności. Staje
się człowiekiem przekupnym
i uzależnionym od widzimisię
sponsorów. Napakowaną na
si łow n i m a r ionet k ą , k t ór ą
wystarczy przekłuć, by zeszło
z niej całe to napompowanie,
a z nazwiska szarpanego deklinacją przez różne t y tuł y,
pozostała tylko jedna literka
zakończona kropką.
Wiem, że czytając me słowa,

sportowcy mogą się na mnie
obrazić. Jednak ci, którym
palma do łba nie odbiła, nie
obrażą się na pewno, bo – jak
m n iem a m – moje z d a n ie
podzielają przynajmniej w
części. Kłopot tylko w tym, że
z reguły (zapewne wyjątki istnieją), nie są to ludzie znani.
Nie przepchnęli się łokciami
w tym drapieżnym wyścigu
szczurów z przeszkodami i
pozostają gdzieś w cieniu ze
swoimi ideami, z których rechoczą ci z medalami na piersiach. Na podium moralności,
które – niestety nie mieści
się we współczesnych kategoriach sportowych – zajmują
najmniej doceniane, choć
najwyższe miejsce.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wyleczą czy wykończą? Potraktują jak człowieka, czy jak
zwierzę? – takie wątpliwości mają ci, którzy o szpitalach
usłyszeli tak wiele złego, że na samą myśl o tej placówce
wstrząsają nimi dreszcze. Alicja Botur, była pacjentka,
apeluje: – Nie bójcie się! Lekarze stamtąd uratowali mi
życie.
Od dłuższego czasu mówi się
o tragicznej sytuacji służby zdrowia oraz uwłaczających godności
człowieka warunkach panujących w szpitalach. Te zwane są
przez pacjentów „trupiarnią”
lub „wykończalnią”. Lekarze zaś
określani są jako kaci, a pielęgniarki jako żylety.
Chorzy ostrzegają się wzajemnie, by unikać szpitalnych wizyt,
co często obraca się przeciwko
nim samym. Wiele nieleczonych
chorób pogłębia się, a po pewnym
czasie skuteczna kuracja staje się
iluzją. Podobnie było z Alicją Botur. 53-letnia kobieta przez długi
czas odkładała swoje problemy z

Przeprowadzka
strażników

Najpewniej od stycznia przyszłego roku strażnicy miejscy
zmienią siedzibę. Nowa komenda
zostanie urządzona w pomieszczeniach dawnej paszportówki
przy ul. Armii Krajowej, w bezpośrednim sąsiedztwie komisariatu
policji w śródmieściu. Remont
parteru i piwnicy, gdzie urzędować będą strażnicy, ma kosztować
62 tysiące złotych.

Na ratunek kaczce

Strażacy i pracownicy schroniska zwierząt chcieli pomóc
kaczce, która najpewniej złamała
skrzydło i nie chciała się ruszyć
z kamienia na rzece Kamienej
na wysokości ulicy Powstańców
Wielkopolskich. Ptak jednak
– poza wspomnianą kontuzją
– był w pełni sił i nie dał się złapać.
Eugeniusz Ragiel, szef schroniska
dla małych zwierząt, powiedział,
że w tej sytuacji pozostaje tylko
dokarmianie ptaka, który jest w
sumie w dobrej kondycji.

Mieszkańcy złapali
złodzieja

Nie udała się kradzież na tzw.
wyrwę przestępcy, który chciał obrabować kobietę w centrum Jeleniej
Góry. Do zdarzenia doszło w sobotę
przy ulicy Pijarskiej. Na szczęście
czujność zachowali świadkowie
napadu, którzy – widząc jak młody
złodziej wyrywa kobiecie torebkę i
usiłuje zbiec – nie pozostali bierni,
tylko złapali i obezwładnili złodziejaszka. Policji pozostało już tylko
zamknięcie go w izbie zatrzymań.
Przestępcy grozi odpowiedzialność
karna przed sądem.

trzustką „na potem”. Bała się, że
kiedy trafi do szpitala, już z niego
nie wyjdzie.
– Zawzięłam się w sobie i
powiedziałam, że nie dam się
w ykończyć. Kiedy w końcu z
ostrym zapaleniem trzustki trafiłam do szpitala, po dwóch
tygodniach wypisałam się do
domu. Wszyscy powtarzali mi,
że w końcu wyjadę „nogami do
przodu” – opowiada.
Kobieta nie wyleczyła się do
końca z obawy o złe traktowanie
jej na szpitalnym oddziale. Bała
się też tego, co wielokrotnie
sł yszała w mediach: brudnej
pościeli, pijanych lekarzy i zło-

śliwych pielęgniarek. Przez długi
czas znosiła boleści w domu. Do
czasu, kiedy choroba nie dała
jej już funkcjonować. Zamiast
zasłyszanych tortur, w szpitalu
panią Alicję spotkało jednak miłe
zaskoczenie.
– Kiedy w październiku wróciłam do szpitala z pogłębioną
chorobą, lekarze uratowali mi
życie – mówi wdzięczna pacjentka. – Ich reakcja była natychmiastowa. Pielęgniarki były bardzo
miłe, pytały co chwilę czy nic
nie boli, czy dać jakiś lek. Kiedy
poprosiłam, zawsze zmieniono
mi pościel, wywietrzono pokój.
Z moich obserwacji wynika, że
wszyscy pacjenci traktowani są
tam jednakowo zarówno przez
lekarzy, jak i pozostały personel.
Dwa razy dziennie lekarz ordynator przychodził na obchód. Nikt
też z pracowników szpitala nigdy
nic nie odburknął, nie krzyknął.
Z wdzięczności za to, co spotkało ją w szpitalu, pani Alicja
postanowiła za naszym pośrednictwem podziękować tym, którzy się nią opiekowali.
– Kiedyś bałam się tam iść,
dzisiaj jestem wdzięczna za uratowanie życia i fachową opiekę
– mówi Alicja Botur. – Niech się
ludzie nie boją iść do szpitala, bo
jeśli są chorzy mogą sobie tym
tylko zaszkodzić. Chorobę we
wczesnym stadium jest o wiele
łatwiej wyleczyć. A zła opinia
szybko się rozchodzi, nawet jeśli
nie jest do końca prawdziwa.

(Angela)

Dwadzieścia pięć wykroczeń w ruchu drogowym za
129 punktów karnych. Taką cenę zapłacił mieszkaniec
Szklarskiej Poręby, który „popisał się” szaloną ucieczką
renault 5. Nie miał prawa jazdy i chciał zobaczyć, jak tak
naprawdę wygląda policyjny pościg.
Mężczyznę, o którego wyczynie już informowaliśmy (policja
ścigała go przez około 20 km i
uszkodziła jeden radiowóz),
st róże prawa odpow iedn io
podsumowali. – 20 -latek w
trakcie ucieczki złamał szereg
przepisów z zak resu ruchu
drogowego międz y innymi:
nie zatrzymał się do kontroli
drogowej, pomimo kilkakrotCzworo uczestników wrześniowych warsztatów „Daję radę” wraz
z częścią organizatorów pojedzie
w tym tygodniu do Warszawy,
na ogólnopolską konferencję w
ramach Europejskiego Tygodnia
Młodzieży (2-9 listopada).
Debata krajowa jest zwieńczeniem debat regionalnych, które
miały miejsce w całej Polsce, również w jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycielo. Głównym celem
tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży jest dyskusja
na temat przyszłych kierunków
polityki młodzieżowej w Unii
Europejskiej. Podobne spotkania
odbywają się w innych krajach
UE, a ich efektem będzie prezentacja rekomendacji wypracowanych
przez grupy młodzieży podczas
czeskiej i szwedzkiej prezydencji.
Spotkanie podzielone będzie
na pięć paneli dyskusyjnych:
bezrobocie i zatrudnienie młodych ludzi, wyrównywanie szans
rozwoju młodzieży z mniejszymi

nych wezwań, wyprzedzał na
podwójnej cią głej, kierował
samochodem bez świateł, zmuszał innych k ierując ych do
zjazdu na pobocze, wyprzedzał
na oznakowanym przejściu dla
pieszych – wymienia nadkom.
Edy ta Ba growska z K MP w
Jeleniej Górze.
Łącznie policjanci piratowi
postawili 25 zarzutów o wy-

Trzy i pół miliona złotych na zdrowie
O przyznaniu takiej sumy szpitalowi wojewódzkiemu poinformował w minionym
tygodniu Jerzy Pokój. przewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Poprawa warunków służby zdrowia
ma się odbywać w ramach czterech
programów, na które szpital wojewódzki
otrzymał 3,6 miliona
złotych, a 4,9 miliona złotych jest na
liście oczekującej.
Dzięki tym pieniądzom będzie możliwe utworzenie w

Jeleniej Górze oddziału ratunkowego
oraz zakupienia sprzętu do poszczególnych oddziałów szpitalnych, a także
modernizacja samego budynku. – W
pierwszej kolejności chcielibyśmy nabyć
rezonans magnetyczny, urządzenie
niezbędne do szybkiego diagnozowania
chorób. Jesteśmy w trakcie przetargu
i zakupu urządzenia do angliografii
dla kardiologii interwencyjnej
– mówi Stanisław Woźniak,
dyrektor szpitala. Złożono
również wnioski na sprzęt

Stanisław Woźniak i Jerzy Pokój
kroczenia, za które naliczyli mu
129 punktów karnych Sprawca
w trybie przyspieszonym został
doprowadzony do Sądu Grodzk iego, któr y za popełnione
w yk roczen ia orzek ł wobec
niego dwuletni zakaz prowa-

„Miszcz” kierownicy ucieka!
dzenia pojazdów oraz 3 tys. zł.
grzywny.
Mężcz yzna ma zdany egzamin teoretyczny na prawo
jazdy i oczekiwał na egzamin

praktyczny. Po swoich dokonaniach na drodze uzyskanie
prawa jazdy przesunie mu się
w czasie o kilka lat.

(tejo)

Śmigał golfem, bo nie miał prawa jazdy
W ślady rówieśnika ze Szklarskiej Poręby chciał iść 20-letni jeleniogórzanin, który w minionym tygodniu nie zatrzymał się do kontroli
drogowej niedawno kupionym volkswagenem golfem, którego jeszcze nie zarejestrował. Mężczyzna nie miał w ogóle uprawnień do
kierowania. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych, na skrzyżowaniu i nie stosował się do znaków drogowych. Policjanci postanowili
zatrzymać go. Mężczyzna jednak nie zareagował na sygnały do zatrzymania tylko przyspieszył i odjechał w kierunku Szklarskiej
Poręby. Policja szybko ustaliła, skąd jest pirat. Ten zdziwił się, kiedy mundurowi zapukali do jego drzwi. Od razu przyznał się do
popełnionych wykroczeń i przyjął mandat w wysokości 1000 zł. Kierowca oświadczył, że nie zatrzymał się do kontroli, ponieważ
nie miał uprawnień do kierowania.

Dadzą radę w Warszawie

szansami (w tym młodzieży
ubogiej i wiejskiej), aktywne
uczestnictwo młodzieży w życiu
społeczności, edukacja (formalna

endoskopowy. Do nowego wyposażenia
i nowych potrzeb niezbędne będzie
dostosowania pomieszczeń szpitalnych
czyli modernizacja budynku. Przyznane
pieniądze nie zmieniają jednak faktu, że
szpital w Jeleniej Górze jest w dalszym
ciągu zadłużony na około 40 milionów
złotych. Szansę na wyjście z tej sytuacji
szefostwo szpitala upatruje w planowanym pakiecie ustaw dotyczących
służby zdrowia.

Fot. Angelika Grzywacz

Fot. Archiwum

W szpitalu nie zabijają! Ratują życie

i pozaformalna) oraz informacja
młodzieżowa. W debacie, oprócz
uczestników warsztatów regionalnych, udział wezmą eksperci

– w tym delegacja z Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

KTL

By dzieciństwo
było szczęśliwe

Stowarzyszenia z Czech,
Polski i Niemiec, które zajmują się ochroną praw dziecka,
organizują w tym tygodniu
międzynarodową konferencję, której tematem będzie
przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie oraz pośród rówieśników. Spotkanie ma
doprowa d zić do spopula ryzowania najlepszych doświadczeń z zakresu ochrony
dziecka oraz dać ważne impulsy dla dalszej partnerskiej współpracy. Ma także
sprecyzować w ynikające z
tego zadania uwzględniające
nowe wymogi Unii Europejskiej. Miejscem konferencji
będzie hotel Jan w Wojcieszycach. Początek: 7 listopada o
godz. 10.

(tejo)
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Powrót boga teatru
– Kiedy tu jechałem, na widok gór coś drgnęło mi w sercu
– mówił Krystian Lupa, który w miniony czwartek po 15
latach nieobecności powrócił do Jeleniej Góry. Tylko na
kilka godzin, ale wielu pragnęło przedłużyć tę wizytę
w nieskończoność, a Wojtek Klemm, dyrektor Teatru
Jeleniogórskiego nie chciał Mistrza wypuścić. To Lupa
rozsławił placówkę nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Dawno to było temu, ale to prawda.
Piętnaście lat: nieco więcej mieli
młodzi ludzie, którzy w czwartek
przepuścili szturm na galerię Biura
Wystaw Artystycznych i Teatru
Jeleniogórski, aby zobaczyć dzieła
i posłuchać samego wielkiego reżysera. Nie mogą pamiętać czasów,
kiedy jego nazwisko widniało na
plakatach anonsujących produkcję
Teatru Norwida w Jeleniej Górze.
A to właśnie w naszym mieście
Krystian Lupa spędził znaczące lata
w swoim życiu. Tu na przełomie lat
70. i 80 XX wieku jego teatr wznosił
się na wyżyny sztuki.

Prolog

Najpierw tłumy w Biurze Wystaw Artystycznych. Tu wystawa
rysunków teatralnych Krystiana
Lupy, który – choć mało kto o tym
wie – jest absolwentem Akademii
Sztuk Pięknych. – Ale malarzem
to jestem wielkanocno-bożonarodzeniowym – mówił autor (tylko
w święta siada przy sztalugach).
Dodał, że jeśli nie wie, jak coś
rozwiązać, często bierze kartkę i
rysuje. Stąd prace przedstawiające w nietypowy sposób pomysły
artysty. Ale rysunki do kilku
sztuk to nie wszystko, co nam
pokazało BWA.

Na ekspozycję składają się
także elementy scenografii do
niektórych sztuk, a także projekcje filmów. Jeden to zapis prób
do „Faktory 2”( – Ktoś mi powiedział, że przedstawienie jest
bardzo jeleniogórskie – wyznał
reżyser) oraz archiwalia z Jeleniej
Góry, w tym film Henryka Szoki
nakręcony podczas ostatniego
pobytu reżysera w mieście w
1993 roku. Janina Hobgarska
zapraszała wszystkich do powtórnej wizyty w galerii, by móc
w spokoju wszystko obejrzeć.
Dodała, że czuje, iż w ystawa
„jest klęską”, bo w żaden sposób
nie przekazuje całości i wielkości
dzieła Krystiana Lupy.
Wśród oglądających pojawili
się aktorzy, którzy grali w reżyserowanych przez Krystiana Lupę
spektaklach: Irmina Babińska,
Ryszard Wojnarowski, Andrzej
Kempa i Tadeusz Krzaczkowski.
Oraz Alina Obidniak, była dyrektorka Teatru Jeleniogórskiego,
bez której jeleniogórskiego epizodu Krystiana Lupy nie byłoby.

miona wolność artysty”, którego
gościem był słynny reżyser.
Więckowski dodał, że teatr
Lupy to wielkie laboratorium, w którym on sam jest
stwórcą własnego utopijnego
świata, a ściany teatru chronią przed promieniowaniem,
które może być niebezpieczne.
Sam Krystian Lupa przyznał, że
uwielbia chaos i bardzo często
się nim w swojej pracy inspiruje.
Takie też było spotkanie: cudownie chaotyczne i niepowtarzalnie
spontaniczne.
Krystian Lupa wstał i chodził
po scenie studyjnej tak jak miał
to w zwyczaju, kiedy tu pracował.
Słuchało go grono miłośników
teatru, w tym bardzo wielu młodych ludzi, którzy – jak zaznaczyli – nie przyszli pod przymusem,
ale z ciekawości. Wspominano
czasy, kiedy o teatrze w Jeleniej
Górze nie mówiło się w kontekście awantur, sporów i niedomówień, ale wielkiej sztuki.

Akt trzeci

– Przyjechałem tu jako dziennikarz z „Forum” – mówił artysta
o żartobliwym epizodzie, który
w Jeleniej Górze przytrafił mu
się na „dzień dobry”. Krystiana
Lupę, w yraźnie wzruszonego
po niemal 15-letniej nieobecności w Jeleniej Górze, wzięło na
szczerość.

Krystian Lupa nie krył wzruszenia
Szczególnie zaintrygował y
Krystiana Lupę zakryte szczelnie
okna na scenie studyjnej. Na
początku stracił nieco orientację
i mówił zgromadzonym o oknach
pokazując na ścianę, gdzie ich
nie ma. Dopiero po jakimś czasie

który też jest pewnym elementem
naszej rzeczywistości. – Nie ma
możliwości, aby w teatrze żyć
w prawdzie, być w prawdzie i
pozostać w prawdzie – podkreślił
artysta. Wspominał też o swoich
osobistych doświadczeniach z

Epilog

Akt pierwszy

– Jak się coś kocha, to nie ma
granic i rzeczy niemożliwych
do zrealizowania. Postawiłam
sobie za cel uczynić z Jeleniej
Góry prężny ośrodek teatralny i
zapraszać tu wielkie nazwiska
– wyznała Alina Obidniak na
początku września, przy okazji
otwarcia wystawy plakatu teatralnego. – Ówczesny (nieżyjący
już) wojewoda Maciej Szatkowski
zauważył, że chyba zamierzam
długo być dyrektorką, skoro mam
takie zachcianki. A ja już w 1984
roku wyjechałam z zespołem do
Paryża, do Maison de la Culture
Mondiale, z „Pragmatystami”
Witkacego, w reżyserii Krystiana
Lupy właśnie entuzjastycznie
przyjętymi przez tamtejszych
w ymagających kr yt yków –
usłyszeliśmy.
– Wychodzili głównie Polacy
– uśmiechnie się Krystian Lupa
podczas drugiej odsłony swojej
wizyty, która dokonała się w
Teatrze Jeleniogórskim na scenie studyjnej. – Wyszedł też
Mrożek (Sławomir, ten słynny
dramaturg). Nie podaruję
mu tego – zażartował artysta.
Najpilniej „Pragmatystów”
śledzili Japończycy. Owację
zgotowali Francuzi, a sztuka
była grana po polsku!
Jelenią Górę okrzyknięto
wtedy wielkim zjawiskiem i
polskim Avignon, a zachwytom nie było końca. Później
przyszły kolejne wyjazdy:
Ameryka Środkowa, Węgry.

Akt drugi

– Sztuka Krystiana Lupy
jest niedefiniowalna – określił Andrzej Więckowski, który
– jak sam przyznał – czuł się
nieswojo w roli gospodarza bardzo nietypowego spotkania
w ramach „Obserwatorium Karkonoskiego”
zatytułowanego „Ujarz-

Wzruszeń nie zabrakło: Krystian Lupa wita się po latach z Henryką Dygdałowicz-Baldy,
emerytowaną aktorką Teatru Norwida.

– Alina Obidniak mówiła mi o
Jeleniej Górze jako o europejskim
centrum sztuki teatralnej, mieście niezwykłym. Miałem jakieś
plany w Warszawie, ale nic z nich
nie wyszło. Zatrzymałem się w
hotelu Forum i zadzwoniłem
do Jeleniej Góry. Recepcjonistka
przedstawiła mnie, że dzwonię
z Forum.(To nie tylko nazwa
hotelu, lecz także popularnego
niegdyś czasopisma – KP). – Kiedy przyjechałem i przywitałem
się z Henrykiem Szoką, powiedział: – Witamy panie redaktorze!
Sprostowałem, że jestem nowym
reżyserem. Zobaczyłem na twarzy pana Henryka cień zawodu
– śmiał się Krystian Lupa, a wraz
z nim publiczność.

za bardzo kreatywne. – Nasze
pokolenie było zbyt zastraszone
i onieśmielone. Jeśli aktor zapominał tekstu, nie wiedział, co z
sobą począć. Teraz tak nie jest
– dodał.

połapał się, że jest odwrotnie.
Wszyscy, włącznie z bohaterem
spotkania, w ybuchnęli śmiechem.
Lupa opowiedział, jak to aktorzy spowodowali… wypadek
drogowy.
– Podczas sztuki „Życie człowieka” jeden z aktorów ubrany
w bieliznę, otwierał okno i się na
nim „zawieszał”. Pieszy, który
przechodził akurat przez jezdnię
al. Wojska Polskiego, zagapił się
na tę scenę i wszedł prosto pod
samochód, którego nie zauważył.
Na szczęście nic poważnego się
nie stało.
Gość długo mówił o istocie swojej sztuki. O tym, że teatr opiera
się z założenia na świecie fałszu,

Prezydent Jeleniej Góry uhonorował gościa kwiatami oraz srebrną monetą 40 jeleni
płatniczych. W tłumie zwiedzających stał Wojtek Klemm, dyrektor artystyczny TK.
Mimo choroby przyszedł też Bogdan Nauka, główny szef teatru. Przybyło sporo
młodzieży, w tym uczniów Liceum Plastycznego.

występów zagranicznych. Mówił
jak zgorszeni dyrektorzy liceów
w Ekwadorze, w Quito, wyszli z
młodzieżą po pierwszym akcie
sztuki, którą przedstawiał podczas tournee.
Ale reżyser zaznaczył, że jest
optymistą jeśli chodzi o młodzież,
a pokolenie „hip-hopu” uznał

– Lubię prowokacje, a im jestem starszy, tym je bardziej lubię
– rzekł Krystian Lupa znany ze
scenicznych „eksplozji” w sensie
dosłownym: podpalenia baków
z benzyną i inne efektów. Nie
pozostawił żadnych wątpliwości,
jak bogatą ma osobowość. Publiczność chciała Artystę zatrzymać
na dłużej, a sam Wojtek Klemm
zaproponował, by zamknąć drzwi
i Go nie wypuszczać, ale Lupa z
Jeleniej Góry wyjechać musiał. Do
Krakowa zapewnił mu transport
Ryszard Dzięciołowski. Stamtąd
reżyser wyleciał do Stanów Zjednoczonych.
– Byliśmy pasjonatami tego, co
robiliśmy. Siedzieliśmy w teatrze
całymi dniami i myśleliśmy, co by
tu jeszcze zrobić, aby było lepiej
– to słowa Aliny Obidniak. Jak bardzo wpisują się one do kontekstu
czwartkowych spotkań. Zarówno
w BWA jak i na studyjnej w Teatrze
Norwida wszyscy siedzieli jak pasjonaci teatru ciesząc się słowami
i obecnością Krystiana Lupy. Oby
duch, którego ten twórca tchnął w
jeleniogórską scenę, przyciągnął
do Teatru Jeleniogórskiego co
najmniej tylu widzów, ilu zainteresowało się artystą pamiętnego
30 października AD 2008.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Na wystawie duże zainteresowanie
wzbudziły rekwizyty do sztuk Lupy.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
Fotografie będzie można
obejrzeć w Książnicy Karkonoskiej, która 6 listopada o
godz. 17 zaprasza na wernisaż wystawy „Pamięć miasta
– notatki”.
– Dojrzeliśmy już do pamięci, również do nostalgii i
swoich mitologii. Nasz czas
z dystansem odkłada się w
fotografiach, warstwa po warstwie. Na początku był obraz.
Stąd ta pamięć. Nie mieszkam
już w Jeleniej Górze. Bywam.
Ale to także pamięć mojego
miasta – pisze Jacek Jaśko o aurze otaczającej jego zdjęcia.
Warto zobaczyć jego fotografie, robione w pewnym
sensie z dystansu, ale pełne
emocjonalnego zaangażowania i troski o przedstawiane
miejsca pamięci.

– Nasz projekt rozwija się
w miarę możliwości – mówi
Jacek. – Cel to pokazanie zdjęć
Jeleniej Góry w przestrzeni
miejskiej. Póki co była już
jedna wystawa w Muzeum KPN
w Sobieszowie. Widziało ją
przez trzy miesiące 1550 osób.
– W Książnicy Karkonoskiej
zobaczymy też inne prace – zapowiada autor. Jednocześnie
wystawie będą towarzyszyły
prezentacje multimedialne:
filmy i galerie dostępne na
komputerach f unkcjonujących w niedawno otwartym
Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”.

(tejo)

Na wernisaż zaprasza Jacek Jaśko:
6 listopada o godz. 17 przy ulicy Bankowej

Żyją w strachu przed zimą
Lokatorzy kamienicy w Piechowicach, która częściowo
spłonęła w październiku, boją się chłodów. Ich sąsiad
przez wiele dni spał na korytarzu w mniej zniszczonej
części spalonego domu. Długo tak nie wytrzymał i dwa
tygodnie temu zmarł. Teraz pilnie trzeba naprawić dach,
bo budowa może runąć pod naporem śniegu. Nie jest to
jednak takie proste.
Pożar przy Żymierskiego 34 wybuchł na początku października.
Obyło się bez ofiar, ale lokator, który
zajmował spalony lokal, nie miał
gdzie się podziać. Zrezygnował z
pomocy jaką proponował mu Urząd
Miasta w Piechowicach i zdecydował się pozostać w zniszczonym
budynku.
– Zapewniliśmy poszkodowanemu
miejsce w domu pomocy Słoneczko,
ale nie skorzystał. Zadeklarował, że
woli przebywać w schronisku św.
Brata Alberta w Jeleniej Górze, ale
nie wiemy, dlaczego nie pojawił się
nawet tam – mówi Krzysztof Raczek,
zastępca burmistrza Piechowic.
Mężczyzna chciał spać na strychu,
ale pozostali lokatorzy obawiali się,

że zaprószy ogień, bo palił papierosy
i pił. Dlatego nie przyjęło go schroniska Św. Brata Alberta. Mieszkańcy
postanowili mu pomóc i zgodzili się
na to, że będzie spał na korytarzu.
Sąsiedzi, dali mu pościel i jedzenie.
– Żona przygotowała dla niego
posłanie. Każdego dnia widziała jak
zasypiał i budził się, pierwsza też
zorientowała się, że nie żyje – mówi
jeden z lokatorów budynku przy ulicy
Żymierskiego.
Mieszkańcy domu oczekują na
wsparcie. Dach w budynku wymaga
natychmiastowej naprawy, bo w
pożarze znaczna jego część uległa
zniszczeniu. Wszyscy boją się nadchodzącej zimy i śniegu.
– Jeżeli spadnie zanim dach zo-

stanie wzmocniony, górna część
kondygnacji może się zawalić. Bierzemy pod uwagę nawet to, że remont
przeprowadzimy na własny koszt
– mówią mieszkańcy.
– Remont rozpoczniemy jeszcze w
tym tygodniu. Zwłoka była związany
z tym, że jeden z właścicieli lokalu nie
chciał zgodzić się na prace, ponieważ
nie spodobały mu się znaczne koszty
remontu. W piątek przyszedł do
nas i zadeklarował, że włączy się w
naprawę dachu. Albo sam wyremontuje swoją część, albo zapłaci nam za
remont. Oczywiście dach zostałby
wyremontowany nawet bez jego
zgody, ale mielibyśmy wówczas problemy ze spłatą należności związanej
z przeprowadzeniem prac budowlanych. – mówi Wiesław Kondraciuk,
prezes firmy „Wspólny Dom”.
Oby upór jednego lokatora nie
spowodował, że przez zimę mieszkać
będą na placu budowy.

Mogą spać spokojnie
Zarządcą budynku jest firma Wspólny Dom, która na remont
spalonego dachu otrzymała dotację z Urzędu Miasta w
Piechowicach w wysokości 10 tysięcy złotych. Nie rozpoczęła jeszcze prac budowlanych, więc trudno się dziwić
mieszkańcom, że są zdezorientowani i boją się, że w końcu
zostaną bez dachu nad głową – Byłem przekonany,
że remont dachu tego budynku już się zaczął, nie
wiemy skąd ta zwłoka – powiedział nam Krzysztof
Raczek.
Administrator zapewnia jednak, ze remont
dachu zostanie przeprowadzony już wkrótce
i mieszkańcy mogą być spokojni o to, że nie
zostaną pozbawieni dorobku swojego życia w
cieknących mieszkaniach. Lokatorzy jednak
nie czekają tylko na działania firmy, która za
troskę o nich bierze pieniądze, a sami wzięli
się do roboty. Pomagają i wspierają siebie
nawzajem przy zabezpieczaniu budynku.

Pożar w tym pomieszczeniu spowodował nasze nieszczęścia
– mówi Janina Podolak

Tekst i zdjęcie:
Anna Pisulska

KRÓTKO Z REGIONU

Wyborcza dogrywka

Dwóch kandydatów z różnych środowisk politycznych
ubiega się o mandat radnego
w wyborach uzupełniających
do rady miasta Kowary, które
odbędą się 23 listopada. Głosować będą wyborcy z okręgu
nr 8 w Kowarach, których do
końca sierpnia reprezentował
Roman Tryhubczak. Złożył on
mandat, ponieważ rozpoczął
pracę jako prokurent i przedstawiciel gminy w spółce
narciarskiej w Kowarach, o
czym pisaliśmy już na łamach
Jelonki. O reprezentowanie
okręgu nr 8 ubiegają się Ryszard Nowosielski i Antoni
Zakrzewski, którzy mają już
doświadczenie samorządowe: obaj byli już radnymi w
poprzednich kadencjach.
Ryszard Nowosielski jest
pedagogiem w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kowarach, był kandydatem Komitetu Wyborczego Lewica
i Demokraci, startował bez
powodzenia w ostatnich wyborach do rady powiatu. Natomiast Antoni Zakrzewski pracuje w Zakładach Lniarskich
Orzeł S. A. w Mysłakowicach,
gdzie związany jest z NSZZ
„Solidarność”.

(Ania)
Kradziony motor
na Allegro

Sposób na łatwy zarobek
znalazł sobie 20-letni mieszkaniec Piechowic. Do przestępstwa doszło w nocy z 27
na 28 października. Włamał
się do jednego z garaży, skradł
z niego motocykl crossowy
warty sześć tysięcy złotych,
a następnie chciał sprzedać
maszynę na internetowym
portalu aukcyjnym Allegro.
To go zgubiło, bo właśnie
przez Internet złodzieja namierzyli policjanci. Po sprawdzeniach i analizie zebranych
materiałów, stróże prawa
trafnie wytypowali klienta
podejrzewanego o to przestępstwo. Skradziony motocykl 20-latek ukrył w jednym
z pomieszczeń gospodarczych
pod stertą szmat. Piechowiczanin trafił do policyjnego
aresztu. Za kradzież z włamaniem grozi mu nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.

(tejo)

Paraliż przez rakietę
Fot. Marek Komorowski

Zapisy wany na fotografii
obraz będący świadectwem
bytu i obserwacji, jednocześnie
dokumentujący historię i zamykający w kadrze rzeczywistość, której – bywa – że już nie
ma. Lub w każdej chwili może
nie być. Miasto na zdjęciach
subtelnych, będących doświadczeniem chwili, przedstawieniem momentów ulotnych,
które – dzięki zarejestrowaniu
ich na światłoczułym nośniku – nabywają swoistej nieśmiertelności. Takie są prace
Jacka Jaśko, pomysłodawcy i
jednego z realizatorów cyklu
„Pamięć miasta”, który jest
wspólnym projektem Domu
Spotkań Kopaniec oraz portalu
i tygodnika Jelonka.com, we
współpracy z portalem „Biuletyn fotograficzny – Świat”.

Fot. Konrad Przezdzięk

„Pamięć miasta” wraca do… miasta

Kilometrowe korki, objazdy wąskimi, górskimi drogami, złorzeczący kierowcy. Tak w czwartek po południu
wyglądała jedna najważniejszych tras naszego miasta:
wylot w kierunku Wrocławia ulicą Wrocławską przez
Maciejową. Powód? Przeciwpancerny pocisk kierowany
znaleziony w przydomowym garażu.
– Dom kupiłem rok temu i było
w nim tyle pracy, że garaż zostawiłem na później – tłumaczył
Henryk Wójcikiewicz. – Ale zbliża
się zima i chciałem tam wstawić
samochód.
W czasie porządkowania pomieszczenia pan Henryk zajrzał
za stary tapczan. Nie wierzył
własnym oczom, gdy za nim zobaczył coś, co przypominało pocisk.
Powiadomił policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i po
oględzinach stwierdzili, że jest to
rakietowy pocisk z głowicą.
– Zablokowaliśmy ulicę Wrocławską, bo tak nakazują przepisy – wyjaśnia oficer prasowy
jeleniogórskiej policji Edyta Bagrowska.
Z okolicznych budynków ewakuowano mieszkańców, którzy
czekali na zewnątrz na rozwój
wypadków. – Rakieta w garażu?
Komu do głowy strzeliło, żeby
ją trzymać w garażu? – pytali
zdenerwowani mieszkańcy.
W końcu na miejsce przyjechał
patrol saperski. Po oględzinach
pocisku saperzy informują, pocisk
nie jest groźny, bo nie ma w nim
części ładunku wybuchowego,
bez którego nie zadziała. Jednak

nadal ma w sobie potencjalnie
niebezpieczną zawartość. W końcu z zachowaniem wszystkich
procedur trafił stara i pojechał w
bezpieczne miejsce.

(Mar)
Służył zamachowcom?

Rakietowy, kierowany pocisk przeciwpancerny, schowany w garażu
od razu może nasunąć kilka hipotez.
Możliwe, że został ukradziony w
wojsku, a złodziej liczył na zysk przy
sprzedaży na czarnym rynku. Czy
jednak w Jeleniej Górze są kupcy na
takie cudo? W dodatku był niekompletny więc dla dyskretnego kupca
nieprzydatny. Pocisk taki musi być
wystrzelony z odpowiedniej wyrzutni,
a tej nie znaleziono. Może miał służyć
do zamachu terrorystycznego na
jakiś chroniony obiekt? Ale znowu z
powodu niekompletności chyba mało
by się do tego nadawał. W końcu, jak
mówią teraz półżartem mieszkańcy
Maciejowej, może miał być argumentem w sporze sąsiedzkim, jak
słynne granaty w marynarce Pawlaka
w sporze z Kargulem?

Z forum Jelonki.com
~Tomaz - Masakra - mi tam nic nie powiedzieli o objeździe tylko zawracać!
zawracać! Dobrze, że nie zrobili objazdu przez Zgorzelec. Kurs na Wrocław przez
Jawor - masakra tymi wąskimi dróżkami.
~maciejowianka - Chociaż dzięki tej bombie Maciejowa się sławna zrobiła. A co
do panów mundurowych... ja tam nie narzekam - ten, z którym miałam okazję
porozmawiać (chciałam do domu dojechać bez zbędnych objazdów, bo mieszkam
niedaleko jednej z ustawionych blokad) okazał się bardzo miły, wyrozumiały i jakoś
ruchem kierował. I o dziwo miał „lizak”.
~mis - Psiakość, do zadka bym nakopała temu kto ten pocisk trzymał. Tłukłam
się po okolicznych wioskach by znaleźć drogę na Bolków...

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Samowolka w uzdrowisku
Właściciel unikalnego zabytku w Parku Zdrojowym, nie
pytając nikogo o zgodę, zbił tynki z części budynku. Za
zniszczenie zabytku grozi wysoka kara grzywny lub
sprawa sądowa.
remontu nie został ani skonsultowany, ani też zatwierdzony
przez konserwatora zabytków.
– W wyniku podjętych już prac
zniszczona została cała sztukateria, ale właściciel twierdzi, że w
tym miejscu położy nowe tynki
– mówi Wojciech Kapałczyński, kierownik Jeleniogórskiej
Delegat ur y Sł użby Och rony
Zabytków. Tyle tylko, że takie
działanie jest niezgodne z pra-

(Angela)
Fot. RYLIT

Po kuracji zabawa
Galerię Zdrojową wzniesiono na zlecenie
Schaffgotschów w stylu klasycyzmu
palladiańskiego w latach 1797 – 1799.
Przed 1945 rokiem można było tam
nieźle się zabawić i dobrze zjeść. Był
salon gier, czytelnia, sala koncertowa,
palarnia cygar, mała sala koncertowa
i restauracja. Do dziś galeria pozostaje
miejscem rozrywki dla kuracjuszy
leczących się w uzdrowisku. Ostatnie
prace remontowe przeprowadzono
kilkanaście lat temu.

Na budowie hotelu Gołębiewski
w Karpaczu doszło w miniony
czwartek do bardzo poważnego wypadku przy pracy. 29-letni mieszkaniec Mysłakowic szedł na wysokości
20 metrów rusztowaniem z ciężką
płytą. W pewnym momencie najprawdopodobniej został zrzucony
na ziemię przez silny podmuch
wiatru. Mężczyzna cudem przeżył.
Został przewieziony do szpitala.
Policja i Państwowa Inspekcja Pracy
ustalą przyczynę wypadku. Podobny, tyle że śmiertelny, wydarzył się w
Karpaczu wiosną tego roku podczas
remontu hotelu Skalny.

– Żeby zacząć inwestycję
musimy mieć akceptację rady
miasta. Nie będę jednak nalegał, jeżeli mieszkańcy kategorycznie sprzeciwią się powstaniu ciągu spacerowego. Warto
jednak wiedzieć, że niechętnie
do propozycji podchodzą wyłącznie mieszkańcy Osiedla
Skalnego, a głównie właściciele małych pensjonatów w
tamtym rejonie – mówił Bogdan Malinowski, burmistrz
Karpacza podczas spotkania
z mieszkańcami tego rejonu
miasta.
Zdaniem burmistrza inwestycja nie wpłynie jednak negatywnie na ruch turystyczny,
a wręcz zachęci gości do odwiedzin tego miejsca i noclegów
w pensjonatach. – Chciałbym,
żeby o Osiedlu Skalnym i Wilczej Porębie przestano mówić
jak o sypialni Karpacza, a
zaczęto jako o miejscu tętniącym życiem – mówi burmistrz
Malinowski.

(Angela)
Rotarianie
ufundowali vana

W najbliższą sobotę w południe
na terenie Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie rotarianie
z trzech klubów (USA, Niemcy i
Polska) przekażą placówce nowoczesny samochód mercedes vito
univan, który został specjalnie
przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych. Pojazd kosztował 108 tysięcy złotych. Złożyli się na
niego członkowie wspomnianych
klubów Rotary. Aktu przekazania
daru dokona prezydent Rotary Club
Jelenia Góra Bogusław Wojdak w
obecności starosty jeleniogórskiego
Jacka Włodygi.

właścicielka firmy pogrzebowej w
Kowarach, która opiekuje się wieloma okolicznymi cmentarzami.
Na ostatnią drogę zmarłego
zamawia się trumny z egzotycznego drewna, bardzo odporne na
butwienie. W wersji super luksus
można nieboszczyka wyposażyć
w trumnę aluminiową wyściełaną atłasowymi piernatami, a
po zamknięciu wieka na zawsze,
uruchamia się .... klimatyzacja. Ta
niestety kiedyś przestanie funkcjonować, chociaż wiadomo, że
ziemia i tak jest najlepszym regulatorem temperatury.
Region otwiera się także na
trendy mody funeralnej z zagranicy. Jednym z nich, na niemieckich
cmentarzach, jest elektroniczny

nagrobek. Zamykany obrotowym
liściem, pracuje dzięki akumulatorowi. Istnieją także wersje
napędzane energią słoneczną.
W części, która przez większość
czasu jest zasłonięta znajduje się
wyświetlacz na którym pokazują
się zdjęcia. Można je wymieniać
wedle życzenia przez port USB.
Ceny elektronicznych nagrobków
zaczynają się od 4500 euro.
Co zrobić, by dłużej pamiętać
zmarłego? Zamontować minitelewizor na pomniku. Specjalne
odbiorniki są już w sprzedaży.
Telewizorek ma siedmiocalowy
ekran LCD, regulowaną głośność,
wyjście na słuchawki i działa na
baterię słoneczną. Jest mocowany
do tablicy nagrobka na śruby lub

Niektóre osoby o swoim wizerunku pośmiertnym decydują
jeszcze za życia, tłumacząc co chcieliby mieć na sobie, bo nie każdy
lubi garnitur i proszą o załączenie
jakiegoś bliskiego im przedmiotu,
jak zapalniczka i papierosy. Coraz
więcej osób zabiera ze sobą w zaświaty telefon komórkowy. Modne
zaczynają być także większe gadżety, jak na przykład. komputery.
Pogrzeb bywa specjalnie wystylizowany, rodzina wybiera odcień
trumny, rodzaj kwiatów i decyduje
o ogólnym przebiegu ceremonii.
Osoby, które zajmują się tym za-

wodowo, muszą posiadać sporą
wiedzę dotyczącą technik makijażu
czy obecnych trendów mody.
Na rynku dostępne są także
liczne kosmetyki: kremy, pudry,
kredki i wiele innych, które pomagają zamaskować zmiany skórne
jakie zachodzą w ciele człowieka
po śmierci.
– O tym, jak ma wyglądać zmarły w szczegółach decyduje jego
rodzina, dobierane są odpowiednie garnitury, uczesanie i inne
rzeczy związane z pochówkiem.
Takich klientów mam coraz częściej – mówi Halina Rzeżawińska,

Handlował łupem
z piwnic

Bezpieczniejsze wędrówki po szczytach

klej. A potem można wyświetlać
slajdy ze zdjęciami zmarłego, krótki
filmik wspomnieniowy. Urządzenie
jest kodowane i odporne na zmiany
temperatur.
– To propozycja dla bogatszych
klientów, którzy są gotowi wydać
na pomnik od 20 tysięcy złotych
wzwyż. Nagrobkowa plazma przywędrowała do nas z USA. Zdaniem
producenta, cmentar-

Żegnają skrzypcami i trąbką
Coraz popularniejsze stają się bowiem filmy z pogrzebów. Na życzenie bliskich kamerzysta prócz mszy żałobnej i pochówku może też nagrać wspomnienia znajomych i
przyjaciół o zmarłym. Film kosztuje ok. 450 zł. Około 200 zł trzeba natomiast zapłacić
za to, by pogrzeb miał oprawę muzyczną. Największe wzięcie mają muzycy grający
na trąbce lub skrzypcach.

Po trwającym rok remoncie dwóch szlaków górskich, w minioną środę odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanych ścieżek. Wstęgę przecięto w miejscu, gdzie szlak zielony
odchodzi w bok od głównego traktu na Śnieżkę, na polanie im. Bronka Czecha.
– To symboliczne otwarcie
dwóch wyremontowanych szlaków turystycznych – tłumaczył
dyrektor Karkonoskiego Parku

Narodowego Andrzej Raj. – Zielony prowadzący z Karpacza nad
Wielki Staw do granicy państwa i
fragment szlaku czerwonego od

Spalonej Strażnicy do Słoneczników. Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że osiągnęliśmy główne cele, jakie
miała osiągnąć ta inwestycja, czyli

O tym, czy ciąg rekreacyjny powst a n ie, ost ateczn ie
zadecyduje rada miasta. Do
tej por y radni poz y t y wnie
zaopiniowali projekt budowy
wyciągu na Izbicę, znajdującej
się na pog ra n icz u Osiedla
Sk a l nego. W pl a n a ch je st
uruchomienie dwóch nartostrad: jedna łącznie z polem
do nauki jazdy na nartach,
będzie miała 1400 m długości, natomiast druga – 800
metrów. Jest to rozwiązanie,
które umożliwi korzystanie z
nart zarówno doświadczonym
narciarzom, jak tym, uczącym
się. – Będą to dwie duże trasy
zjazdowe, jedna łagodniejsza,
przeznaczona dla rodzi n i
osób uczących się, i druga,
w ymagająca dobrych umiejętności narciarskich – mówi
Bogdan Malinowski.

(Ania)

ne telewizorki
to przyszłość
– usłyszeliśmy
w jednym z
zakładów pogrzebowych.

Ania/ Mar

Fot. Archiwum

Moda wdziera się wszędzie: nie omija także cmentarzy i
przygotowań do pochówku tych, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie. Obok załatwiania podstawowych
formalności, pojawiają się pytania o ubiór i inne detale.
Bywa, że nad wizerunkiem zmarłego pracują nawet
wizażyści i fryzjerzy. Nowością są nagrobki z… ekranem
telewizyjnym, które mogą zastąpić tradycyjne fotografie
na szkle.

(tejo)

Nowe centrum wypoczynkowe w Karpaczu zbudowane na ziejącej pustką polanie już wkrótce może stać
się atrakcją dla turystów. Jednak nie godzą się na to
mieszkańcy Osiedla Skalnego, gdzie ma powstać trakt
z siecią sklepów i punktów usługowych. Będą też nowe
nartostrady

(tejo)

Z komórką w zaświaty

Rowery, elektronarzędzia
oraz inne przedmioty skradzione z piwnic sprzedawał
na straganach jeleniogórskich targowisk przestępca,
który jest podejrzany o kradzieże z włamaniami. Jak
ustalili policjanci z sekcji
kryminalnej, mężczyzna w
okresie od sierpnia do września włamał się i okradł sześć
piwnic w Jeleniej Górze. Jego
łupem padały rowery i elektronarzędzia. Pokrzywdzeni
poniesione straty oszacowali
na kwotę nie mniejszą niż
5000 zł.
Sprawca skradzione mienie sprzedawał na jeleniogórskich targowiskach. Był
on wielokrotnie notowany
i karany za kradzieże. Za
popełnione czyny grozi mu
kara do 10 lat więzienia.

Ożywić kurort pod Śnieżką

O krok od tragedii
w pracy

Fot. Marek Komorowski

Galeria Zdrojowa, w której
obecnie prowadzony jest remont,
zosta ła wpisana do rejestr u
zabytków w październiku 1963
roku. Budynek stojący w Parku
Zdrojowym w Cieplicach, trafił
w ręce prywatnego właściciela
w 2000 roku sprzedany przez
Uzdrowisko Cieplice. Przez lata
mieściła się tam znana Kawiarnia Zdrojowa.
W tym roku zaczęły się prace
remontowe przy elewacji galerii
od strony podwórka. Była to
samowolka, ponieważ projekt

wem. Najpierw należy uzyskać
zgodę, a dopiero później można
rozpocząć prace.
Obecnie wydany został nakaz
przywrócenia budynku do pierwotnego stanu. Daty odbioru
tych prac jednak nie znamy.
Pracownik, który zajmuje się
sprawą, jest bowiem obecnie
na zwolnieniu lekarskim. Jeśli
okaże się, że w skutek samowoli
zabytek został zniszczony nieodwracalnie, sprawa trafi do
prokuratury. W innym przypadku właścicielowi będzie groziła
kara grzywny.

13

zminimalizowanie wpływu masowego ruchu turystycznego na
tereny, gdzie znajdują się bardzo
cenne zbiorowiska roślinne oraz
poprawa komfortu i bezpieczeństwa wędrówki turystów.
– Szlaki te były kompletnie
zniszczone, ludzie nie korzystali ze
ścieżek, tylko chodzili bokami zadeptując cenną i reliktową roślinność – wyjaśnia wiceprzewodniczący rady naukowej KPN dr hab.
Bronisław Wojtun. – Szlak zielony
nad południowo-zachodnią granią
Wielkiego Stawu prowadził przez
stanowiska reliktowej wierzby
lapońskiej i cenne torfowiska.
Rozdeptana droga powodowała,
że woda spływała szlakiem w dół
powodując osuszanie torfowiska i
stanowisk wierzby. Ta inwestycja
przywróciła naturalny kierunek
spływu wody co przestanie zagrażać cennej roślinności. Przez
torfowiska na szlaku czerwonym
turyści będą chodzić po drewnianych kładkach, nad bagienną
roślinnością.

Remont obydwu szlaków to
również rekultywacja zadeptanych
poboczy, które miejscami miały aż
9 metrów szerokości. Objęła ona
ogółem dwa hektary cennych przyrodniczo terenów. O skuteczności
napraw szlaków w przywracaniu
pierwotnych warunków rozwoju
roślin może świadczyć zakończony
cztery lata temu remont szlaku od
schroniska pod Łabskiem Szczytem
nad Śnieżne Kotły. W tej chwili
prawie nie widać, gdzie roślinność
została zasadzona kilka lat temu
na zadeptanych odcinkach a gdzie
rosła cały czas.

(Mar)

Remonty za miliony
Ogółem wyremontowano 7 kilometrów
ścieżek na obydwu szlakach, koszt remontu to dwa miliony czterysta tysięcy
złotych z czego dotacje z EkoFunduszu i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły
jeden milion osiemset dwadzieścia
tysięcy złotych.
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Po dniach refleksji i pamięci
Kurs językowy za 429 zł
– dofinansowanie w SITA !

równać do siedmiomiesięcznego
kursu metodą klasyczną.
System SITA jest nowoczesną,
kompletną metodą nauki, opierającą się na naturalnych możliwościach ludzkiego umysłu znajdującego się w stanie głębokiego
relaksu. Badania niemieckich
i polskich naukowców potwierdzają, iż poznawania materiału
w takim stanie umożliwia zapamiętanie nawet 80% treści już
przy jednokrotnym zapoznaniu
się z nim.
Kurs rozpoczyna się już w
listopadzie 2008 r.. Warunkiem
uczestnictwa jest przesłanie pod
adres e-mail k.leszak@sita.pl
formularza zgłoszeniowego, który
można pobrać ze strony internetowej www.blizejeuropy.pl.
Ilość miejsc ograniczona!

KONKURS

Fot. rylit

Dodatkowe informacje na
stronie w w w.blizejeuropy.pl
lub pod numerami 0-509-416-216
lub 075/64-33-801.

Fot. rylit

Jeszcze tylko przez kilka dni,
w ramach akcji „Bliżej Europy, za
jedyne 429 zł, każdy kto ukończył
15 rok życia może zapisać się na
kurs językowy Metodą SITA.
Akcja obejmuje swoim zasięgiem około 300 miast i gmin
w całej Polsce i daje możliwość
poznania lub doskonalenia znajomości języka angielskiego i
niemieckiego. Patronat Miasta
Jeleniej Góry oraz dofinansowanie ze strony sponsorów daje
możliwość obniżenia kosztów
ponoszonych przez uczestników
kursu z kwoty 1190 zł – 1600 zł
do 429 zł. Dodatkowo w powyższej kwocie słuchacz otrzymuje
komplet 6 płyt CD i podręcznik o
wartości 229 zł.
Odbywające się w małych 8-10
osobowych grupach zajęcia, będą
prowadzone przez doświadczonych lektorów przez 11-12 tygodni
w godzinach popołudniowych.
Jeden poziom nauki języka
obcego metodą SITA można po-

od 22.10.2008 do 07.11.2008
SITA

Odpowiedz na pytania i wygraj jeden z 50 albumów/komiksów
językowych.
1.Określenie SITA oznacza:
a)markę najnowszego auta
b)nowoczesny system nauczania języków obcych
c)krem molekularny
2. W trakcie zajęć metodą SITA uczestnik kursu zakłada:
a)skórzane rękawiczki
b)gumowce
c)okulary ułatwiające relaksację
Odpowiedzi należy wysyłać najpóźniej do dnia 07.11.2008 na
adres konkurs@jelonka.com.

Podział Teatru Jeleniogórskiego na dwie niezależne
sceny zaczyna się robić coraz bardziej gorącą i drażliwą
sprawą. Dali temu dowód samorządowcy podczas ubiegłotygodniowej sesji rady miasta. Co ciekawe, włodarze,
którym bardzo zależało na teatralnym rozwodzie wiosną, chowają dziś głowę w piasek.
– Pan, panie Cezariuszu Wiklik
zrobił nam taką wrzutkę, a my przecież
pracujemy zgodnie z harmonogramem i identyczny projekt mamy
prawie gotowy – powiedział z wyrzutem na wtorkowej sesji rady miejskiej
zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Zbigniew Szereniuk do radnego Wiklika,
szefa komisji kultury, sportu, turystyki
i zdrowia. Przewodniczący tuż przed
sesją złożył wniosek o rozpatrzenie

projektu uchwały o podziale Teatru
Jeleniogórskiego, Sceny Dramatyczna
i Animacji.
– Członkowie komisji zdecydowali,
że wobec bezczynności prezydentów
oraz braku informacji, na jakim etapie
jest sprawa podziału na Teatr Dramatyczny i Jeleniogórski Teatr Animacji,
złożymy własny wniosek – wyjaśnił
Cezary Wiklik. – Przypomnę, że w
maju i czerwcu to prezydent dążył do

Recepta na święty spokój
Czy zwłoka w dzieleniu teatru jest dobrą taktyką? Konflikt między dwiema ekipami: Wojtka
Klemma i Bogdana Nauki jest bezdyskusyjny. Rozwód to recepta na święty spokój. Rzecz
w tym, że rozwodnicy też będą musieli za coś żyć, a z pustego to i Salomon nie naleje. O ile
scena animacji jakoś sobie poradzi, o tyle dramatyczna – niekoniecznie. W marszałkowskim sejfie prześwituje dno, a tu trzeba jeszcze wyciągnąć z niego miliony na oddłużenie
Teatru Dramatycznego w Legnicy. Więc Jelenia Góra – automatycznie – przesuwa się na
dalszy plan. Oby to tylko nie był teatralny horyzont, za którym jest już tylko ściana.
Konrad Przezdzięk

Nieprzebrane tłumy odwiedziły
w miniony weekend jeleniogórskie
nekropolie. Refleksji nad pamięcią
o tych, którzy odeszli sprzyjała
słoneczna pogoda. Policja miała
sporo pracy przy regulowaniu
ruchu przed cmentarzami. Znicze
i kwiaty pojawiają się na mogiłach
niemal wszystkich, którzy odeszli.
Jeleniogórzanie i goście obładowani chryzantemami, zniczami i stoikami, którymi dekorowali groby,
podążali na stary cmentarz przy
ulicy Sudeckiej lub cisnęli się w
tłoku w autobusach, aby dojechać

na nową nekropolię. Spory ruch
był przy kwaterach zbiorowych i
symbolicznych: ofiar faszyzmu i
totalitaryzmu.
Wierni modlili się też przy grobach księży: Dominika Kostiala,
dziekana i proboszcza parafii św.
Erazma i Pankracego oraz Wilhelma Kubsza, kapelana I Armii
Wojska Polskiego i proboszcza
parafii garnizonowej. Cmentarze
odwiedzano też wczoraj (niedziela)
w dniu zadusznym. Teraz przyszedł
czas na wielkie sprzątanie.

podziału, a ja i wielu innych radnych
byliśmy sceptyczni, bo nie znaliśmy
uzasadnienia finansowego. Bo uzasadnienie społeczne jest aż nadto
oczywiste, aktorzy sceny dramatycznej
i animacji są tak skłóceni, że o normalnej współpracy nie ma mowy.
W maju prezydent deklarował,
że marszałek dolnośląski przyjmie
na siebie współfinansowanie sceny
dramatycznej, ale dopiero wtedy, gdy
będzie samodzielnym teatrem. To miał
być kolejny powód szybkiego podziału.
Natomiast sceptycy mówili – nie
możemy teraz podzielić teatru, bo jest
beneficjentem pieniędzy na remont
i modernizację Teatru Zdrojowego
w Cieplicach na nowoczesną scenę
animacji. Jeśli podzielimy teatr zmieni
się odbiorca i mogą przepaść pieniądze
z tzw. funduszu norweskiego.
Dopiero 7 października do teatru
dotarło pismo od zarządzającego funduszem norweskim z informacją, że
podział teatru nie zagrozi pieniądzom
na modernizację. – Ponieważ wiosną
pojawił się problem z tymi pieniędzmi,
wstrzymaliśmy się z dzieleniem teatru

i czekaliśmy na decyzję. W końcu przyszła odpowiedź która rozwiała nasze
wątpliwości i dokończymy podział
– wyjaśniał zastępca prezydenta Jerzy
Łużniak.
– Dlaczego po czterech miesiącach
od przyjęcia uchwały intencyjnej
o podziale nic się nie działo, choć
według panów prezydentów była
taka pilna? – pytał radny Wiklik.
– Czekają aktorzy, którym pan
prezydent Obrębalski obiecał szybkie załatwienie sprawy, nie wiemy,
czy będzie obiecane pół miliona
złotych z urzędu marszałkowskiego
– podkreślił.
– Marszałek obiecał, że będzie
współprowadził teatr dramatyczny,
który powinien mieć rolę regionalną, ale dopiero po podziale na dwa
oddzielne organizmy – wyjaśniał
Jerzy Łużniak. – W tym roku już
marszałkowskich pieniędzy
nie dostaniemy – uciął.
– W projekcie uchwały
widzę kilka poważnych błędów, które spowodują, że
odrzuci je nadzór prawny

(tejo)

Hieny cmentarne…
…. w sobotę po południu ukradły mężczyźnie handlującemu zniczami przed cmentarzem
przy ulicy Sudeckiej puszkę z utargiem. – Było tam około 400 złotych. Złodzieje uciekli
w kierunku centrum, gdzie wsiedli do autobusu MZK i pojechali do Cieplic. Wówczas
już wiedziała o nich policja, którą zawiadomił poszkodowany. Kryminalni namierzyli
złodziejską parkę przy cieplickim cmentarzu, gdzie przestępcy kręcili się koło stoisk ze
zniczami. Tam zostali zatrzymani. Trafili do aresztu policyjnego. Złodzieje to 36-letnia
kobieta i jej rówieśnik, oboje z Jeleniej Góry. Mężczyzna był już karany za przestępczość
narkotykową. Drobnych kradzieży nie zabrakło także na samym cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej. Najczęściej z grobów „znikały” chryzantemy. Poszkodowani
uznają jednak sprawy za zbyt błahe, aby informować o tym policję.
wojewody – wyjaśniał radca
Wrzutka zza kurtyny
prawny, Roman Słomski.
ciem uchwały intencyjnej, przeko– Nie chcę cytować Kubusia
Puchatka, że im bardziej zaglą- nany, że podział zostanie dokonany
dam do środka to tym bardziej nic jak najszybciej. Tymczasem widzę co
tam nie ma, ale tak jest. Dziękuję innego – podsumował.
też mecenasowi Słomskiemu, że
Marek Komorowski
utwierdził mnie w przekonaniu, iż
cztery miesiące jakie minęły, zostały
zmarnowane i nic nie przygotowano
do podziału teatru – ripostował
radny Wiklik.
– Jest mi wstyd, że zaufałem
prezydentom – mówił radny
Józef Zabrzański – głosowałem za przyję-

Fot. Konrad Przezdzięk

14

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 listopada 2008 r.

Jazzmania z krokusem
Ewa Bem z zespołem wystąpi dla jeleniogórskiej publiczności 16 listopada (niedziela) o 20.00 w ramach 7. Międzynarodowego Krokus Jazz Festiwal w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Bankowej. Jest to
jedna z niewielu okazji wysłuchania koncertu jazzowego w
wykonaniu gwiazdy takiego formatu jak Ewa Bem, która
wkrótce będzie obchodzić 40-lecie kariery estradowej.
Jak na festiwal przystało głównym
punktem programu jest konkurs
zespołów jazzowych z udziałem muzyków z Polski, Czech i Niemiec,
noszący nazwę „Powiew Młodego Jazzu”. Przesłuchania będą odbywały się
przez cały czas trwania festiwalu
czyli 14, 16 i 17 listopada od
godziny 15.00 do 18.00. Dla
uczestników przewidziane są
cenne nagrody, a najlepszy
zespół otrzyma statuetkę
„Złotego Krokusa”. Planuje
się także, że klub „Kwadrat”,
położony poniżej sali koncertowej, pozwoli młodym
muzykom stworzyć nocne
jam session, czyli zbiorowe
muzykowanie, pełne twórczych improwizacji.

Fot. Archiwum

Wieczór
z mistrzami jazzu

Podczas festiwalu wystąpią Christoph Titz Band

(14 listopada o 20), Mainstreet Quartet
– laureat Grand Prix Krokus Festival
2007 (14 listopada, 21.30 – 4.00), Marcin Wasilewski Trio (15 listopada o 20)
oraz wspomniana już Ewa Bem.

Trąbka w roli głównej

Rozpoczynający Krokus Jazz
Festiwal Christoph Titz jest jednym z najsłynniejszych trębaczy
w Niemczech zarówno na scenie
jazzowej, jak i popowej, ponieważ
artysta łączy te dwa odmienne
gatunki muzyki tworząc jedną,
niepowtarzalną całość. Wykonywana przez niego muzyka nawiązuje do późnego okresu Milesa
Davisa i Chata Bakera. Organizatorzy przypuszczają, że koncert
w wykonaniu artysty spotka się z
ogromnym aplauzem widowni, a
jego żywiołowy styl pozostanie w
pamięci fanów jazzu.

Najlepsza jest symbioza

Trio Marcina Wasilewskiego
znane jest jako jedno z najbardziej
wybitnych współczesnych grup
jazzowych. W jego skład wchodzą muzycy: Marcin Wasilewski
(pianista), Sławomir Kurkiewicz
(kontrabas) i Michał Miśkiewicz
(perkusja). Muzycy tworzą jeden

zespół już od 17 lat, a ich współpraca zaowocowała własnym, niepowtarzalnym stylem muzycznym.

Koncert gwiazdy

Rok 1612 w reżyserii Władimira
Chotinienko. Film możemy oglądać
codziennie do 6 listopada o godzinie
20.00. Opowiada o wojnie polsko – rosyjskiej w latach 1609 – 1618, a głównie

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Muzyka w Paulinum

Pałac zaprasza na koncert
jazzowy Katarzyny Mirowskiej i Roberta Jarmużka,
któr y odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie
17.00. Wstęp wolny, ale warto
zarezerwować miejsce pod nr
75 649 44 00

Wesoło w Jazgocie

Klub w Szklarskiej Porębie
proponuje w tym tygodniu
występ UWE BANTON Soundsystem, niemieckiego wykonawcy reggae. Jest to jedna z
niewielu okazji do spędzenia
wieczoru przy tego rodzaju
muzyce. Koncert odbędzie się
w najbliższy piątek o godzinie
21.00 Wstęp kosztuje 10 zł.

Żyli wśród Nas

Na wieczór poświęcony
pamięci znanych jelen io górzan zaprasza Osiedlowy
Dom Kultury w Jeleniej Górze,
który odbędzie się w czwartek
(6 listopada) o godzinie 17.00.
Warto przyjść, aby powspominać postaci, które jeszcze nie
tak dawno mogliśmy spotkać
na ulicach naszego miasta.

Osobom, lubiącym spędzać wolny czas przy muzyce,
która koi zszarpane nerwy, wprowadzając w dobry
nastrój, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
proponuje koncert Orkiestry Symfonicznej, którego
możemy wysłuchać w najbliższy piątek (7 listopada) o
godzinie 19:00.
W programie przewidziano
utwory: Zygmunta Noskowskiego – Uwertura koncertowa
Morskie Oko, Witolda Lutosławskiego – Grave - Metamorfozy na
wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, Zygmunta Stojowkiego
– Koncertstück na wiolonczelę i
orkiestrę i Mieczysława Karłowicza – Odwieczne pieśni . Orkiestrę
poprowadzi Tomasz Strahl.

Dla każdego coś dobrego

Premiera w piątek

7. Międzynarodowy Krokus Festiwal
stwarza świetną okazją do spędzenia
wolnego czasu na wielu niepowtarzalnych koncertach. Jest także szansą
na poszerzenie swoich horyzontów
muzycznych, nawet dla osób które do
tej pory interesowały się wyłącznie
popularnymi gatunkami muzyki.
Koncerty jazzowe bywają niezwykle
pokazowe i o tym, że warto w nich
uczestniczyć nie trzeba długo przekonywać, wystarczy pójść choćby na
jeden, żeby ze sceptyka stać się fanem
tego gatunku muzyki.
ANIA

rozmachem, co uwidaczniają efekty
specjalne. Traktuje o zbliżającej się
zagładzie świata na skutek licznych
wojen i fanatycznej władzy.
Do 6 listopada (godz. 18.00) możemy oglądać także Serce na dłoni w
reżyserii Krzysztofa Zanussiego.

KASIA KOWALSKA – „Antepenultimate”
wydawnictwo: Universal Music Polska
Z tytułem najnowszej płyty Kasi
Kowalskiej nie będzie łatwo radiowym
prezenterom. Zresztą kariera wokalistki
też nie była samym pasmem sukcesów.
Zaczynała w zespole Roberta Amiriana
– Evergreen. Potem przyszła współpraca
z zespołami Human, Fatum, hetman czy
Talking Pictures, z którym nawet nagrała płytę. Jej debiutancka płyta „Gemini”
ukazała się w 1994 roku. Przez kolejne
lata wokalistka utorowała sobie drogę na
polskiej scenie rockowej reprezentując
nawet nasz kraj na konkursie Eurowizji,
co nie było najlepszym posunięciem. W
2004 roku wyjechała do Tokio na sesje

zdjęciowe promujące swoja siódmą w
dorobku płytę „Samotna w wielkim
mieście” z które posypało się kilka singli,
które stały się ogólnopolskimi przebojami jak: „To co dobre”, „Prowadź mnie” i
„Domek z kart”. Za ten album uznany
jako najlepsza płyta rockowa artystka
otrzymała w 2005 roku Superjedynkę.
7 listopada 2008r. do sklepów trafi najnowsza płyta wokalistki zatytułowana
„Antepenultimate” na której znalazło się
11 dość zgrabnie napisanych utworów
utrzymanych w podobnej stylistyce
znanych z poprzednich płyt. Wsłuchując
się w otwierający płytę utwór „Miłość

KAISER CHIEFS – “Off With Their Heads”
wydawnictwo: Universal Music Polska
Grupa w tej chwili należy do najpopularniejszych formacji z kręgu Indie
– rock, muzyki niezależnej do tego
stopnia, która stała momentem przełomowym w karierze zespołu. Pochodzą
z przemysłowego Leeds. Właśnie tam w
1996 roku powołali do życia formację o
nazwie Runston Parva, która skróciła swa
nazwę do Parva a w 2003 roku zmienili
nazwę na Kaiser Chiefs zapożyczając ją
od piłkarskiego klubu z Republiki Południowej Afryki. Nie tak dawno można
było ich zobaczyć w naszym kraju,
kiedy to byli jedna z gwiazd festiwalu

Coke Live Music Festiwal. Z pośród wielu
gwiazdeczek występujących na tej imprezie największe uznanie zdobyli właśnie
oni demonstrując w ten sposób swoją
muzyczną niezależność. Uznanie zdobyli
znacznie wcześniej albumem „Employment”(2005), dwa lat później, cały świat
zwariował na punkcie płyty „Yours Truly
Angry Mob”. 13 października 2008 roku
ukazała się ich najnowsza trzecia w
dorobku płyta „Off With Their Hades” na
której muzycy zamieścili 11 utworów w
których odbija się tradycja brytyjskiego
pop rocka począwszy od lat 60. W niemal

Orkiestra założona została w
1964 roku przez Stefana Strahla,
który był jej wieloletnim dyrektorem. Obecnie stanowi koncertową wizytówkę regionu,
występuje nie tylko w Polsce,
ale i w Niemczech i Czechach.
Koncertowała także we Włoszech, Finlandii, Rosji, Szwajcarii,
Austrii, Hiszpanii, Francji i na
Węgrzech.

Propozycją Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego na ten tydzień jest sztuka „Intryga miłości”
wyreżyserowana przez Katarzynę Raduszyńską, której
premiera odbędzie się w piątek (7 listopada) o godzinie
19. Jest to doskonała propozycja dla osób, które lubią
śledzić perypetie miłosne bohaterów w świecie ludzi
zawistnych i żądnych władzy.
Intryga miłości to dramat
Friedricha Schillera traktujący o
środowisku, w którym rządzi hierarcha i każdy zna swoje miejsce,
do tego dochodzi jeszcze intryga i
miłość. O tym jak potoczą się losy
bohaterów spektaklu możemy
przekonać się oglądając sztukę,
która w tym tygodniu zostanie
wystawiona w piątek, sobotę i
niedzielę o godzinie 19 na scenie
studyjnej.
Scena Animacji Teatru Jeleniogórskiego wystawia w tym
tygodniu trzy spektakle:
Porwanie kaczątek, obejrzymy je w
środę o godzinie 10
i w czwartek o 9.00
i 11:30.
Śpiącą królewnę,
która zostanie wystawiona w piątek
o 9:30 i 11:00 oraz

Nowości ze świata muzyki
trzeźwość i pokora” można odnaleźć
mnóstwo znanych nam wątków z
codziennego życia. Kasia Kowalska jak
zwykle z charakterystycznym sposobem
narracji opowiada na temat trudnych relacji damsko – męskich, to, co uważa za
najważniejsze m.in. w „Baby Blues”, „A
ty, czego chcesz”, „Jak słońca promień”,
„Jeden dzień szczęścia”, „Niewzruszony”,
„Maskarada”, „Anhedonia”, „Spowiedź”,
„Dlaczego nie” i w wieńczącym album
utworze „Pętla”. To wszystko przekazuje w tych 11 –tu niezwykle szczerych
piosenkach.” W każdym z nas są niezaspokojone pragnienia, chciałam poprzez
te płytę lepiej je zrozumieć” mówi o tym
nowym materiale wokalistka. Płytę
promuje od pewnego czasu singlowy
każdym utworze począwszy od „Spanish
Metal” poprzez „Like It Too Much”, „You
Want History”, „Can’t Say What I Mean”,
„Good Days Bad Days”, „Tomato in the
Rain”, „Half The Truth”, „Always Happens Like That”, „Addicted To Drugs” i w
zamykającym “Remember You’re A Girl”
słychać wyraźnie wpływy The Kinks, The
Beatles, ale też The Stranglers, Madness
czy Blur. Wszystko to jednak zostało podane w przemyślany i elegancki sposób.
Duża w tym zasługa producenta Marka
Ronsona i Eliota Jamesa, którzy w Eastcote Studios w Londynie dokonali istnych
cudów. Za miksy wziął się Andy Wallace,
a kilku numerach pomagał mu Cenzo
Townshend. Muzycy nagrywając ten al-
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Wieczór z orkiestrą

Ewa Bem, karierę muzyczną rozpoczęła liryczną piosenką pod tytułem
„Zaśnij”, którą zaśpiewała w klubie
„Stodoła” pod koniec lat 60. Jej charakterystyczna barwa głosu wzbudzała
kontrowersje, ale dziś wokalistka jest
znaną i lubianą damą polskiego jazzu,
która na swoim koncie ma liczne sukcesy muzyczne, w tym płyty z udziałem Marka Blizińskiego oraz z innymi
znanymi polskimi jazzmanami.

Kącik kinomana
Dziewczyny z St. Trinian w reżyserii Olivera Parkera, który wyświetlany
będzie do 6 listopada o godzinie 16.00.
Film traktuje o specyficznej szkole dla
dziewcząt, w której uczennice mogą
pić alkohol i palić papierosy, bo dyrektorka placówki jest bardzo liberalna.
Swobodnemu trybu życia zagrozi
jednak nowy minister edukacji, który
zechce wprowadzić dyscyplinę w
o zajęciu przez Polaków Moskwy, a szkole.
Babilon A. D. w reżyserii Mathieu
później wypędzeniu ich.
Świadectwo w reżyserii Pawła Pite- Kassovitz, seans puszczany jest cory, wyświetlany będzie do 6 listopada. dziennie o 18.00, również do 6 listopada. Film zrealizowany jest z ogromnym

INFORMATOR

Małą Syrenkę, na którą możemy
wybrać się w niedzielę o 16.00
Mała Syrenka to adaptacja bajki Hansa Chrystiana Andersena,
opowiadającej o syrence morskiej, która z miłości do księcia
opuszcza swój podwodny świat.
Bogdan Nauka, reżyser spektaklu, łagodzi nieco zakończenie
historii, która w oryginale kończy
się śmiercią morskiej księżniczki.
W sztuce syrenkę ratuje jej ojciec,
król mórz Tryton.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Spotkanie z artystą

Andrzej Patlewicz
kawałek „A Ty, czego chcesz”, który już
zdobył sporą popularność. Czy z całą
płytą będzie podobnie przekonamy się
już wkrótce.

Na kolejne spot ka n ie z
c yk lu „Słown i k Sy t uacji”
zaprasza Biuro Wystaw Art yst ycznych. W najbliższy
piątek zagości w nim Joanna
Rajkowska, tegoroczna laureatka Paszportu Polityki. Jest
to odważna artystka, która
ze swoją sztuką wychodzi do
społeczeństwa, nie bojąc się
ewentualnych, negatywnych
konsekwencji.

W klimatach
patriotyzmu

bum podeszli do sprawy na pełnym luzie
i z dystansem. Sukces tej płyty zaskoczył
ich samych. Wokalnie udzielają się na tym
krażku Lily Allen i New Young Pony Club.
Płytę promuje utwór „Never Miss A Beat”
do którego nakręcono teledysk. Po przesłuchaniu tego albumu można stwierdzić,
iż muzycy z Kaiser Chiefs mają dobra rękę
do pisania chwytliwych numerów, są
wygadani, inteligentni,
czego
chcieć
więcej.

Uroczystość z okazji Dnia
Niepodleg łości w Piecho wicach odbędzie się już 7
listopada (piątek) o godzinie
16.00 w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury.

Ich świat w kadrze

Podsumowanie i wernisaż kolejnej edycji konkursu
fotograficznego „Mój świat”
odbędzie się w najbliższą środę w Miejskim Domu Kultury
w Sobieszowie o godz. 18.
W cyklicznych zmaganiach
biorą udział wszyscy zafascynowani fotografią, a impreza
ma na celu popular yzację
tego hobby.
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ROZRYWKA

„Historia miłosna z mezaliansem w tle”
Rafał Maćkowiak seriali stara się unikać, choć zagrał
niedawno w „Ekipie”, a już wkrótce zobaczymy go w
„Londyńczykach”. Od sześciu lat związany jest z Teatrem
Rozmaitości. Ostatni rok może zaliczyć do udanych. Pojawił się w „Ekipie” Agnieszki Holland, „33 scenach z życia”
Małgorzaty Szumowskiej, a w „Senności” Magdaleny
Piekorz wcielił się w lekarza Adama, który zakochuje się
w młodym kieszonkowcu.
Rafał Maćkowiak opowiada o tym, co lubi w kobietach
reżyserkach i dlaczego najlepszym krytykiem była jego
babcia.
Porozmawiajmy o kobietach.
W ostatnim czasie miałeś okazję pracować z kilkoma reżyserkami . Wystąpiłeś u Holland,
Szumowskiej i Piekorz. Czy
widzisz różnicę między stylem
pracy reżysera a reżyserki?
Rafał Maćkowiak: Chyba tak
naprawdę nie ma różnic. W kobietach reżyserach podoba mi
się to połączenie wrażliwości ze
zdecydowaniem. Wydaje mi się, że
kobiety, choć żyjemy w XXI wieku,
nadal muszą sobie wypracować
swoją pozycję, pokazać swoją
stanowczość i są tego świadome.
Mam wrażenie, że u wielu facetów na planie zdjęciowym wciąż
wyczuwa się pewien dystans do
kobiet reżyserek, stąd muszą one
walczyć o swoje. Kobiety tworzą
więc taki bardzo przyjemny dysonans – wrażliwości, ciepła i
zdecydowania z drugiej strony.
Najmocniejszym przykładem jest tu
oczywiście Agnieszka Holland, ale
i Małgorzata Szumowska. Przede
wszystkim jednak Magda Piekorz.

Swoje pierwsze sukcesy odniosłeś w filmach „Głośniej
od bomb”, „W dół kolorowym
wzgórzem”. Czy planujesz kontynuować współpracę z Przemkiem Wojcieszkiem?
Rafał Maćkowiak: Mam teraz
sporadyczny kontakt z Przemkiem,
od czasu do czasu tylko ze sobą
rozmawiamy. Wiem, że ma w
głowie jakieś projekty, ale z tego,
co się orientuję, myśli już trochę
inaczej o filmach. A i ja jestem
teraz dość zajęty, póki co więc nie
mamy żadnych wspólnych planów.
Choć przyznam, że bardzo bym
tego chciał.
Czy przyjmując rolę Adama
w „Senności”, nie obawiałeś się
wątku homoseksualnego?
Rafał Maćkowiak: Czytając scenariusz, w ogóle tego wątku po
prostu nie dostrzegałem. Mieszkam
w dużym mieście, gdzie kwestia
homoseksualizmu jest rzeczą powszednią i nie stanowi problemu.
Gram również w teatrze, gdzie

te problemy zostały poruszone
wiele lat temu. Dlatego gdy po raz
pierwszy wpadł mi w ręce ten scenariusz, nie widziałem problemu
homoseksualizmu, istotne było
pytanie o podejmowane przez nas
decyzje i ich wpływ na szczęście
nasze i innych ludzi.
Jednak twój wątek rozgrywa się na Śląsku, w pewnej
zamkniętej społeczności, więc
w przypadku historii Adama
orientacja seksualna odkrywa
ogromną rolę.
Rafał Maćkowiak: Z pewnością.
Myślę, że nawet bardziej chodzi tu
nie tyle o zamkniętą społeczność,
a mentalność naszego społeczeństwa, które jest jeszcze mocno
„nieświatowe” w tej kwestii. Faktycznie ten element jest w tej
opowieści bardzo mocny i wyraźny.
Myślę, że 20 proc. ojców w tym
kraju, gdy dowie się, że jego syn
jest homoseksualistą, zachowa się
podobnie jak ojciec Adama – będzie
dążył do zerwania relacji. Dla mnie
osobiście nie miało to jednak żadnego znaczenia. To według mnie
raczej schemat miłosnej historii
z mezaliansem w tle, gdy bohater
zakochuje się w nieodpowiedniej
kobiecie, której nie mogą zaakceptować rodzice. Nieważne więc, czy
jest to ukochana z niższych sfer, czy
może drugi mężczyzna.
Jak ważna była tu kwestia
wzajemnego zrozumienia między tobą a Bartkiem Obucho-

wiczem, z którym macie kilka
niekiedy bardzo intymnych
scen?
Rafał Maćkowiak: To może
dziwne, ale wszystko poszło tak jakoś płynnie. Nie miałem żadnych
oporów czy obaw. Nie czułem
też dyskomfortu. Wydaje mi się,
że duże znaczenie miały próby
jeszcze przed zdjęciami. Wtedy
właśnie wszystko sobie powiedzieliśmy i wyjaśniliśmy, więc
gdy znaleźliśmy się na planie
zdjęciowym, raczej nic już nie
stanowiło problemu.
Jako aktor starasz się unikać
seriali. Niedawno wystąpiłeś
jedynie w „Ekipie” Agnieszki
Holland, a co przekonało cię w
przypadku „Londyńczyków”?
Rafał Maćkowiak: Przede
wszystkim ten serial jest jednak
pewną całością, zamyka się w
trzynastu odcinkach. To nie jest
telenowela. Poza tym porusza
temat, który mnie interesuje. Mam
możliwość zagrania roli, która
mnie interesuje, ale też bohatera
innego ode mnie. Bo szczerze
mówiąc, ja nie potrafiłbym wyjechać z kraju i mieszkać gdzie
indziej. Reżyseruje Greg Zglinski,
do tego świetna obsada. Było więc
sporo przesłanek, by wziąć w tym
projekcie udział.
A co przygotowujesz w teatrze?
Rafał Maćkowiak: W grudniu
odbędzie się premiera „Teoremy”,

Niezwykłe właściwości czosnku

Kiedyś w jednym z wywiadów wspominałeś, że najlepsze
recenzje pochodzą od twojej
babci.
Rafał Maćkowiak: Tak, pamiętam, to był taki żart. Niestety
babcia już nie żyje. To jest tak, że
funkcjonujesz w innym środowisku i nagle spotykasz się z rodziną,
która mieszka gdzieś tam w Polsce.
Ona ogląda to, nad czym człowiek
tak długo pracował, poświęcił tyle
czasu, a recenzje niejednokrotnie
są bardzo krótkie i zaskakujące.

Pamiętam na przykład, że kiedyś
robiliśmy spektakl „Kubuś P.” na
podstawie Kubusia Puchatka. To
było naprawdę spore wydarzenie,
przedstawienie zebrało trochę
nagród, aktorzy świetnie zagrali,
dostaliśmy super recenzje w gazetach. Zaprosiłem więc babcię na
spektakl, a ona po wszystkim do
mnie podchodzi i mówi: „Rafciu,
jak zagrasz coś dla dorosłych, to
wtedy mnie zaproś”.
Dziękuję za rozmowę.

Zupa chrzanowa
Choć kojarzy się
przede wszystkim
ze świętami Wielkanocnymi, smak uje doskon a le
przez cały rok.
Nie jest popularna,
choć na pewno zasługuje na to. Prosta do wykonania i
bardzo smaczna.

Czosnek już od kilku tysięcy
lat cieszy się sławą wspaniałego środka leczniczego.
Jest nie tylko cenioną przyprawą, ale również dobrym
źródłem witamin i składników mineralnych.
Już w starożytności czosnek
zdobył dużą popularność. Uprawiali go Rzymianie, Asyryjczycy,
Egipcjanie, Grecy, Hebrajczycy i
Arabowie. Rzymianie wierzyli, że
zwiększa sprawność bojową żołnierzy. Hipokrates polecał go jako
lekarstwo w schorzeniach układu
pokarmowego i oddechowego,
a już 4500 lat p.n.e. Egipcjanie
poznali się na właściwościach
bakteriobójczych czosnku. Te
zalety doceniła także medycyna
ludowa.
Dopiero jednak w 1944 r. rozszyfrowano skład czosnku i poznano
dokładnie substancje lecznicze.
Wyizolowano allicynę – substancję nadającą zapach i zarazem
działającą przeciwbakteryjnie.
Allicyna i trójsiarczek dwuallilu, który również występuje w
czosnku, ma tak silne działanie
bakteriobójcze i bakteriostatyczne, że ujawnia się ono nawet w
rozcieńczeniach typu 1:25 000!
Siarkowe związki lotne, które
odkryto w czosnku, wykazują
natomiast wysoką skuteczność
leczenia przeziębień i infekcji
układu oddechowego.
Niedawno stwierdzono także,
że czosnek może być skuteczny
w profilaktyce i leczeniu chorób
serca. Związki występujące w
czosnku, pod warunkiem, że jest
on jedzony codziennie, mogą
korzystnie wpływać na poziom
cholesterolu. Niektórzy naukowcy

którą przygotowujemy z Grześkiem Jarzyną.

wskazują również na możliwość
zapobiegania przez związki siarkowe rozwojowi nowotworów i
zmniejszania ciśnienia krwi.
Czosnek rośnie prawie we
wszystkich strefach klimatycznych, ma jednak duże wymagania, jeśli chodzi o glebę. Najkorzystniejsze warunki uprawy to
duża wilgotność podłoża i duże
nasłonecznienie. Potentatami w
uprawie czosnku są takie kraje
jak: Hiszpania, Indie, Egipt, Włochy, Turcja.
Świeże główki czosnku zawierają około 60% wody, 32% węglowodanów i 6,45% białka. Spośród
witamin w największej ilości obecna jest witamina C. Świeże, obrane
już ząbki czosnku zawierają ok. 31
mg witaminy C/100 g produktu.
Czosnek dostarcza również nieco
witamin z grup B (zwłaszcza
witaminy B1). Wśród składników

mineralnych na uwagę zasługuje
dość duża zawartość potasu (400
mg/100 g produktu), żelaza (1,7
mg/100 g produktu), magnezu
(25 mg/100 g produktu) i fosforu
(153mg/100g produktu). Kaloryczność czosnku jest dość duża
i wynosi146 kcal/100 g produktu,
jednak trudno uznać to za wadę,
biorąc pod uwagę fakt, iż głównie
stosuje się go jako przyprawę.
Czosnek stosowany jest w różnych postaciach: jako świeży, suszony, liofilizowany, sproszkowany lub kapsułkowany. Najbardziej
aktywny jest świeży rozdrobniony.
Poddany obróbce termicznej traci
swoje właściwości bakteriobójcze,
zachowuje jednak aktywność
przeciwgrzybiczą i działa jako
antyutleniacz, przeciwdziałający
arteriosklerozie, starzeniu się i
nowotworom.

Domowa kuracja
czosnkiem
Kuracja przy katarze:

Zgnieciony ząbek czosnku
mieszamy z łyżeczką miodu i
rozpuszczamy w filiżance letniej
wody z sokiem z cytryny. Pijemy
3 razy dziennie.

Kuracja
przy przeziębieniu:

Stosuje się ją przez 3 dni. Na
kolację: kanapka posmarowana
masłem czosnkowym (5 zmiażdżonych ząbków czosnku zmieszanych z masłem). Do popicia
szklanka gorącego mleka z łyżką
miodu, łyżeczką cynamonu, łyżeczką imbiru i odrobiną startej
gałki muszkatołowej.

Składniki:
- 3 kawałki białej kiełbasy,
- 150 g wędzonki (np. boczek, żeberka),
- 2 cebule,
- ziele angielskie, liść laurowy, suszony grzybek,
- sól, cukier,
- 1 słoiczek chrzanu (200 ml),
- 1 kubeczek śmietany 18%,
- 2 łyżki mąki (niekoniecznie),
- 4 jajka,
- natka pietruszki lub rzeżucha.
Sposób przygotowania:
1) Nastawiamy wodę (około 1,5 litra) z cebulą i przyprawami. Dodajemy opłukaną białą kiełbasę i wędzonkę.
Gotujemy około 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy
mięsa z wywaru.
2) Dodajemy chrzan. Zagęszczamy mąką wymieszaną z
odrobiną schłodzonej zupy (niekoniecznie). Doprawiamy śmietaną oraz solą i cukrem do smaku.
3) Jaja gotujemy na twardo i dzielimy na ćwiartki. Ugotowaną kiełbasę i boczek kroimy na kawałki.
Jak podawać?
Zupa musi być bardzo gorąca. Jajka oraz kawałki wędzonki
i kiełbasy nakładamy na talerze i zalewamy zupą.
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ROZRYWKA
Organizowane są przejażdżki łodzią
po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje
500 dolarów.
- To strasznie dużo! - dziwi sie zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym
jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się, przy takich cenach!
W najwyższych górach świata, drogą
nad przepaścią jedzie autokar z
turystami.
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.
Jasiu, wróciwszy do domu po lekcjach, mówi do ojca:
- Tato, dzisiaj w szkole wywiadówka...
Lecz tylko dla wąskiego kręgu.
- Dla wąskiego kręgu? Co to znaczy?
- Będzie tylko nauczyciel i ty...
Żona zwraca się do męża:
- Kochanie, jutro jest rocznica naszego ślubu - jak ją uczcimy?
Mąż odpowiada:
- Może minutą ciszy?...
Podczas meczu piłkarskiego siedzącego na trybunach malucha zagaduje
mężczyzna:
- Przyszedłeś sam?
- Tak, proszę pana.
- Stać cię było na tak drogi bilet?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu.
Skarży się bankier:
- Ten kryzys jest gorszy niż rozwód!
Straciłem połowę majątku i nadal
mam żonę!

Kobieta rozmawia z gospodarzem
domu o lokatorach mieszkających
nad nią:
- Oni w nocy tupią i głośno się
zachowują, aż do północy - skarży
się kobieta.
- Czy to pani przeszkadza? - pyta
gospodarz.
- Tak, bo zwykle o tej porze ćwiczę
grę na skrzypcach.
Z pamiętnika tresera:
- Dzień pierwszy.
Pies nasikał na dywan. Wsadziłem
mu pysk w kałużę i wyrzuciłem
przez okno.
- Dzień drugi.
Pies nasikał na dywan. Wsadziłem
mu pysk w kałużę i wyrzuciłem
przez okno.
- Dzień trzeci.
Pies nasikał na dywan. Wsadziłem
mu pysk w kałużę i wyrzuciłem
przez okno.
- Dzień czwarty.
Pies nasikał na dywan, wsadził
pysk w kałużę i wyskoczył przez
okno.
- Mamo, wysłałaś już mój list do
Mikołaja? - pyta syn.
- Tak, kochanie, wysłałam.
- To trzeba napisać nowy! Już nie
chcę, żeby mi przyniósł deskorolkę, tylko klocki lego.
- Już nie chcesz deskorolki?
- Chcę, ale przecież już jedną mi
kupiliście, widziałem w szafie.
Kobieta w dojrzałym wieku stoi
przed lustrem i mówi do męża.
- Boże, przybyło mi zmarszczek,
utyłam, włosy mam beznadziejne...
W ogóle zbrzydłam. No, powiedz
mi, kochanie, coś miłego!
- Ale wzrok masz dalej doskonały!

Idzie Jasio z ojcem na spacer.
Nagle ojciec potyka się i mówi pod
nosem:”dupa”.
„Co powiedziałeś tatusiu?”pyta
Jasio. „Aaaa... powiedziałem....
duduś” odpowiada ojciec. „tatusiu,
a co to jest duduś” pyta ciekawski
bachor. „Aaa, wiesz synku duduś to
takie zwierzątko”
„Tato, a jak on wygląda?”
„A, ma takie rączki i nóżki....”
„Tatusiu, a cojedzą dudusie?”
„Mmm. Jedzą warzywa owoce....”
„A tato, a czy dudusie mają dzieci?”
„Noo, tak”
„To znaczy, że dudusie się rozmnażają?”
„Tak”
„A jak się nazywają dzieci dudusia?”
„Eee...dudusiątka.”
„A jak wyglądają dudusiątka?”
„Też mają rączki i nóżki.... tak samo
jak dorosłe”
„A co jedzą dudusiątka?”
„Eeee..... mleczko piją...”
„Tato, a gdzie mieszkają dudusie?”
„ D U PA ! ! ! ! P O W I E D Z I A Ł E M
DUPA!!!!!!!!

Do knajpy wchodzi facet ze strusiem,
zamawia u kelnera setę i zapojkę.
- Płaci pan 5 złotych i 30 groszy
- mówi kelner.
Facet sięga do kieszeni i wyjmuje
dokładnie 5,30. Następnego dnia
sytuacja się powtarza tylko rachunek
za zamówione potrawy wynosi
17,60. Gość znowu sięga do kieszeni
i daje kelnerowi odliczoną sumę.
- Jak pan to robi - pyta kelner - że
zawsze wyciąga pan tyle ile
wynosi rachunek?
- Aj panie - odpowiada gość - złowiłem złotą rybkę i ta przyrzekła mi
spełnić dwa życzenia. Poprosiłem,
żebym zawsze miał w kieszeni tyle
pieniędzy, ile mi potrzeba. No, to
teraz, czy kupuję Mercedesa, czy
zapałki, zawsze mam odpowiednią
ilość szmalu.
- Ale super - woła kelner zachwycony
- A jakie miał pan drugie życzenie?
Facet spogląda smętnie na strusia
i mówi:
- Chciałem, żeby wszędzie towarzyszyła mi dupa z długimi nogami.

Teściowa przyjeżdża w odwiedziny
do zięcia i córki. Drzwi otwiera
zięć:
- O, mamusia! A mamusia na
długo?
- Na tak długo synku, aż wam się
znudzę.
- To mamusia nawet nie wejdzie?

Do urzędu przychodzi gość. Jest rok
1989, niedługo po upadku komuny:
- Dzień dobry, chce zmienić nazwisko.
- A jak się pan nazywa?
- Bezjajcow. To takie staromodne,
chciałbym nazywać się jakoś po
amerykańsku.
- Dobrze. Niech pan przyjdzie za
tydzień po dowód.
Po tygodniu gość przychodzi, odbiera
dowód i czyta nazwisko: Yonderbrack...

Jasiu kłóci się z Małgosią:
- Wiesz co, Jasiu? Jakbyś był moim
mężem to wsypałabym ci truciznę
do herbaty!
- Jakbym był twoim mężem, to bym
ją wypił!

HOROSKOP
BARAN
Jesteś nazbyt niecierpliwy i wszystko chciałbyś mieć
zapewnione już teraz. Jak kochasz, to chcesz, żeby to
było na całe życie; jak masz pracę, to chcesz wiedzieć,
czy aby na pewno jej nie stracisz. A tak naprawdę
prawdziwe bezpieczeństwo to umiejętność poradzenia
sobie w każdej sytuacji, niezłomne podejście.

BYK
Będziesz naprawdę się starać i w tym tygodniu
udowodnisz swoją wartość. Twoje wysiłki nie pójdą na
marne. W pracy będziesz doskonalić umiejętności. W
miłości pójdziesz o krok dalej. Z pewnością ten tydzień
zaliczysz do udanych.
BLIŹNIĘTA
Wciąż myślisz o jakichś niepomyślnych wiadomościach i, niestety, częściowo będzie to samospełniająca się przepowiednia. Ale czy nie lepiej odgonić
smutki i lęki i skupiać się na najlepszych rzeczach,
jakie mogą się zdarzyć. Zrób sobie seans marzeń o
szczęśliwym życiu, a potem postaw intencję „niech
tak się stanie”.
RAK
Wreszcie na horyzoncie pojawi się jakiś sukces i
kres ciągłych wysiłków bez efektu. Przekonasz się, że
się opłacało, coś ci przyniesie zyski i będzie z czego
się utrzymać. W miłości otrzymasz znaki, że wasz
związek dojrzewa i możesz liczyć na partnera liczyć,
bo traktuje cię poważnie.
LEW
Wybierasz trudne drogi, a potem dziwisz się, że ci
ciężko. Weź się dla odmiany za dziedzinę, która by ci
szła gładko i poczuj smak sukcesu. Doświadczenia
tego tygodnia przydadzą się na dłużej. W miłości
postępuj tradycyjnie, konwencjonalnie, żadnych
wyskoków i ekstrawaganckich pomysłów.
PANNA
Otworzy się tak wiele możliwości, że aż przez
chwilę poczujesz się przytłoczony. Będziesz pracować
nad kilkoma zadaniami w jednym momencie, część z
nich przyniesie ci pokaźne zyski i wyraźną poprawę
samopoczucia. Mimo nawału zająć uda ci się zdążyć
ze wszystkim na czas.

WAGA
Będziesz lekką ręką wydawać pieniądze, a jeśli trafi
się nadwyżka, spłacisz zaległe zobowiązania. Najwyższy czas rozejrzeć się za dodatkową pracą, drobnym
zleceniem, które może się potem rozwinąć. Rozglądaj
się uważnie dokoła, na pewno coś znajdziesz.
SKORPION
Otrzymasz dobre wiadomości dotyczące pracy,
szczególnie jeśli właśnie szukasz zatrudnienia. Bez
obaw pisz podania i prośby, dostaniesz odpowiedź.
Zacznij ćwiczyć i medytować, w ukojonym, wyciszonym nastroju łatwiej sobie poradzisz. Wewnętrzna
równowaga to podstawa.
STRZELEC
W twoim życiu zauważysz coś magicznego, poczujesz, że los ci sprzyja i warto inwestować, realizować
śmiałe plany, bo wszystko na to wskazuje, że się powiodą. W miłości doskonałe porozumienie, będziesz
nadawać na tych samych falach z ukochaną osobą.
KOZIOROŻEC
W tym tygodniu będziesz się czegoś uczyć albo nauczać inne osoby. Osiągnąłeś poziom mistrzowski w
jakiejś dziedzinie i czas wykazać się tym, co potrafisz.
W sprawach uczuciowych wiele emocji i trudności w
pogodzeniu tego, co chciałby rozum, z sercem.
WODNIK
Jeśli jesteś niezadowolony z pracy, teraz powinno coś
zmienić się na lepsze. Koło Fortuny przepowiada zmiany diametralne. W twoim związku coś nie gra, spróbuj
znaleźć istotę nieporozumień, wybadać sprawy. Nie
lekceważ małych konfliktów, wkrótce mogą urosnąć
do rangi problemu.
RYBY
Nie żyj w iluzji! Wciąż omijasz pewien temat, a on
aż się prosi, żeby go poruszyć. Jeśli nie wiesz, jak postąpić, nie pytaj innych o radę. Usiądź sam, zamknij oczy,
pomedytuj i gdzieś z głębi duszy przyjdzie odpowiedź
i rozwiązanie twoich trudności. Tym razem musisz
zaufać sobie i swojej intuicji.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Diagnostyka USG

Jednym z największych przełomów, jaki dokonał się
w ostatnim ćwierćwieczu w położnictwie i ginekologii
jest wprowadzenie do powszechnej praktyki klinicznej
ultrasonografii. Roli badania USG w ciąży nie sposób
przecenić i praktycznie trudno sobie wyobrazić współczesną praktykę położniczą bez możliwości dostępu
do USG.

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Czy badanie USG jest szkodliwe dla płodu?
Lek. K rz ysztof Zajgner:
Obecnie uważa się, że USG
powoduje emitowanie pewnej
ilości energii cieplnej i w ekstremalnych przypadkach może
wywołać kawitację komórek,
głównie w metodzie dopplerowskiej. Dlatego zalecane jest
ograniczenie ilości badań i
ich długości w pierwszym trymestrze. W USA na przykład
panuje zasada „brak medycznych wskazań” do badania jest
„przeciwwskazaniem”.
Jak wcześnie można uwidocznić ciążę w USG?
KZ: Już od piątego tygodnia
ciąży, według miesiączki, można uzyskać obraz pęcherzyka
ciążowego – około 5mm.
Jaki wiek ciążowy jest
optymalny dla oceny wad
rozwojowych u płodu?
KZ: U kobiet z grupy ryzyka
USG wykonuje się między 1518 tygodniem, a u pacjentek z
niskim ryzykiem wystąpienia
wad ocenę anatomiczną wykonujemy między 18-22 tygodniem. Z kolei w 11-14 tygodniu
ciąży badając NT (przezierność
karkową ) oceniamy ryzyko
wystąpienia wad.

Kiedy możemy ocenić wiek
płodu?
KZ: Zależy to od wielu czynników, jak: jakość ultrasonografu,
doświadczenia badającego,
ułożenia płodu, ilości wód płodowych. Dość pewne wyniki
można otrzymać dopiero po
18-20 tygodniu. W tym miejscu
chciałbym jednak zaznaczyć,
że chęć poznania płci przez rodziców nie jest wskazaniem do
wykonania badania USG.
Jak się bada ciążę?
KZ: Badanie w ykonujemy
głównie sondą przezbrzuszną, a
we wczesnych ciążach również
dopochwową.
Czy można badać klatkę
piersiową przez USG?
KZ: Możliwości USG w tym
przypadku są ograniczone,
możemy tylko zbadać obecność
płynu w jamach opłucnowych
oraz niedodmę płuc. Podstawową metodą oceny k latki
piersiowej jest RTG i TK.
Czy na badanie USG trzeba
mieć skierowanie?
KZ: Formalnie USG można
wykonać bez skierowania, gdyż
jest ono nieinwazyjne. Jednak z
drugiej strony skierowanie ułatwia zadanie badającemu, jeśli

jest napisane z sensem. W mojej
praktyce często spotykam się ze
skierowaniem pt. „USG Doppler
naczyń kończyn dolnych”, co do
końca nie rozwiązuje problemu,
o jakie naczynia chodzi – żyły
czy tętnice? A są to dwa oddzielne badania.
Jakie badania USG powinno wykonywać się profilaktycznie?
KZ: Do badań tego typu należy: badanie stawów biodrowych
2-3 miesięcznego niemowlęcia,
USG piersi i narządu rodnego u kobiet po 40 roku
życia, USG prostaty u mężczyzn poparte wynikiem
PSA (skrót od angielskiej
nazwy „Prostate Specific
antygen”, czyli „antygen
swoisty dla prostaty”. Antygen ten jest użytecznym
narzędziem dla wczesnego

w ykry wania raka gruczołu
krokowego). Pozostałe badania
po 40 roku życia, takie jak USG
jamy brzusznej, tętnic szyjnych
czy żył kończyn dolnych też
mają uzasadnienie. Jak ważna
jest profilaktyka nie trzeba
chyba nikogo przekony wać
– zawsze lepiej jest zapobiegać,
niż leczyć.

Lek. Krzysztof Zajgner

Karkonoskie Centrum Medyczne

Polak Leszek Filipczyński był jednym z naukowców, którzy dali podwaliny pod
diagnostykę USG. W 1955 roku obronił pracę doktorską z zastosowania ultradźwięków w medycynie.
REKLAMA

„Ulubiony lekarz Jelonki”
Przyłącz się do naszej zabawy i wybierz „Ulubionego lekarza jelonki”. W tym tygodniu dzięki głosom
naszych czytelników na pierwszym miejscu pojawił się Przemysław Baranowicz. Za liderem jest
Kazimierz Pichlak, a na trzecim miejscu plasuje
się Małgorzata Markiewicz.
Jeśli znacie państwo medyka, który swoją pracą, poświęcen iem i doś w ia dczen iem
zasłużył na uznanie, teraz za
pośrednictwem naszego plebiscytu można go wyróżnić.
Przez dwa najbliższe miesiące
będzie można głosować na
swojego faworyta wpisując
jego imię i nazwisko na specjalnym kuponie, który znajdziecie Państwo w Welonce.
Kupon można dostarczyć
do naszej redakcji osobiście
lub w ysyłając go pocztą na

adres Tygodnik Jelonka.com,
ulica Marii Skłodowskiej – Curie 13/2, 58 – 500 Jelenia Góra.
Od początku listopada uruchomimy również możliwość
głosowanie za pomocą maili.
Przez cały okres trwania plebiscytu wyniki głosowania i
ry walizacji miedzy poszczególnymi kandydatami, będzie
można zobaczyć w każdy poniedziałek na naszej stronie
internetowej w w w.jelonka.
com w zakładce „Ulubiony
lekarz Jelonki”.

Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 15 grudnia. Głosy
można oddawać do 14 grudnia
do północy. Trzem lekarzom,
którzy dzięki Państwa głosom
pojaw ią się na pier wsz ych
miejscach, wręczymy pamiątkowe nagrody, a wśród głosujących rozlosujemy nagrody
niespodzianki.

(Angela)
Oto wyniki ubiegłotygodniowego
głosowania:
1. Przemysław Baranowicz – 26 głosów
2. Kazimierz Pichlak – 15 głosów
3. Małgorzata Markiewicz – 11 głosów
4. Alicja Muszka – 10 głosów
5. Grażyna Sobańska – 5 głosów
Czekamy na kolejne Państwa głosy i
propozycje.

KUPON PLEBISCYTOWY
Ulubiony lekarz Jelonki to:
……………...........…...........………….....
Krótkie uzasadnienie:
……………...........…...........………….....
...............................................................
...............................................................
Imię i nazwisko, adres głosującego:
……………...........…...........………….....

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika
Jelonka.com (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

Dbaj o wzrok dziecka – włącz się do akcji!
W tym roku akcja „Ratujmy
dzieciom wzrok” realizowana jest
w szkołach już 5 raz. O tym jakie
efekty i jak wielkie znaczenie ma
program profilaktyki i korekcji
wzroku, opowiada Marzena Hryniewicka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
Niestety z roku na rok do szkoły
trafia coraz więcej dzieci z klas
pierwszych z wadami wzroku. Na
szczęście dzięki programowi, który
w naszej szkole jest realizowany
już od kilku lat są one
szybko
wykrywane. W szkole są również oddziały
integracyjne, w których
uczą się dzieci z różnymi wadami, dlatego
wada wzroku jest często
nie zauważana przez
rodziców. Program pozwala na dokładne zdiagnozowanie choroby i
umożliwia jej korekcję.

Dzięki temu dzieci mają szansę
i możliwość zdrowego rozwoju.
Dziecko, które nie widzi wycofuje
się zarówno z uczestnictwa w lekcji, jak i uczenia się i przebywania z
rówieśnikami. Staramy się przekazywać wszystkim rodzicom, to jak
ważne jest włączenie się do akcji
ratowania wzroku najmłodszych.
Przebiega to jednak z różnym
skutkiem. Czasami trzeba chodzić
za rodzicami i prosić, by dopilnowali leczenia.

Oferuje:
- darmowe badania słuchu
- stałą opiekę
audioprotetyczną
- baterie do aparatów
słuchowych
(2zł za szt. - do
15.11.2008)
- najlepsze aparaty
słuchowe
renomowanych firm

UL. BANKOWA 36
POK. 307

TEL. (075) 64 54 804

www.jelonka.com

Praca dla zawałowców
Osoby po zawale nie muszą rezygnować z pracy, mimo że 81% Polaków
uważa je za wymagające szczególnego
traktowania w miejscu pracy. Rozwiązaniem ewentualnych trudności w
wypełnianiu obowiązków może być
zmiana formy zatrudnienia. O tym jak
żyć normalnie po zawale mówią organizatorzy ogólnopolskiego programu
„Serce na nowo”.
Wciąż funkcjonuje stereotyp, że
chorzy po zawale nie mogą aktywnie
żyć i wykonywać obowiązków zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak
sami chorzy uważają, że pracownik

po incydencie sercowym wymaga
dodatkowej opieki, wyjątkowych przywilejów i specjalnego traktowania.
Zdarza się, że pracownicy po dłuższym
pobycie w szpitalu zupełnie rezygnują
z zawodu. Tymczasem powrót do
dotychczasowych obowiązków, w
tym także zawodowych jest jednym z
elementów skutecznej rehabilitacji.
- Nawet pacjent, który przeszedł
ciężką chorobę, np. zawał mięśnia
sercowego, nie musi rezygnować z
normalnego, codziennego funkcjonowania. Wystarczy, że zmodyfikuje
swój styl życia zgodnie z zaleceniami

lekarza i będzie stosował odpowiednie
leki – mówi prof. dr hab. Zbigniew
Gaciong, ekspert programu „Serce
na nowo”.
Wszystkie informacje na temat
bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki
dla pacjentów po zawale są dostępne na stronie internetowej
www.sercenanowo.pl.
Organizatorem programu jest
polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partnerami są Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych oraz Konfederacja Pracodawców Polskich.
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ROZRYWKA

SUDOKU

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady
gry w sudoku są banalnie
proste, gdyż sama gra już
może taka nie być. Szczególnie jeśli spróbuje się
szczęścia na trudniejszych
planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do
9 w ten sposób, aby w tym
samym wierszu, w tej samej
kolumnie, oraz w każdym
sektorze 3x3 ozanczonym
pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka
sama cyfra. Innymi słowy w
żadnej kolumnie, wierszu,
lub oznaczonym sektorze
nie moża powtórzyć się dwa
razy ta sama cyfra.
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Cieplice spod płata awionetki widziane pod nieco innym kątem. Plac Piastowski, pałac Schaffgotschów i Park Zdrojowy są tu tłem dla nieco po macoszemu traktowanego obszaru uzdrowiskowej części miasta, która od minionego
tygodnia ma status dzielnicy Jeleniej Góry. Na pierwszym planie szyny linii kolejowej do Szklarskiej Poręby, która jest obecnie remontowana. Widzimy też nieczynny od ośmiu lat dawny szpital, któremu od początku powstania
(koniec XIX wieku) patronowała święta Jadwiga. Jej figurkę można podziwiać od frontonu budynku. Lecznica najpierw była wojskowym lazaretem, później – sanatorium dla inwalidów wojennych. Cała nieruchomość została
wykupiona przez prywatnego inwestora, który – w nieokreślonej przyszłości – ma tu urządzić centrum rehabilitacyjne. Być może wówczas ta część Cieplic zyska nieco więcej troski niż ma obecnie.

Fot. Agnieszka Tkacz
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Sudety walczą jak o życie

Koszykarze Sudetów
po każdym meczu
serdecznie dziękują
kibicom za gorący doping

Wygrali po ciężkiej walce

Nasi koszykarze nie mieli więc
innego wyjścia musieli wygrać w
środę (29 października) ze Stalą
Stalowa Wola. Więcej, kibice spodziewali się, że ich ulubieńcy zdecydowanie pokonają tego rywala.
Tak jednak nie było, bo od początku spotkania goście prowadzili aż
do 35 min. meczu, kiedy na tablicy
pojawił się wynik 55:57.
Choć zespół Stali przyjechał
w tylko w dziewięcioosobowym
składzie, a w dodatku po bolesnej
kontuzji łokcia w 25 min zszedł z
parkietu Karol Szpyrka, ani przez
moment nie odpuszczał i nie rezygnował z wywiezienia dwóch
punktów z Jeleniej Góry. Trudno
się dziwić, bo rywale chcieli za
wszelką cenę przerwać złą passę
Fot. Benny

Takiego udanego startu niewielu kibiców się spodziewało,
łącznie z trenerem Ireneuszem
Taraszkiewiczem, który podkreślał, że debiut w I lidze koszykówki
mężczyzn będzie bardzo ciężki
dla jego młodych przeważnie
podopiecznych i nie mylił się.
Dzięki jednak odpowiedniemu
nastawieniu swoich zawodników,
którzy potrafią walczyć ze sportową złością, nie są chłopcami do
bicia i walczą nadal w każdym
spotkaniu jak o życie.
Jednak mimo tego zdarzają im
się wpadki i tego można było się
spodziewać, bo płacą „frycowe”.
Tak się stało w dwóch meczach:
z MKS Dąbrowa Górnicza 59:69 u
siebie i w Katowicach z AZS AWF, po
dogrywce, 75:80. Taki jest sport.

Tworzenie kadry
Fot. Benny

Nasi koszykarze, debiutując w I lidze, mieli bardzo dobry
początek w tym sezonie. Wygrali wysoko w pierwszym
spotkaniu z Siarką 76:58, przegrali po walce z Sokołem
w Łańcucie 62:73 i po dramatycznym boju z ŁKS 74:75,
ale potem odnieśli dwa wspaniałe zwycięstwa z Polonią
2011 w Warszawie 91:82 i z Zastalem Zielona Góra 77:71
u siebie.

Podsumowanie i prognozy
Wydaje się, że początek meczu ze Stalą pod względem zespołowej gry. Nie bali
mógł niemile zaskoczyć kibiców, bo w 7 min. się rzucać z dystansu w tym za 3 pkt. i co
Sudety przegrywały aż 12:22. Goście w tym chwilę odskakiwali miejscowym. W drugiej
czasie trafili trzy razy za 3 pkt. (w całym - 8, kwarcie w 17 min. było tylko: 31:32, ale ta
a nasi tylko 2 razy) i zapowiadała się rzeź część meczu zakończył się wynikiem 36:40.
gospodarzy, którzy wyszli w pierwszej piątce Jednak w trzeciej części meczu było aż
w składzie: Jędrzej Jankowiak, Artur Grygiel, 42:53 w 26 min., a po 30 min. nie tak
Jakub Czech, Tomasz Wojdyła i Łukasz Nie- źle: 50:55. Pod koniec trzeciej kwarty
sobski. Pod koniec pierwszej kwarty i przez pierwsze 2 pkt. zaliczył T. Wojdyła, który
następne trzy nastąpiły zmiany i w miejsce na początku ostatniej części meczu zaliczył
J. Czecha wchodził Piotr Tarasewicz, za T. jeszcze 5 pkt. i doprowadził do wyniku:
Wojdyłę Jarosław Wilusz, R. Niesobskiego 55:57. Od tego momentu zarysowała się
zmieniał brat Łukasz, za którego wrócił na przewaga gospodarzy, którzy zasłużenie
parkiet J. Czech. Z kolei za J. Jankowiaka wygrali to spotkanie.
i A. Grygiela wchodził Mariusz Matczak. W Nasi koszykarze pokazali, że nawet będąc
tym czasie następowały zmiany krzyżowe w nienajlepszej formie potrafią wygrać, ale
pomiędzy tymi zawodnikami. Pod koniec na szczególną pochwałę po tym spotkaniu
meczu pojawił się Michał Sterenga.
zasługuje, obok J. Czecha – zawsze dobreSzkoleniowcy Sudetów szukali najlepszych go w każdym meczu – Mariusz Matczak.
rozwiązań, bo mecz szedł jak po grudzie. Ilekroć wchodził na parkiet siał zamęt w
Rywale zaprezentowali się bardzo dobrze szeregach rywali i zdobywał punkty nawet

Mariusz Matczak (z piłką) zagrał bardzo
dobrze w meczu ze Stalą Stalowa Wola
pięciu przegranych wcześniej z Sudetów, co spotkało się z gorąrzędu spotkań.
cym aplauzem blisko tysięcznej
Przez długi okres realizowali widowni.
ten zamiar w żelazną konseJanusz Cwen
kwencją, bo w 4 min prowadzili
10:2, w 7 min. 14:7, ale dzięki
Sudety Jelenia Góra – Stal Stalowa
skuteczniejszej i bardziej agre- Wola 66:59 (18:22, 18:18, 14:15,
sywnej grze miejscowych ta część 16:4)
meczu zakończyła się przegraną
Sudety: Mariusz Matczak 16, Jakub
gospodarzy: 18:22.
Czech 14, Jędrzej Jankowiak 11, ToW następnych kwartach było: masz Wojdyła 7 (1), Łukasz Niesobski
18:18 i 14:15. To spowodowało, 6, Rafał Niesobski 5, Piotr Tarasewicz
że po 30 min. zrobiło się 50:55 i 4, Artur Grygiel 3 (1), Michał Sterenzapowiadała się twarda walka w ga i Jarosław Wilusz 0.
ostatnich 10 min. meczu. Finał
Stal: Rafał Partyka 15 (3), Piotr
jednak był zdecydowanie dla na- Ucinek 15 (3), Bartłomiej Szczepaszych koszykarzy, którzy mimo niak 13 (2), Michał Wołoszyn 7, Karol
dynamicznej i agresywnej gry na Szpyrka 6 i Adam Lisewski 3.
całym parkiecie popełniali mniej
b łędów i byl i
wyników VIII kolejki:
skuteczniejsi. Komplet
MKS Dąbrowa Górnicza - AZS AWF Katowice
72:74
To spowodowa- Sudety Jelenia Góra – Stal Stalowa Wola
66:59
Polonia
2011
Warszawa
–
Resovia
Rzeszów
107:49
ło, że ostatnia
ŁKS Łódź – Asseco Procom II Sopot
79:93
c z ę ś ć m e c z u Sokół Łańcut – MOSiR Krosno		
71:74
84:77
zadec ydowała Siarka Tarnobrzeg - Znicz Basket Pruszków
BIG STAR Tychy - AZS OSiR Kalisz 		
84:61
o zw ycięstwie Zastal Zielona Góra – Żubry Białystok 		
69:72

Komplet spotkań IX kolejki (08.11.2008r.)

w karkołomnie trudnych sytuacjach i
można powiedzieć, że wygrał mecz.
Teraz będziemy mieli świąteczną przerwę
w rozgrywkach. Następna kolejka odbędzie się 8 listopada i nasi koszykarze
wybierają się do Rzeszowa na spotkanie
z tamtejszą Resovią. Ta drużyna zbiera
niesamowite baty. Wygrała tylko jeden
mecz i ma bilans koszy – 235. Jednak
rozgrywki w tym sezonie w I lidze są pełne
niespodzianek. Przegrywa murowany
kandydat do awansu Zastal, ostatnio u
siebie z Żubrami Białystok. Skazany na
pożarcie beniaminek – AZS AWF Katowice
po pokonaniu Sudetów u siebie wygrał z faworyzowanym MKS Dąbrowa Górnicza na
wyjeździe. Resovia też się może obudzić.
W każdym razie nie można lekceważyć
tego zespołu, jak każdego w I lidze koszykówki mężczyzn w tym sezonie.
JEN

Żubry Białystok - BIG STAR Tychy
AZS OSRiR Kalisz - Siarka Tarnobrzeg
Znicz Basket Pruszków - Sokół Łańcut
Asseco Prokom II - Polonia 2011 Warszawa
MOSiR Krosno - ŁKS Petrolinvest Łódź
Resovia Rzeszów - Sudety Jelenia Góra
Stal Stalowa Wola – MKS Dąbrowa Górnicza
AZS AWF Katowice – Zastal Zielona Góra

Tabela
1. BIG STAR Tychy
2. MOSiR Krosno
3. Żubry Białystok
4. Polonia 2011 Warszawa
5. MKS Dąbrowa Górnicza
6. ŁKS Petrolinvest Łódź
7. Sokół Łańcut
8. Zastal
9. Siarka Tarnobrzeg
10. Sudety Jelenia Góra
11. Znicz Basket
12. AZS AWF Katowice
13. Asseco Prokom II
14. AZS OSRiR Kalisz
15. Stal Stalowa Wola
16. Resovia Rzeszów

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9

15
15
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10

+111
+101
+54
+104
+31
+57
+28
+24
+18
+13
-26
-62
-91
-73
-52
-237

Dobry finisz Finepharm Karkonosze
Juniorki starsze Finepharm Karkonosze miały udany
finisz rozgrywek o mistrzostwo ligi makroregionalnej.
Po pechowej przegranej z faworyzowanymi koszykarkami Orła Polkowice, wygrały potem pewnie dwa ostatnie
mecze pierwszej rundy rozgrywek tej ligi.
Nasze dziewczyny w siódmej
kolejce ligi dolnośląsko - lubuskiej
wygrały bardzo wysoko w Legnicy z Prestiże 123:43, choć dzień
wcześniej stoczyły ciężki bój z
Orłem Polkowice, przegrywając
69:74. Obawy jednak były niepotrzebne, bo jeleniogórzanki od
początku uzyskały przygniatającą
przewagę i zdecydowanie wygrały
to spotkanie.

Prestiż Legnica – Fineph a r m K a rkono s z e 4 3:124
(10:36,17:25,8;30,8;33)
Finepharm Karkonosze: Kowalczyk 29, Iwanowicz 27, Pawlukiewicz 21, Fredziak 16, Sawicka
13, Zygman 11, Kowiel 7, Foitzik
i Gąsiorek 0.
Natomiast w meczu kończącym
pierwszą rundę tych rozgrywek
Finepharm Karkonosze wygrały

u siebie bez problemów z GOKiS
Ma x imus Kąt y Wrocławsk ie
75:42. Jeleniogórzanki rozegrały
w krótkim czasie trzy spotkania
i można się było spodziewać
słabszej formy naszych dziewcząt. Tak nie było, dlatego widać
było na parkiecie, że są lepsze
od rywalek, które przewyższały
nie tylko wzrostem, ale również,
w yszkoleniem technicznym i
taktycznym.
Finepharm Karkonosze Jelenia
Góra – GOKiS Maximus Kąty
Wrocławskie 75:42 (18:9, 16:12,
19:8, 22:13)
Finepharm Karkonosze: Paw-

lukiewicz 23, Kowalcz yk 17,
Iwanowicz 12, Zygman 9, Kowiel
8, Sawicka 4, Foitzik 2, Fredziak,
Gąsiorek.

JEN
Tabela
1. MKS Orzeł Polkowice
2. Finepharm-Jelenia Góra
3. KS AZS Gorzów Wlkp.
4. MKS-MOS Wrocław
5. GOKiS-Maximus
6. MUKS Spartakus 2004
7. KS Prestiż Legnica
8. KK StarBol Bolesławiec

6
7
5
7
7
5
7
6

12
12
10
10
9
8
8
6

560:341
541:401
594:191
467:538
404:538
355:322
405:641
259:613
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Jak już pisaliśmy w ośrodku wypoczynkowym Opolanin
w Borowicach rozpoczęło się szkolenie zespołu koszykówki kobiet na siedząco zorganizowane i prowadzone
przez klub Start Simet Jelenia Góra.
W ubiegły weekend odbyło
się pier wsze z seri i pięciu
zgrupowań nowo tworzonej
grupy kobiet z Dolnego Śląska
kobiet, które zgłosiły się do
uprawiania tej dysc ypliny.
W efekcie wszystkich szkoleń
wyłoni się z tej grupy drużynę,
która da początek tworzonej
reprezentacji kraju. Po uzupełnieniach stworzy się potem
kadrę Polski, która weźmie
udział w prz yszłorocznych
mistrzostwach Europy planowanych jesienią 2009 r.
Jak powiedział Wiktor Żuryński, który razem z Janem
Kazimierzem Kowalskim prowadzi zajęcia w pierwszych
wzięło udział 16 pań, w tym
6 jeleniogórzanek. Naukę rozpoczynają od nauki podstaw
w tej dyscyplinie, bo spora
część ma pierwszy kontakt z
siatkówką na siedząco.

Następne zajęcia finansowane w całości przez Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu,
odbędą się ponownie w Borowicach od 7 do 10 listopada.
Drużyna pań będzie miała
oka zję do wzięcia udzia ł u
w męsk i m f i na le P ucha r u
Polski, który odbędzie się 9
listopada w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 11.
Panie, które chcą się sprawdzić w siatkówce na siedząco,
mogą się jeszcze zg ła sza ć
do t worzą cej się dr uż y ny,
bo są jeszcze wolne miejsca.
Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 601952560 lub
napisać zgłoszenie mailem:
simet@interia.pl.

JEN

Sport szkolny
Zakończyły się rywalizacje placówek oświatowych różnego szczebla w piłce ręcznej chłopców oraz biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja II Liceum
Ogólnokształcącego im. Norwida w ygrała mistrzost wa
Jeleniej Góry w piłce ręcznej
szkół ponad gimnazjalnych z
udziałem 10 drużyn z miasta,
podzielonych na dwie grupy po
pięć zespołów.
Po eliminacjach, po których
awansowały po dwie najlepsze
drużyny z każdej grupy, odbył
się finał z udziałem czterech
zespołów, które rozgr y wały mecze systemem: każdy z
każdym.
Tę r y wa l i za c ję w yg ra ło
LO II przed Zespołem Szkół
Elektronicznych, Zespołem
Szkół Ogólnokształcących nr 1
i Zespołem Szkół Ekonomiczno
– Turystycznych.
Skład II LO: Piotr Marciniszyn, Damian Szkarłat, Łukasz
Gajowniczek, Przemysław Sieklucki, Sebastian Witulski,
Michał Krasuski, Marcin Kieryluk, Jakub Dąbek, Dariusz
Łosiak, Jakub Saluszewski,
Wojciech Kamiński, Maciej Mokrzycki, Marcin Łęcki, Michał
Kwiatkowski. Opiekun: Paweł
Heinke.

Gimnazjalne przełaje

W zawodach biegów przełajowych gimnazjów zorganizowanych przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportu na stadionie
przy ul. Lubańskiej brało udział
127 biegaczek i biegaczy. W
klasyfikacji drużynowej wśród
dziewcząt i chłopców wygrało
Gimnazjum nr 3

Wyniki najlepszych trzech
zawodniczek i zawodników:
Dziewczęta (1000 m) - 1993r
i młodsze
Ewelina Gibes Gim 3, Izabela
Kręcichwost Gim/ZSO, Linda
Kołodziejczyk Gim 4.
Dziewczęta (2300 m ) – 1993r
i młodsze
Karolina Dul Gim 3, Daria
Aleksandrowicz Gim 4, Katarzyna Segiet Gim/ZSO1
Chłopcy (2000 m) 1993r i
młodsi
Tomasz Nosal Gim 1, Krystian Dudek Gim 3, Mikołaj
Grocholski Gim 1
Chłopcy (3000 m) – 1993 i
młodsi
Kajetan Kąs Gim 3, Marcin Popiołkowsk i Gim
3, Daniel Burzyński Gim 3

Klasyfikacja drużynowa:
Dziewczęta

1. Gimnazjum nr 3 przed
Gi m n a z j u m / Z e s p ó ł Sz kó ł
Ogólnokształcących 1, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum
przy Zespól Szkół Licealnych i
Zawodowych 1.

Chłopcy

1. Gimnazjum nr 3 przed
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum/
Zespół Szkół Ogólnokształcących 1, Gimnazjum nr 4,
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum
przy Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych 1.

JEN

Medale zapaśników JSW
Kolejny udany występ zaliczyli zapaśnicy Jeleniogórskiego Centrum Walki.
Tym razem podczas Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Poland Open, który odbył się
w Smolcu z udziałem około 110
zawodników z 8 klubów.
Z Jeleniogórskiego Centrum
Sportów Walki w imprezie

wystartowało 12 zapaśników
z czego czterech zdobyło medale. Złote: Konrad Przystajko,
Ma rci n Ka zien ko i Adria n
Kowalski, a srebrny - Szymon
Kaczmarek.

JEN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Benny

Szansa na profesjonalną siatkówkę

Drużyna siatkarzy
KK AZS Jelenia Góra w komplecie
W naszym mieście od lat wojny nie było mocnej drużyny
w dwóch popularnych dyscyplinach gier zespołowych:
męskiego szczypiorniaka i męskiej siatkówki. Co prawda
dawno temu była niezła drużyna Komunalnik w siatkówce
i Chojnik Cieplice w szczypiorniaku z Adamem Federowiczem na czele, ale to było krótko i to już historia.
Jest jednak szansa na to, by
powstała profesjonalna drużyna
siatkówki męskiej.
Klub uczelniany AZS Kolegium
Karkonoskie powołał niedawno
do życia drużynę siatkówki z
prawdziwego zdarzenia. Zespół,
który wcześniej występował w
amatorskiej lidze (TKKF), przystąpił do rozgrywek IV ligi.
Akademicy w pierwszych dwóch
meczach pokazali klasę i wygrali
zdecydowanie oba spotkania. Czy
teraz klasę pokaże potencjalny

sponsor, który weźmie pod swoje
skrzydła studencką drużynę? Bo
pierwsze sukcesy nie oznaczają,
że zespół ma zapewniony byt w
IV lidze, a ponadto, chce awansować wyżej. Na to potrzebny jest
solidny sponsor, który zapewni
rozwój zawodnikom tej ambitnej
drużyny. Czy ktoś wyciągnie do
nich pomocną dłoń?

tej uczelni, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej. Występujący w drużynie
studenci, grają dla przyjemności
i z chęci propagowania tej dyscypliny sportu Jeleniej Górze. Razem tworzą ambitną i waleczną
drużynę, która pierwsze ligowe
sprawdziany zaliczyła na ocenę
celującą pokonując bezdyskusyjnie rywali z Bogatyni i Olimpii
Kamienna Góra po 3:0. To nie
ostatnie słowo jeleniogórskiego
zespołu, który z taką grą może
myśleć o dużych sukcesach w
tej lidze.
Podsumowując, drużyna Kolegium, która ambitnie pnie się
po szczeblach profesjonalnej
siatkówki, może stać się chlubą
miasta. Sukcesem można nazwać
już samo narodzenie się zespołu,
którego brakowało w Jeleniej Górze. Drużyna ma określone cele, a
swoją grą pokazuje, że aspiracje i
oczekiwania będą rosły w miarę
jedzenia. Wszystko jest na dobrej
drodze, jednak aby druż yna
mogła spokojnie szlifować formę
przed kolejnymi meczami, potrzebuje pomocy finansowej.

Niezbędna pomoc

Dzięki pomocy Kolegium Karkonoskiego i firmy Koszt- Bud
jeleniogórska ekipa mogła wziąć
udział w tych prestiżowych rozgrywkach. To i tak dużo, jednak

Ambitny zespół

KU AZS Kolegium Karkonoskie
to zespół złożony ze studentów

Orliki SP GOL najlepsze

aby jeleniogórzanie mogli bez
żadnych kompleksów grać w IV
lidze., potrzebne są pieniądze na
kupno wyposażenia drużyny:
dresy, piłki, stroje itp.
W zamian AZS oferuje reklamę na strojach sportowych zawodników, w banerach na hali
sportowej, w wydawnictwach
klubowych i gadżetach reklamowych. Ponadto zarząd klubu
oferuje reklamę na oficjalnej
stronie internetowej drużyny
i prowadzenie akcji promocyjnych i reklamowych w czasie
spotkań.
Zawarcie umowy i współpraca ze sponsorem pozwoliłaby
uzyskać przez klub stabilizację
finansową i organizacyjną oraz
nadzieję na dalszy rozwój. Warto,
bo siatkówka jest bardzo popularna w kraju i ma bardzo dużo
zwolenników tej dyscypliny w
naszym mieście. Bliższe informacje na ten temat należy kierować
do następujących osób: prezes
KU AZS – dr Andrzej Błachno (075) 64 35 309, wiceprezes – mgr
Arkadiusz Rzepka - 609 78 48 74,
trener i wiceprezes mgr Wojciech
Lara - 607 07 35 23 lub na adres:
azs@kk.jgora.pl.

Mateusz Banaszak

Tabela
35
29
26
22
19
19
18
18
17
14
14
13
13
13
12
11

38-3
29-13
26-16
32-22
17-18
16-9
20-23
24-20
12-22
14-20
14-19
15-24
10-20
19-31
19-34
15-16

Mateusz Banaszak/JEN

Tabela
1. SP GOL Jelenia Góra
2. Granica Bogatynia
3. KKS Jelenia Góra
4. UKS Pieńsk
5. BKS Bobrzanie Bolesławiec
6. UKS ZSOiZ Gryfów
7. Piast Zawidów
8. Nysa Zgorzelec
9. UKS Skorpiony Lubań
10. Lotnik Jeżów Sudecki

grupy 5-zespołowe, gdzie grano
systemem „każdy z każdym”. Po
eliminacjach rozegrano mecze o
poszczególne miejsca.
Najlepsi według organizatorów:
zawodnik – Damian Marszałek
(Granica Bogatynia), bramkarz
– Robert Lekszycki (SP GOL Jelenia
Góra), strzelec – Szymon Gołębiowski (Piast Zawidów)

JEN
UKS Skorpiony Lubań – Lotnik Jeżów Sudecki 0:0
Piast Zawidów – Nysa Zgorzelec
BKS Bobrzanie Bolesławiec – UKS ZSOiZ Gryfów
KKS Jelenia Góra – UKS Pieńsk (półfinał)
SP GOL Jelenia Góra – Granica Bogatynia (finał)

k.2:1
2:0
2:0
3:0
3:0

Ryan Coleman (Finepharm AZS
KK Jelenia Góra) nadal prowadzi
w statystykach żeńskiej ligi koszykówki Ford Germaz. Nasza zawodniczka jest pierwsza pod względem zdobytych pkt. ze średnią 18,1
pkt. na mecz i wyprzedza w tym
rankingu Alanę Beard z Lotosu i
Jennifer Rushing z MUKS Poznań.
Dodatkowo Amerykanka zajmuje
pierwsze miejsce za najlepszy eval

w dotychczasowych meczach i ze
średnią 20,5 i wyprzedza Ewelinę
Kobryn z Wisły Can Pack i Jillian
Robbins z CCC Polkowice.
Dobrze wypada w rankingach
nasza druga zawodniczka, która
niedawno wprowadziła się do
zespołu – Hollie Meredith. Plasuje
się na 12. miejscu w zbiórkach
w obronie i na 10. w zbiórkach
w ataku.
Benny

Derby na remis
W ramach młodzieżowych
rozgrywek lig okręgowych doszło do derbów pomiędzy drużynami KKS i SP GOL.
W meczu młodzików 5:0 (2:0)
wygrał zespół SP GOL, a w spotkaniu trampkarzy wygrał KKS
2:0 (0:0). Oba mecze odbyły się
na stadionie przy ul. Podchorążych.

Sk ła d t ra mpk a rz y K K S:
Konrad Andrzejczak, Michał
Bajerski, Iwan Bozić, Aleksiej
Kuncewicz, Szymon Czechowski, Maksymilian Denis, Kacper
Dudek, Marek Kozan (40’ Piotr
Żuczkowski), Szymon Kozołubski (36. Piotr Walaszek), Adrian
Omelko, Sergiusz Pogorzała.

od 3.11.2008
do 14.11.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta DVD z filmem „Doskonałe popołudnie” z dedykacją i autografem
reżysera
2. Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt. „Humor polski – dowcipy
z lat 1948-2008”

Najmłodszym kibicom Karkonoszy też nie
podoba się gra jeleniogórskich futbolistów

Trener Karkonoszy Leszek Dulat
coraz częściej rozkłada ręce

W zawodach wzięło udział
10 drużyn podzielonych na 2

KONKURS

Fot. Benny

1. Górnik Wałbrzych
13
2. Prochowiczanka Prochowice 13
3. Ślęza Wrocław
13
4. Miedź II Legnica
13
5. BKS Bobrzanie Bolesławiec 13
6. Polonia Trzebnica
13
7. Kuźnia Jawor
13
8. Karkonosze Jelenia Góra 13
9. Górnik Złotoryja
13
10. Victoria Świebodzice 13
11. Lechia Dzierżoniów
13
12. Puma Pietrzykowice 13
13. 1985 Szczawno Zdrój 13
14. GKS Kobierzyce
13
15. Olimpia Kamienna Góra 13
16. Chojnowianka Chojnów 13

wykorzystać. Ponadto częściej
stwarzali groźne sytuacje do
zdobycia gola. Natomiast nasi
piłkarze razili nieporadnością
pod bramką gospodarzy. Najpierw strzał Mateusza Durlaka
zablokował obrońca Pumy, potem
po składnej akcji Macieja Wojtasa z M. Durlakiem, ten drugi
zgubił piłkę i chwilę później ten
sam zawodnik nie wykorzystał
znakomitej okazji do zdobycia
gola, bo przeszkodził sobie w
tym z Jackiem Kołodziejczakiem
i w efekcie żaden z nich nie
uderzył skutecznie na bramkę w
dogodnej sytuacji. Gospodarze
nieśmiało atakowali, ale jak już
się wzięli do roboty, na efekty
długo nie trzeba było czekać.
W 35. minucie przeprowadzili
szybką kontrę, a celną główką
z kilku metrów zakończył efektowną akcję miejscowych Alan

Daniela Kotarby, ani też wejście
na boisko Marcina Krupy nie były
w stanie zmienić losy meczu na
korzyść jeleniogórzan w meczu
z słabeuszuszem dolnośląskiej
IV ligi. Karkonosze po raz kolejny przegrywają, ale tym razem
w gorszym stylu niż zwykle i z
jeszcze słabszym rywalem.

Fot. Benny

W pierwszej połowie zarówno
przyjezdni jak i gospodarze mieli
swoje szanse podbramkowe, ale
tylko zawodnicy Pumy potrafili jedną z nich odpowiednio

Reszka. To podłamało przyjezdnych, którzy do końca pierwszej
połowy spotkania mogli stracić
jeszcze kilka bramek, ale na całe
szczęście również zawodnicy
Pumy zawodzili pod bramką
rywali.
W drugiej połowie meczu Karkonosze chciały za wszelką cenę
zdobyć bramkę. Ale ani dobra
gra Łukasza Kusiaka, ani strzały

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze i
Szkółka Piłkarska GOL Jelenia Góra zorganizowały
czwartą rundę Ligi Orlików (chłopcy urodzeni w 1998
r. i młodsi).

Coleman najlepsza

Karkonosze poległy z oustsiderem
Nasi futboliści przegrali piąty mecz z rzędu, tym razem
w Pietrzykowicach z beniaminkiem, czyli z miejscową
Pumą, która do niedawna zamykała tabelę dolnośląskiej
IV ligi.

Fot. SP GOL
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Pozostałe wyniki:
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Polonia Trzebnica 		
GKS Kobierzyce - Chojnowianka Chojnów 		
Górnik Wałbrzych - Victoria Świebodzice 		
Prochowiczanka Prochowice - Kuźnia Jawor 		
Górnik Złotoryja - Ślęza Wrocław 			
Miedź II Legnica - 1985 Szczawno Zdrój 		
Olimpia Kamienna Góra - Lechia Dzierżoniów 		

1:0
1:3
2:0
2:2
0:5
5:0
2:0

PYTANIA:
1. J est jednym z czołowych polskich reżyserów filmowych i
teatralnych młodego pokolenia. 30. października był gościem
jeleniogórskiego Empiku. Mowa o:
a/ Konradzie Wallenrodzie
b/ Przemysławie Wojcieszku
c/ Tadeuszu Różewiczu :
2. W jeleniogórskim Empiku poza sprzedażą książek, filmów, muzyki
multimediów i oryginalnych artykułów papierniczych, regularnie
prowadzone są:
a/ warsztaty terapeutyczne
b/ zajęcia jogi
c/ spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki, muzyki i
filmu

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. Katarzyna Babecka - Płyta CD - Pastelowa Jadwiga Kuta
2. Andrzej Nowaczyk - Książka opracowana przez Ewę Rychlewską,
pt. „Humor polski - dowcipy z lat 1948-2008”
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT – 075 76 72 773

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe KOALA Prowadzimy pełen zakres usług
księgowych i finansowych, w tym
m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów PITY i
wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej – Tel. 0 609
600 807 i 075 642 03 15
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener,
kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne
ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc
psychologiczną, terapeutyczną,
pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowe Słowackiego 13 pokój
25 od 8:00 do 20:00 – Tel. 075 57
55 91 99
Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w
pozyskiwaniu środków unijnych,
pisanie prac i dokumentów - 663
233 041 oraz e-mail: angelikakonik@wp.pl

Biuro Rachunkowe
Anny Dobek od dnia
29.10.2008 zaprasza do
nowej siedziby
ul. B. Zwyciężcy 1/3
Jelenia Góra, I piętro
- róg Kochanowskiego
- 075 76 78 199

www.oddluzenia.com
www.millenniumkredyty.pl
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów i tapicerek – 609 172 300 – 75
242 66 - 692 316 255
Biuro rachunkowe – 075 75 240 86
– 605 110 310
Szycie ślubnych sukien na miarę
wg. najnowszych trendów włoskich
i francuskich projektantów, bogate
dodatki oraz szycie gorsetów,
sukien wizytowych, balowych i okolicznościowych. Atrakcyjne ceny.
Firma Handlowo-Usługowa Roxana
Jelenia Góra - 698 337 570
Naprawa pralek i sprzętu AGD,
Dariusz Simoniuk – Karłowicza 25
– Jelenia Góra – zakład czynny pnpt 10-17, sb 10-13 – 603 835 483,
075 64 21 598
Pomoc drogowa tanio - 506 536
136
AW Ogrody - urządzanie, pielęgnacja,
kompleksowa opieka, ogrodzenia,
tarasy, murki z kamienia - 504 172
577
Biuro Rachunkowe Alizee - Kompleksowa obsługa kadrowa i księgowa
firm i spółek. Ul. Wolności 252 Jelenia
Góra - 075 646 15 80

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne.
Szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerek. Wysoka jakość
usług. Profesjonalny
sprzęt. Artakcyjne ceny
609 172 300
075 75 242 66

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:

Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY i
wiele innych. Jelenia Góra - ul. W. Polskiego 54 - obok sądu, budynek NOT
- alakow@onet.eu - 601 837 677

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15

tura! Wybierz najlepsze OFE! - 723
188 847

niowo środkami firmy KARCHER
- 601 566 508

Nowoczesne meble - z drewna
litego, wyposażenie salonów, pokoi,
zabudowy wnęk, szafy garderoby z
przesuwnym systemem drzwi, kuchnie
- 609 588 155

Profesjonalne prasowanie
- koszul męskich i nie tylko dojazd
na miejsce na terenie Jeleniej Góry i
okolic nr GG1252680 - 697 297 026

Oczyszczalnie ekologiczne szamba przyłącza wodne kanalizacyjne roboty ziemne tanio i sprawnie
fachowo - 785 535 629
Oferujemy usługi - w zakresie
zajeżdżania oraz korekty młodych
koni. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy profesjonalizm
- 605 316 671
Okna, drzwi, rolety - 6 komorowe
okna, sprzedaż, montaż, ekspresowe
terminy dostaw i realizacji, bardzo
niskie ceny - 792 821 130
Operatora Żurawia - szukam,
typ Peiner SMK108/2, wys.28m,42m
- 603 533 953

Regenracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64

Opieka za mieszkanie - Młoda,
potrzebująca rodzina zaopiekuje się
dożywotnio starszą osobą, w zamian
za mieszkanie - 798 713 028
Organizacja wesel - przyjęć,
bankietów, imprez integracyjnych
- 603 609 851

Dekoracje wnętrz - sztukaterie
gipsowe, renowacje, odlewy, kopie
- 662 954 401
III Filar - Chcesz zapewnić sobie standard życia na emeryturze! Już dziś o
to zadbaj! - 508 487 074
Inwestuj bezpiecznie! - Efektywne
programy inwestycyjne, dzięki którym
zyskasz więcej niż na lokacie - 723
188 847
Kawiarnia Czarny Tulipan - w
Komarnie udostępni sale na imprezy
okolicznościowe i spotkania biznesowe ilość miejsc 50 - 512 307 202
Krawiectwo - Szycie spódnic,
spodni, przeróbki, wszywanie zamków
itp. - 509 411 723
Kredyty hipoteczne - Zastanawiasz
się, jaki kredyt wybrać? Zadzwoń!
- 508 487 074
Kursy spawacza mig, mag, tig
- zakończone certyfikatem UE - 508
269 908
Lakiernictwo blacharstwo - auto
mix kompleksowe naprawy powypadkowe spawanie tłumików konserwacja
dobre ceny sprawdź - 509 229 141
Masażystka - masaże relaksacyjne, bóle kręgosłupa, drenaż
limfatyczny. Ceny konkurencyjne !
- 663 641 363
Masaż erotyczny, dyskretnie - Masaż
erotyczny, dyskretnie - 661 512 282
Montaż mebli - Montaż mebli - 509
362 908
Montaż mebli - solidnie i fachowo
- 509 982 680
Najlepsze OFE na rynku - Już
dziś zadbaj o swoja przyszłość - sam
wybierz swoja emeryturę! Nie daj się
wylosować! - 508 487 074
Najlepsze OFE na rynku! - Już dziś
zadbaj o swoja emeryturę! Zadzwoń!
- 723 188 847
Najlepsze OFE na rynku! - Sam
wybierz swój program emerytalny!
Zadzwoń! - 723 188 847

Organizujemy urodziny - Organizujemy urodziny w Czekoladziarni.
Grupy do 15 osób, animator, czekoladowe menu. Galeria Czekoladowa
Jelenia Góra ul. Sobieskiego 2 - 075
76 47 298
Oszczędzaj dla dziecka! - Programy oszczędnościowe, dzięki którym
zapewnisz dziecku lepszą przyszłość!
- 723 188 847
Oszczędzaj z zyskiem! - Programy
systematycznego oszczędzania,
dzięki którym spełnisz swoje marzenia!
- 723 188 847
Pieniądze! - Nie wiesz, w jaki sposób
oszczędzić na spokojna przyszłość
dla siebie i bliskich? Zadzwoń! - 723
188 847
P ogotowie k o m p u t e r o w e Naprawa i modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra - bezpłatny dojazd - 695 299 500
P ogotowie k o m p u t e r o w e Naprawa i modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra - bezpłatny dojazd - 695 299 500
Pomoc drogowa - Pomoc drogowa
- 506 536 136

Przeprowadzki kompleksowe
- Pianina, sejfy. Kraj i zagranica 075
76 739 71 - 516 146 075
Renowacja mebli, okien i drzwi
- Firma z długoletnim doświadczeniem
podejmie się robot renowacyjnych
mebli, okien i drzwi. Tanio i profesjonalnie - 607 609 642
Rewalidacja indywidualna - dla
dzieci/dorosłych niepełnosprawnych
- 880 759 381
Serwis komputerowy - Naprawa,
modernizacja, konserwacja komputerów - 603 322 400
Spotkanie informacyjne - Jeżeli
nie jest ci obojętne jaka będzie twoja
emerytura zadzwoń i umów się na
bezpłatne spotkanie informacyjne
- 505 973 781
Sprowadzę każde auto - na zamówienie + pojazdy użytkowe - 601
150 585
Strony www - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzania treścią, szablony na aukcje
- atrakcyjne ceny - 504 120 752
Stylizacja paznokci - Wszystkie
produkty! Kos Medica. ul.Wiejska 37
- 691 492 599
Sylwester w Hotelu Pod Różami
- w Cieplicach. Cena od pary 600,00
zl. - 500 490 924
Usługi dekarskie - ciesielskie, blacharskie itp. - 500 062 371
Usługi detektywistyczne - Usługi
detektywistyczne - 603 239 673
Usługi leśne - Specjalistyczna
ścinka drzew, przycinanie konarów,
cięcie łupanie drewna u klienta itp.
FVat - 691 557 044
Uświetnimy Wasza imprezę - okolicznościową, wesele, rocznice itp.
pokazem pirotechnicznym za 1000
Już przyjmuje zamówienia na Bale
sylwestrowe - 603 699 159
Ulga budowlana - ZWROT VAT.
Rozliczanie ulgi budowlanej - zwrot
vat -TANIO. Biuro Rachunkowe Alizee
ul. Wolności 252 Jelenia Góra - 075
64 61 580
Uzdatnianie wody-filtry - osmoza,
redoks jakrzych@neostrada.pj - 602
365 347

Pomożemy odzyskać - odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Dodatkowe roszczenia to nasza specjalność
- 663 937 173

Wentylacje - nawiew, wywiew,
grawitacyjne, wymuszone, klimatyzacje, ogrzewanie powietrzem, kominki,
faktura VAT - 509 374 224

Poprowadzę księgowość - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY
i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu alakow@
onet.eu - 601 837 677

Wykonanie instalacji - Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych NN do 1kV. Uprawnienia SEP.
- 663 641 314
Zajazd pod Skarpą - Zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty Zajazd
pod Skarpą w Mysłakowicach - 603
74 99 34

Pożyczki, kredyty - Nie wiesz, jak
wybrać najlepszy kredyt, pożyczkę?
Zadzwoń! - 723 188 847

Zaopiekuję się osobą starszą posprzątam, ugotuję. Jestem solidna
i uczciwa. Najchętniej Cieplice - 513
485 763

Pranie dywanów tapicerek - Tanio
dokładnie profesjonalnie podciśniereklama

Zapraszamy - do nowo otwartej
agroturystyki w Czernicy 129 na

pobyty świąteczne i sylwestrowe
- 792 241 228

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf przyjmie zlecenia - 601
142 148
Duet fotografów - wykona sesje
ślubną twoich marzeń - 508 260 110
Fotografia ślubna - zapytaj o
portfolio - 607 307 967
Fotografujemy Śluby - Serdecznie Zapraszam - 501 071 630
Usługi fotograficzne - Śluby, chrzciny
oraz inne uroczystości i imprezy zdjęcia na płycie Cd lub odbitki. Niskie
ceny, isotope@o2.pl - 609 413 293
Śluby - plener, chrzciny - inne uroczystości imprezy zakładowe, zdjęcia
w szkołach, przedszkolach, zdjecia na
płycie CD i album z odbitkami. Niskie
ceny - 669 979 729

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj/prezenter/wodzirej - na
wesela FULLSOUND. Pełen profesjonalizm, wieloletnie i bogate
doświadczeniem! ATRAKCYJNE
CENY! Sprawdź stronę FULLSOUND
w Internecie! - 606 283 031
DJ Prezenter - z długim stażem poprowadzi każdą imprezę - 605 593 641
Dj (z wieloletnim stażem) - podejmę
pracę na Sylwestra na obszarze województwa dolnośląskiego. Dysponuje
własnym nagłośnieniem i konsoletą
- 501 459 725
Duet muzyczny Carlos -Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Muzyczne umilanie rozwodów Zawodowi muzycy obecnie najlepsza
orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej zabawy rozwodu
- życie jest piękne - 603 560 398
Szukam zespołu - z perkusja na
wesele 01.08.2009 J.G. Kontakt gmagdalena@intera.pl - 501 364 073
Zapraszamy na muzyczne - wieczory przy kominku. Muzyka na żywo
w Restauracji Caspar w Cieplicach, pl.
Piastowski 28 - 665 501 228
Zespól Muzyczny BARTHEZ Wesela zabawy taneczne studniówki
świetny wokal oświetlenie, bogaty
repertuar - 697 866 500
Zespół muzyczny - wszelkie imprezy
profesjonalnie - 609 272 704
Zespół muzyczny ALTER - rodziny
Wyrostków demo na stronce GG
5795496 darka1@wp.pl - 605 328
731
Zespół na Studniówkę - Studniówki,
Wesela, karaoke demo na naszej
stronie e-mail kontakt@zespolprestiz.
pl - 517 900 425

USŁUGI
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959

Naprawa komputerów - usługi informatyczne - 669 496 404
Naprawa komputerów - i usługi
informatyczne - 507 311 491
Nie daj się wylosować! - Już dziś
zadbaj o swoja emeryturę! Najlepsze
OFE na rynku! - 723 188 847
Nie daj się wylosować! - Sam zdecyduj, jak ma wyglądać Twoja emery-

WA¯NE TELEFONY

Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*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
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

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

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

PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

JELENIA GÓRA, ul. Sobieszowska 8b, 10, tel. (075) 755 20 41

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez
okolicznoœciowych

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

Millennium
KREDYTY

www.millenniumkredyty.pl
022 389 50 88, 075 753 30 30
022 397 21 50, 075 752 30 06
Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Technikum:
• kelner
• kucharz
• organizacji usług
• żywienia i gospodarstwa
• gastronomicznych
domowego
• handlowe
Zasadnicza szkoła zawodowa:
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz,
lakiernik stolarz, złotnik i wiele innych
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
• cukiernik, piekarz,
Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

sp. z o.o.

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

AUTO - CAMPING PARK

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
!!!

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl
ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

ZAMAWIANIE

Miejsce
na twoją
reklamę

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

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych informuje,
że w dniu 15.10.2008r. przystąpił do realizacji zadania p.n.:
„KURS JĘZYKA MIGANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
( NIESŁYSZĄCYCH)”
Kurs skierowany jest do inwalidów słuchu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu
jeleniogórskiego.
Rozpoczęcie kursu: 03.11.2008 r.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNIE:
• atrakcyjny kurs
• dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje (zaświadczenie, certyfikat)
• materiały szkoleniowe
• poczęstunek
• dla osób dojeżdżających zwrot kosztów podróży
• pomoc opiekuna grupy
SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA
30.10.2008 przy ul. Grabowskiego 7, pok. 27 (parter) o godz. 12.00

TAXI

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy
Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28
informatyka,
grafika komputerowa,
prawo i administracja,
bhp,
hotelarstwo i turystyka,
taniec,
reklama i multimedia,
fotografia,
psychologia i socjologia,
opieka,
kosmetyka i fryzjerstwo,
wizaż, elektronika,
mechanika, elektryka,
architektura krajobrazu,
rolnictwo, florysta,
projektowanie wnętrz,
budownictwo,
finanse i ekonomia,
rachunkowość,
gastronomia, kelner,
kucharz, logistyka,
geodezja, optyka
i wiele innych

WIĘCEJ INFORMACJI:
Biuro projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
ul. Grabowskiego 7,
58-500 Jelenia Góra, p. 34 ( I piętro), TEL. 075 75 231 83
Zgłoszenia można również pobierać ze strony www.kson.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Z tym ogłoszeniem do 8.11.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Angielski, niemiecki - Udzielę
korepetycji z języka niemieckiego
lub angielskiego uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum. 1h/20zl
- 695 945 254

Niemiecki tanio - udzielę korepetycji
na poziomie szkoły podst. do liceum.
Cena 20zł/os, w grupie 4os-15zł(na
godzinę) proszę dzwonić po godzinie
18 - 500 870 921

Docieplenia - Docieplenia - 603
455 968

Łazienki kompleksowo - Łazienki
kompleksowo - 603 455 968
Malowanie - Malowanie - 509
362 908

Edukacja Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje
z zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184

Poszukuję osoby - z terenu Piechowic lub Sobieszowa udzielającej
korepetycji z j.niemieckiego - 885
303 715

Ekipa budowlana - domki jednorodzinne, instalacje elektryczne,
remonty, adaptacje - 793 677 525
Fachowiec ogólnobudowlany podejmie się wykonania pracy typu:
budowa domu, wszelkie remonty.
Proszę telefonować od 18-21. - 697
793 788

Gimnazjum i 1 liceum - 20 zł dojazd
do ucznia - przegotowuje się do matury
z matematyki jestem uczniem 3 liceum
- 505 125 413
Język niemiecki-angielski - Studentka
udzieli korepetycji z niemieckiegowszystkie poziomy i angielskiego
- szkoła podstawowa i gimnazjum.
Tanio - 725 094 446
Język niemiecki tanio - Studentka
udzieli korepetycji na poziomie szkoły
podstawowej i gimnazjum. Cena 20zł/
h, proszę dzwonić po godzinie 17.00
- 500 870 921
Język polski - Oferuje: pisanie wypracowań, prac zaliczeniowych, korekta
prac, korepetycje(wszystkie poziomy).
Tanio, solidnie, fachowo. Materiały
gratis - 663 359 461
Korepetycje - matematyka, fizyka,
chemia - Jestem absolwentem I LO
im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze
i studentem AE im. Oskara Langego
we Wrocławiu. Udzielam od roku
korepetycji z matematyki, fizyki i
chemii dla uczniów szkół podstawowych, średnich i liceów. Cena to 25zł
za godzinę. Możliwość dojazdu do
ucznia. - 602 483 664
Korepetycje-mat,fiz,chem25zł - Jestem absolwentem I LO
im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze
i studentem AE im. Oskara Langego
we Wrocławiu. Udzielam od roku
korepetycji z matematyki, fizyki i
chemii dla uczniów szkół podstawowych, średnich i liceów. Cena to 25zł
za godzinę. Możliwość dojazdu do
ucznia. - 602 483 664
Korepetycje matematyka 20 zł
- dla uczniów gimnazjum i 1 liceum
- 505 125 413
Korepetycje z CHEMII - Udzielę
korepetycji z chemii uczniom szkol
podstawowych, średnich. Przygotuje
do matury. Tanio i solidnie, zapraszam
- 793 443 004
Korepetycje z matematyki - dla
gimnazjalistów i licealistów poziom
podstawowy. Przygotowanie do matury
poziom podstawowy - 693 257 742

Rosyjski Jelenia Góra - i okolice
- doświadczenie, przyjemna atmosfera
- 500 101 667
Studentka 5 roku pedagogiki
- pomoże dzieciom z trudnościami
w nauce korepetycje z j. polskiego
- 503 167 626
Student matematyki - udzieli korepetycji. Gimnazjum, szkoła średnia,
studia wyższe - wojtekkk4@wp.pl
- 697 164 349
Uczennica liceum - udzieli korepetycji z angielskiego na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum domu
ucznia. Solidnie, tanio - 793 418 303
Udzielamy korepetycji - z historii i
języka polskiego zakres podstawowy
i rozszerzony - 603 367 256

USŁUGI
BUDOWLANE
Studnie – chcesz mieć swoją
czystą wodę – zadzwoń 609 580
763 - wiercimy w skałach szybko i
efektywnie – Deuter sp. zo.o
Dach – 508 436 728
Prace ogólnobudowlane, wykończenia mieszkań, roboty dachowe
– 609 109 861
Hydraulika – woda, gaz, odbiory
– 609 172 300 – 75 242 66 – 692
316 255
Złota rączka – remonty mieszkań
od A do Z oraz remonty dachów
– 075 71 30 572 – 662 142 682
Kominy- klinkier, glazura, terakota
– 606 407 472
Renowacja i modernizacja schodów drewnianych, balustrad drewnianych – 601 400 126
Usługi remontowo-budowlane
– 601 400 126
Remonty mieszkań, gładzie, płytki,
panele, regipsy, fachowo, solidnie,
wystawiam faktury VAT – 792 494
528
Remonty mieszkań od A do Z
– solidnie i tanio – 605 449 493

Korepetycje z niemieckiego
- Udzielę korepetycji z języka niemieckiego. Możliwy dojazd do ucznia
- 515 176 597

Adaptacje poddaszy - kafelki, a
także płytki naturalne granit, marmur),
panele ścienne i podłogowe, sufity
podwieszane, malowanie, tapetowanie
itp. - 600 202 295

Matematyka J.G. - okolice, duże
doświadczenie, wszystkie poziomy
- 500 101 667

Budowa domów - od podstaw z
nadzorem - 662 954 401

Matura - język polski - Pisze prace
maturalne z j.polskiego, tanio, sprawnie, solidnie i fachowo. Materiały
dydaktyczne i porady maturalne gratis
- 663 359 461

Prenumerata

Nauka angielskiego - nowa matura,
egzamin gimnazjalny, korepetycje oraz
egzaminy państwowe i tłumaczenia
email: salatek@go2.pl nauczyciel
- 662 278 025

Budowa domów od podstaw - domy
drewniane. Prace w kamieniu i drewnie
oferuje ekipa z Nowego Targu - 604
200 639
Budowlane i balkony - Budowlane i
balkony z drewna - 723 296 425
Dachy – krycie - konserwacja, ocieplanie, remonty - 602 884 480
Dachy od A do Z - Dachy od A do Z
- 603 455 968

Firma budowlana - Jelenia Góra ul.
Klonowica 11/6 kompleksowe remonty
mieszkań, instalacje hydrauliczne,
ogrodzenia, docieplenia budynków
- 601 863 380
Firma budowlana - budowa domów
od podstaw, prace wykończeniowe,
remonty 607 827 205 - 601 550 454
Firma budowlana - wykona prace
ogólnobudowlane. Jelenia Góra - 503
328 314
Firma budowlana Izotech - podejmie
zlecenia na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 503 328 314
Firma hydrauliczna Gazer - oferuje
montaż instalacji gazowych wszelkie
uprawnienia oraz odbiory - 501 666
098
Firma usługowo remontowa - Laura
wykona prace wykończeniowe oraz
budowlane w rozsądnej cenie min.(Kafelki regipsy ocieplenia panele tynki)
- 789 781 241
Firma wyremontuje - mieszkania i
domy. Młody zespół wykona prace
szybko tanio i dokładnie - 789 781
241
Hydraulika! - Montaż instalacji
grzewczych, san. i kan. Montaż kotłów
na gaz, drewno i miał węglowy - 695
929 873
Hydraulika technika grzewcza
- montaż c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM
Rafał Klimczak Jelenia Góra - 696
484 516
Instalacje - grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia 508 647 464 - 501 666 098
Instalacje elektryczne - pomiary,
szkolenia BHP, solidnie, faktura VAT
- 515 053 181
Instalacje grzewcze, gazowe
- kanalizacyjne, odbiory, montaż,
uprawnienia 501 666 098 - 508 647
464
Kafelkowanie - glazura malowanie łazienki usługi ogólnobudowlane
tanio i solidnie - 506 140 864
Kompleksowe remonty - Kompleksowe remonty mieszkań - 723
796 222
Kompleksowe usługi - remontowe
i budowlane. Solidnie i fachowo - 504
019 397
Koparka/Wywrotka 10t. - Wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi, rozbiórki budowlane, oraz dowóz
ziemi, zwietrzeliny itp. na potrzeby
klienta - 607 540 408
Koparkoładowarka - wykopy
przyłącza oczyszczalnie szamba tanio
sprawnie szybko - 785 535 629
Koparkoładowarka - wykopy
przyłącza tanio sprawnie szybko
- 785 535 629

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!

Malowanie remonty mieszkań - i
klatek, wykładziny, panele, struktury
- 603 300 365
Montaż pieców c.o. - kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne 501 666
098 - 508 647 464
Nadzór, prowadzenie budowy
- okresowe przeglądy budynków,
kosztorysowanie (uprawnienia w
spec. konstrukcje budowlane) - 665
951 522
Panele płytki, malowanie, - usługi
remontowe: kładzenie paneli podłogowych, ściennych, płytki tarasowe
i balkonowe, malowanie, gładzie.
Atrakcyjne ceny - 602 834 603
Płytki panele malowanie - Płytki
panele malowanie - 509 362 908
Profesjonalne remonty - Prace
ogólnobudowlane, remonty, wykończenia przy użyciu profesjonalnych
narzędzi. Czysto, szybko, solidnie.
Jelenia Góra i okolic - 518 574 493
Przyjmiemy zlecenia - na malowanie, gładzie, panele, przeróbki instalacji, regipsy, okna, drzwi itp. tanio i
solidnie, sprawdź sam - 721 115 995
Regipsy - tapety – glazura docieplenia poddaszy – malowanie – gładzie
faktury vat-tel/fax 075 712 31 50 - 601
878 304
Regipsy, płytki, gładzie - oraz rożnego rodzaju prace wykończeniowe
profesjonalnie i szybko na terenie
Jeleniej i okolic - 723 379 850
Remonty - Tynki, regipsy, gładzie,
malowanie, glazura, podłogi, sufity
- 506 623 977
Remonty – kompleksowo - panele,
płytki, regipsy, sufity podwieszane,
malowanie, gładzie, montaż okien,
elektr-hydr.itp. - 882 505 079
Remonty mieszkań - Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe
- 691 936 900
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 603 455 968
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań garaże itp. - 669 943 768
Remonty mieszkań - usługi budowlane - 500 289 971
Remonty mieszkań - glazura, terakota, itp. - 693 307 360
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 603 455 968
Remonty mieszkań - Malowanie,
gładzie, regipsy, panele, kafelki, itp.
- 691 936 900
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań, glazura, terakota, itp. - 693
307 360
Remonty, wykończenia - Remonty,
wykończenia - 665 492 180
Remonty wykończenia - docieplenia
ogólnobudowlane szybko tanio - 507
408 229
RICO-BUD firma ogólnobudowlana
- Remonty mieszkań, wiaty, garaże,
stropy, schody, ocieplanie budynków.
694 416 556 - 075 64 280 14

Solidnie i Szybko - usługi ogólnobudowlane na terenie Jeleniej Góry
i okolic wykończenia pod klucz oraz
prace zewnętrzne - 723 379 850

Codzienne transfery - na lotnisko
Berlin Shonefeld oraz odbiory - 507
804 737

Szybko i profesjonalnie - usługi ogólnobudowlane - 725 659 396

Indywidualny przewóz osób - na
lotniska Praga Berlin Wrocław - 516
336 158

Tynki - maszynowe gipsowe i cementowo wapienne - 600 417 979

Lotniska przewozy - Praga – Wrocław – Berlin - 505 092 579

Tynki agregatem - gipsowe i cementowo wapienne - 660 470 138

Mpt przewozy regionalne - przewozy
osobowe do Czech całodobowo F-ra
VAT.Tel/fax 075 717 40 25 - e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204

Tynki, gładzie, malowanie - regipsy,
glazura, posadzki, panele, docieplenia
budynków - 669 140 552
Tynki maszynowe - agregatem - 661
334 123
Usługi dekarskie - Wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe,
elewacje i docieplenia - 500 062 371
Usługi dekarskie - Usługi dekarskie
- 603 455 968
Usługi dekarsko ciesielskie - Montaż okien dachowych oraz obróbek
blacharskich - 609 654 791
Usługi dekarsko ciesielskie - blacharskie montaż obróbek blacharskich
wstawiamy okna dachowe itp. - 693
788 140
Usługi remontowo budowlane Kompleksowe wykończenie wnętrz
docieplenie budynków - 725 659 396

Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec 004915771837455 - 693
331 170
Przewozy osobowe - NIEMCY,
BELGIA, HOLANDIA wyjazd: Wtorek,
Piątek powrót: Środa, Sobota - 661
902 104

Transport Maxi
długość 4,60,
szerokość 2m
Kraj, zagranica
przeprowadzk, tanio
- 793 585 836

Wszystkie roboty - ogólnobudowlane np. panele, płytki, gładzie, itp..
- 605 487 657

Przewozy regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra
VAT,tel/fax 75 71 740 25, 607 763
204 e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204

Wykonam prace - remontowobudowlane tynki, glazura, montaz
okien i drzwi itp. fachowo i solidnie
- 602 844 025

Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra
VAT, 607 763 204 e-mail maklarite@
vp.pl - 75 71 74 025

Wykonam remonty - i adaptacje
glazura, tynki, regisy itp. fachowo i
solidnie - 602 844 025

P r zewozy - N i e m c y - P r z e wozy do Niemiec 693 331 170 004915771837455

Wykonanie tynków gipsowych
- maszynowo na terenie Karpacza,
Kowar, J.Góry. Cena to 16zl/m2 brutto
- 793 380 073

Przewóz osób kraj - Europa wyjazdy
do pracy po towar na wycieczki busy 8
osób - 607 730 188

Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko-blacharskie montaż obróbek blacharskich wstawiamy okna
dachowe itp. - 693 788 140
Wykończenia domków - remonty
mieszkań, płytki, panele, regipsy,
panele, malowanie, tynki ozdobne,
gładzie. Przeróbki hydrauliczne i
elektryczne. Tanio i Solidnie! - 667
106 084
Wykończenia od a do z - Firma
z 10-cio letnim doświadczeniem na
rynku niemieckim wykona usługi w
zakresie wykończenia wnętrz - 665
492 180
Wynajem rusztowań - elewacyjnych,
sprzedaż rusztowań - 500 490 924
Wyremontuję Mieszkanie - od a
do z - 722 312 652
Zbudujemy dom - Od fundamentów
po dach. itp. - 693 307 360

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Bus siedmioosobowy - Polska Niemcy wyjazdy wtorki/piątki powroty
środy/soboty Jelenia Góra - Berlin
w niedzielę, poniedziałek, czwartek
- 511 382 600

Tanie usługi transportowe - Star 200
wywrotka 6 ton. Tanio - szybko - profesjonalnie - 601 560 859
Tani transport - kraj – zagranica
Renault Master - 666 292 949
Transport- przeprowadzki - Kraj
zagranica. Mercedes Sprinter 25m3,
Iveco Daily 17m3, ład. 2 tony,4,60 dł.
pow. ładunkowej. Tanio i solidnie Faktura Vat. Zapraszam - 509 211 282
Transport, przeprowadzki - potrzebujesz przewieść np. pralkę, meble
itp. Dzwon także w weekendy - 512
414 634
Transport, przeprowadzki - Jelenia
Góra i nie tylko atrakcyjne ceny - 721
355 365
Transport przeprowadzki - teren
Jeleniej Góry i nie tylko Polska Niemcy. Gorąco polecam najlepsza
firma w mieście - 604 707 788
Transport samochodów - na
lawecie tanio - 506 536 136
Wesela obsług Bus 8 osobowy
- Rozwożenie gości w czasie trwania
jak i po przyjęciu weselnym - 505
092 579
Zawiozę do ślubu - i na każdą inna
okazję Jaguarem S-type. Zapytaj o
cenę - 605 328 066

Już od teraz
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zł
+VAT

Regulamin

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Paznokcie – solidnie i tanio – 793
022 966
Co jadłeś na śniadanie? - Chcesz
mieć pod kontrola swoja wagę, zgubić
kilogramy, przy tym czuć się zdrowo
dzwon po 17 - 607 437 457
Doświadczona masażystka - ceny
konkurencyjne !! Wizyty domowe - 663
641 363
Gabinet kosmetyczny - w hotelu
Bornit Szklarska Poręba - kawitacja,
mikroderm. 30% Taniej! gratis-seans
na łóżku masującym - 604 231 635
Gimnastyka dla pań - 2x w tygodniu
(poniedziałek środa godz. 17:00) zajęcia prowadzone będą w ZOS CARITAS ul Żeromskiego (stary szpital)
karnet mies.50 zł - 507 281 317
Kosmetyka w domu u klienta henna, manicure, pedicure, tipsy. Od
9-21, Zapraszam! - 791 674 797
Tipsy - co czwarta usługa gratis - 500
278 953
Tipsy Przedłużanie - zdobienie
paznokci metoda żelową od 60 zł.
Kosmetyka twarzy i ciała .Salon fryzjerski ul. Podwale 17 - 500 052 695
Tipsy żelowe - tanio. Dojazd na terenie Jeleniej Góry - 505 143 037
Tipsy żelowe - z dojazdem do domu
- 667 130 584
Tipsy żelowe - z dojazdem do domu
- 509 156 604
Wszystko do paznokci! - tipsy,
żele uv, akryle, ozdoby! kosmedica
- 691 492 599
Zabiegi laseroterapii - elektroterapii
i ultradźwięki z dojazdem do domu
- 667 130 584

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam działkę - Dziwiszów
osiedle Leśne Zacisze, bez pośredników, 1735
m2 - 885 342 947
Mieszkanie w Kowarach 57m2 – I
piętro – centrum, okazja, cena do
negocjacji – 510 167 709
Słoneczna kawalerka z Mysłakowicach z widokiem na Śnieżkę
– 33m2 IIIp. Bez pośredników – 508
506 009
Mieszkanie 3 pokojowe, 54m2
lub zamienię na 2 pokojowe małe
– 506 330 843
Działki o powierzchni 0,59ha pod
zabudowę i 0,47ha rolną - obie w
Antoniowie – 075 64 322 95 – 697
816 947
135.000 zł. Mieszkanie 40 m2, 2
pokojowe w Piechowicach , II piętro ,
czynsz 110 zł. - 668 667 637
150m pawilon handlowy - 12km od
Jeleniej Góry. Dla branży mięsno
- wędliniarskiej/zapotrzebowanie ludności/, spożywczej, gastronomicznej.
Pełne zaplecze socjalne. Wszystkie
media. Działka 321m. Możliwość
dobudowy piętra. Obiekt wymaga
małego remontu. Inwestuj i zarabiaj.
GNK - 502 068 168
150 000 zł. dom - do remontu, w okolicach Karpacza. 300 m2 powierzchni,
515 m2 działki - 667 219 752
155 000 zł. 2 pokoje - Mieszkanie 40
m2, 2 pokoje - Zabobrze I, 3 piętrocena do negocjacji - 668 667 637
210 000 zł. mieszkanie 100 m2 - 3
pokoje na parterze w centrum Jeleniej
Góry - 667 21 752
2200 za m2 - Razem 94m w centrum
Jeleniej Góry 210 tys. - 500 122 448
2 pokoje, 40m, IVp - Elsnera po
kapitalnym remoncie z częściowym
wyposażeniem bez pośredników - 603
164 775

2 Pokoje Chełmońskiego - adaptacja
strychu 64m całkowite 100m - 663
241 351
2 pokoje po remoncie - Ładne, przytulne mieszkanie na II piętrze bloku w
okolicach szkoły „10-tki”, Powierzchnia:
39m kw. Cena: 169 000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM
- 601 622 219
2 pokojowe - osiedle XX-Lecia po
kapitalnym remoncie z pełnym wyposażeniem - 505 089 709
2 pokojowe - Sprzedamy mieszkanie 2
pokojowe, 51m2, Jelenia Góra, Zabobrze III, cena 170000 do negocjacji.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
2 pokojowe - mieszkanie, 55m2 w
Jeleniej Górze, w cenie 175000 zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
2 pokojowe - mieszkanie, 51m2, Zabobrze III. N.Euro-Dom. - 695 384 914
2 pokojowe - 39m2, w Jeleniej Górze,
Zabobrze, w cenie 135000 zł. N.EuroDom - 601 540 292
2 pokojowe - W Piechowicach, jedynie
do odświeżenia. 45m2 z zabudowanym balkonem. Warte oglądnięcia.
Nieruchomości Partner - 507 243
718
2 pokojowe 46,40 m2 - 150.000 zł,
zabudowany balkon, przedpokój,
kuchnia, Zabobrze II. - 793 276 386
2 pokojowe Kiepury - 52 m2, po
remoncie, wysoki parter - 175.000 zł.
Kontakt - 668 667 637
2 pokojowe mieszkanie - 51m2 na
Kiepury, po kapitalnym remoncie z
balkonem - 504 289 423
2 pokojowe na Zabobrzu II - 38,8 m2.
Moniuszki, po remoncie, rozkładowe,
umeblowane - sprzedam bez pośredników. 157 tys. - 669 501 360

3 pokojowe Super cena - 514 600
108
3 pokojowe w centrum - 50m2, nowoczesne, wysoki standard w centrum
Jeleniej Góry. N.Euro-Dom - 601
540 292
3 pokojowe Zabobrze - 60 m2 3 pokoje
na Zabobrzu - 668 667 637
40m2 Zabobrze2 - 138 tys - 661
991 555
48m ul. Różyckiego - 2 pokoje Ładny
rozkład 145 tys. - 508 240 821
4 pokoje mieszkanie, 66m2, parter,
Zabobrze III, w cenie 237000 zł.
N.Euro-Dom - 695 384 914
4 pokoje - tanio - na V piętrze wieżowca na Zabobrzu II. Bardzo ładne,
przytulne i zadbane. Powierzchnia
użytkowa:78m kw. Cena:260 000zł.
Katarzyna Leszczak Nieruchomości
CeLDOM - 601 622 219
4 pokojowe - Sprzedamy nowoczesne
mieszkanie 4 pokojowe, 83m2, Zabobrze, Kiepury, nowe meble kuchenne
i sprzęt pod zabudowę. N. Euro-Dom.
- 695 384 914
52m2, 2 lub 3 pokojowe - Cena do
uzgodnienia – właściciel - deweloperskie ul.Sobieskiego, I p., okna na
Pd-Wsch, wys. 3,4m opcja antresol
- racus@op.pl - 885 851 234
55 000 zł kawalerka - 26 m2, pierwsze
piętro w bloku. Gmina Stara Kamienica
- 667 219 752
60 m Kiepury sprzedam/wynajmę
- Mieszkanie na 2 piętrze, stan bdb.
Kiepury 47 a. Umeblowana kuchnia,
szafa zabudowana. Do sprzedaży lub
wynajęcia. Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
64m Kowary 3 pokoje - 160000PLN
Nieruchomości - 608 369 332

2 pokojowe wysoki parter - Atrakcyjne
mieszkanie położone na wysokim
parterze solidnego domu. Własne
ekonomiczne ogrzewanie, nowe okna
PCV, Ogródek, łazienka z oknem,
miejsce do parkowania auta. Blisko
centrum. Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644

77m2, 3 pokoje - 2 poziomy z aneksem w pełni umeblowane. Internet,
telefon sprzęt AGD w zabudowie
- 516 035 035

2 pokojowe Zabobrze I - 3 piętro,
44m2, rozkładowe. Okazyjna cena:
156 tys. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219

Atrakcyjna działka - w Komarnie
1528 M2 - 662 112 344

Sprzedam lub wynajmę
powierzchnię biurową
i magazynowo-produkcyjną od 1000m2 do
10000m2 - Jelenia Góra
- Kowary 601 221 559,
502 548 771
3 pokoje blisko centrum - Polecamy
rozkładowe mieszkanie usytuowane
w 4 piętrowym bloku na I piętrze;
powierzchnia: 49m2 - Cena: 179 000do negocjacji. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
3 pokoje Szklarska Poręba - Mieszkanie rozkładowe na II piętrze w centrum
Szklarskiej Poręby, powierzchnia:
51m2- cena:199000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM
- 601 622 219
3 pokoje w Cieplicach - 3 pokoje w
Cieplicach - 514 600 108
3 pokojowe - Sprzedamy mieszkanie
3 pokojowe, 70m2, wysoki parter, Kiepury, w cenie 235000 zł. do negocjacji.
N.Euro-Dom - 601 540 292
3 pokojowe - 48m2 w Jeleniej Górze,
spokojna okolica i dobra lokalizacja.
Cena 176000 zł. N.Euro-Dom. - 695
384 914
3 pokojowe - w Szklarskiej Porębie
199000 zł.- 500 122 448
3 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu 64m2 przestronne, duży balkon
195.000 - 669 476 774

REKLAMA

BESTUR Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie,
ul. 1-go Maja 63 zatrudni

pracowników na stanowisko:

Kucharz • Kelner
Recepcjonista
Miejsce pracy:
Dom Wypoczynkowy „Bełchatów”
w Szklarskiej Porębie
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV
wraz z listem motywacyjnym w terminie do 16.10.2008r. na
adres e-mail sekretariatsport@hotel.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605-631-599
Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać klauzulę
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

80m2 powierzchni magazynowej
- wraz z pomieszczeniami biurowosocjalnymi, dogodny dojazd w Jeleniej
Górze - 888 371 746

Atrakcyjna działka - 115000
budowlana - 662 112 344

Dom w stanie surowym - zamkniętym
w okolicach Jeleniej Góry cena za
1mkw 1500 zł oferta bez pośredników
polecam - 888 269 797
Dom 142 m2 - w Wojcieszycach - 508
240 822
Duże 2 pok. - Mieszkanie 2 pokojowe,
51m2, ok. Kiepury 206 tys. sprzedamy
Euro-Dom - 601 540 292
Duże dwa pokoje - Na terenie byłej
jednostki wojskowej „Pod Jeleniami”.
Wysoki parter, 51m2, balkon, umeblowane i wyposażone. Cena: 220
000zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Duże mieszkanie - w centrum JG na
parterze możliwość zrobienia oddzielnego wejścia powierzchnia 110 m2
doskonale na działalność gospodarczą
- 509 546 018
Duże mieszkanie - w centrum o
powierzchni 99 m2 BN - 509 318 410
Duże mieszkanie - w stanie deweloperskim, 2 piętro plus poddasze
do adaptacji. Cena do uzgodnienia
Nieruchomości - 508 240 823
Duży dom - Sprzedamy duży dom,
320m2, ok. Maciejowej, idealny dla
dużej rodziny lub prowadzenia agroturystyki. N.Euro-Dom. - 695 384 914
Duży dom - poniemiecki do remontu.
Położony 2 km od granic Karpacza dz.
5,15 ar. Cena 145 tys. - 601 775 135
Duży garaż - przy ul Tkackiej cena do
uzgodnienia - 793 770 062
Dwa pokoje - po kapitalnym remoncie
Centrum NS - 508 240 826
Dwupoziomowe w centrum Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie
98m2 w centrum. Referencja SM 152
- 602 72 72 42
Działka 15000m2 - pięknie położona
z widokiem na Karkonosze. Możliwość
podziału na mniejsze 3000m2 cena
65zl m2. wszelkie Informacje - 502
435 097

Działka Karpacz - Ładna widokowa
o powierzchni 1240m2 EuroDom - 500
242 903

Cieplice 3 pokoje - 1 piętro 74 m
środkowe ciepłe słoneczne częściowo
umeblowane miejsce parkingowe
zielona okolica blisko do centrum
- 600 785 745
Cieplice 4 pokoje – Pół domu do
remontu. Z ogrodem. 175 tys. do
negocjacji . Nieruchomości Partner
- 507 243 718
Czarne - mieszkanie - poddaszowe
60m2 z garażem w cenie 239000,
Nkop - 509 057 037
Dom - w Mysłakowicach - 662 158
513
Dom nad Zalewem Leśniańskim
- z działką 1,3ha Bozkowice - 693
378 098
Dom na wsi - 42 km od jeleniej Góry.
Dobry dojazd. Dom wyremontowany
z ziemią. Referencja SB193 - 602
72 72 42

Działka inwestycyjna - Działka
inwestycyjna - 514 600 108

Działka Staniszów - Ładna powierzchnia 1200m2, 78 tys., EuroDom - 500 242 903
Działka w Jeżowie - 1700 m2, CENA
100 tys. - 509 307 260
Działka w Wojcieszycach - 30
PLN/m2 sprzedam bez pośredników
- 502 068 178
Działka w Wojcieszycach - z widokiem na góry - 607 540 408
Działka - Mysłakowice - Działka
siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko.
Kształt prostokąt - 693 307 360
Działki w Radomierzu - Pięknie położone, bardzo słoneczne. Budowlane,
wielkość do uzgodnienia. 35 zł/m2.
- 667 219 752

Kawalerka blisko centrum - 50000
zł - 517 608 333
Kawalerka oraz mieszkanie - 2
pokojowe w Szklarskiej Porębie - 602
628 437
Kawalerka Sobieszów - 80000 pln
- 500 122 448
Kawalerka w centrum - po remoncie umeblowana atrakcyjna cena
polecam - 500 122 446
Kawalerka w okolicy - Morcinka
duża ładna parter 37m - 500 122 446
Kiepury, 2 pokoje - Mieszkanie
usytuowane na wysokim parterze;51m
kw;z wyposażeniem. Cena: 187 000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Kiepury 36m właściciel, IV p. - w IV
kondygnacyjnym Mieszkanie ładne,
słoneczne do własnej końcowej aranżacji. Niski czynsz - 180 pln. - 695
943 795
Kiepury 52 m2 - Mieszkanie 2
pokojowe, po remoncie - 175.000 zł.
do negocjacji. - 668 667 637
Kiepury 52 m2 okazja! - 2 pokoje,
piętro IV, słoneczne, zadbane mieszkanie w cenie 168000 zł. do negocjacji
- 668 667 637
Kiepury IV piętro - Mieszkanie 2pokojowe 51m, stan Bardzo dobry.
Cena: 172 000zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Komfortowe - 3 pokojowe Cieplice
514 600 108 - 514 600 108

Komfortowy - apartament w Karpaczu - 514 600 108
Kowary mieszkanie - Mieszkanie w
bloku EuroDom - 500 242 903
Lokal użytkowy - w super stanie
- 514 600 108
Lokal w super cenie mieszkalnousługowy centrum Zabobrza. 59 m2,
oddzielne wejście. Nadaje się na
działalność gospodarczą (gabinet
lekarski, biuro, sklep itp.) GNK - 508
152 068
Ładna, duża kawalerka - na Zabobrzu lll, środkowa bardzo ciepła, 36m2.
- 669 620 071
Ładne 2 pokoje - 35m2, urządzone
i umeblowane w Jeleniej Górze.
N.Euro-Dom. - 601 540 292
Ładne 2 pokojowe - 51m2, Jelenia
Góra, Zabobrze III, nowoczesne,
wyremontowane w 2008 r, cena
175000 zł. do negocjacji. Polecamy!
N. Euro-Dom. - 695 384 914
Ładne 2 pokojowe mieszkanie,
35m2, Zabobrze II,umeblowane i
wyposażone, w cenie 155000zł. N.
Euro-Dom. - 695 384 914
Ładne 2 pokojowe - 39m2, drugie
piętro, w Jeleniej Górze, ok. Małej
Poczty, nowoczesne, wyremontowane,
cz. umeblowane i urządzone. Dobra
cena! N. Euro-Do. - 695 384 914
Ładne 2 pokojowe - 39m2, drugie
piętro, po remoncie. Jelenia Góra.
- 667 219 752
Ładne 2 pokojowe - 39m2, w Jeleniej
Górze, w cenie 166000 zł. N.EuroDom. - 695 384 914

Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Wojcieszyce
Dom z drewnianych bali, działka 1800
m.kw. z pięknym
widokiem. Do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Cena 599000.
Żebrowscy Nieruchomości 602732135

Dom idealny na agroturystykę w okolicy
Świeradowa Zdrój. Malownicza miejscowość Augustów. Dom po solidnym
remoncie na przestronnej działce 6500
m.kw Idealne miejsce do wypoczynku
Doskonała cena 399000.
Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Dziwiszów 1 ha - pięknie położony
- 603 954 845
Garaż - przy ul. I Maja - 918 184
096
Grunty rolne - w Jeżowie Sudeckiej
ładne widoki na kotlinę pośrednikom
dziękuję - 075 64 74 609
Grunty rolne, budowlane - pod inwestycję od 1.95 zl / m2 - 792 434 657

Przytulny dom o funkcji małego pensjonatu w Szklarskiej Porębie.
Stylowa willa w zacisznym i spokojnym
miejscu z dala od gwaru miasta.
Mieszkanie właścicieli oraz pokoje dla
gości. Doskonała oferta, świetna cena
730000.

Grunty rolne, budowlane - pod inwestycje od 1,95 zł / m2 - 792 434 657

Dom wolnostojący - w Piechowicach
415000 - 500 122 448

Grunt 13700 m2 - Grunt o pow.
13.700 m2 w gminie Stara Kamienica
na pow. około 4000 m2 pozwolenie
na budowę ,w pobliżu działki stacja
trafo oraz wodociąg - atrakcyjna CENA
170.000 ZŁ. - 668 667 637

Dom w centrum - 220m2 z ogrodem.
Referencja SD14 - 602 72 72 42

Grunt komercyjny 0,95 ha - Grunt
komercyjny 0,95 ha - 723 208 920

Dom w Górach Kaczawskich - Dom
200 m2 na działce 1500 m2 w Wojcieszowie (24 km od JG) do remontu.
W domu są nowe okna, rury, wanna,
kafle. Cena 134000 zł - 664 499 814

Grunt rolny 8 ha - Rola. Dwa
kawałki 5+3. Koło Świerzawy. Dopłaty,
dodatek górski, KRUS, inne dotacje.
Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
- 501 736 644

Dom w Karpnikach - Nowy, funkcjonalny dom z garażem o powierzchni
mieszkalnej 120 m2 , działka o pow.
19 a w Karpnikach - 550.000 zł. cena
do negocjacji - 668 667 637

Grunt rolny pod inwestycję - o
powierzchni 3,93 ha, oznaczone w
większości jako łąki V, IV klasa, ziemia rolna V klasy i pastwiska V klasy
- 662 040 110

Dom w Łomnicy - Nowy, ładny dom
do wykończenia według własnych
potrzeb. Cena: 479 000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM.
- 601 622 219

Idealnie płaska - działka budowlana
1200 m2 (60 x 20) w Mysłakowicach.
Działka z widokiem na Karkonosze.
Dogodny dojazd. Cena 99000 zł - 664
499 814

Dom w Mysłakowicach - 120 m2.
Cena 560 tys. - 662 158 513

Jeżów Sudecki, działki - budowlane.
1000 m2 przy drodze asfaltowej. 75
zł/m2. Do negocjacji - 667 219 752

Dom w stanie surowym - Dom w
stanie surowym zamkniętym Jelenia
Góra, okazja sprzedamy EuroDom
- 601 540 292

Kawalerka 55 000 zł. - 26 m2,
pierwsze piętro w bloku, w gminie
Stara Kamienica. - 667 219 752

Komfortowe 3 pokojowe - w Cieplicach - 514 600 108

Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, 1652 m kw. Cena 148 tys.
- 691 791 994

Bezpośrednio komfortowe - 73m
kominek 2 balkony 299.000 pln - 665
561 306

Budynek mieszkalno usługowy - o
pow. 400 m2 świeżo po remoncie w
kurorcie uzdrowiskowo-narciarskim
Świeradów Zdrój. Cena 550000 zł.
- 664 499 814

Kawalerka 27m2 - w Świerzawie, 2
piętro. Niski czynsz - 514 983 501

Działka budowlana - Wojcieszyce
Niska cena - 514 600 108

Działka budowlana - w Wojcieszowie, prąd, kanalizacja, cicha okolica
ok. 700m. Cena 60 tys. - 500 183
175

Bliżniak 180 m2 - Zabudowa bliźniacza nowa mieszkanie 180m2 koło
Jeleniej Góry. Referencja SD164 - 602
72 72 42

Kawalerka - do zamieszkania od
zaraz o powierzchni 26 m2 na Zabobrzu ll. Cena 98 000 zł - 669 620 071

Komfortowe 2 pokoje - Atrakcyjne
2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
II; I piętro; 39m2. Cena:175000.
Cezary Chalecki, CeLDOM - 601
758 845

Działka budowlana - w Rybnicy 40
arów cena 140 000 tys. lub do uzgodnienia - 607 804 412

Bardzo ładne 2 pokojowe - Sprzedam bardzo ładne mieszkanie 2
pokojowe, 51m2, parter,Zabobrze
III. Nowoczesna aranżacja. Dobra
cena. Polecamy! N.Euro-dom. - 695
384 914

Bez pośredników - 2 pokoje 39m
Zabobrze Elsnera 8 150000 - - 502
415 233

Kawalerka - blisko centrum 50000
zł - 517 608 333
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Karłowicza - dwa pokoje 133000
- 662 112 344
Kawalerka - Kawalerka - 514
600 108

Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury. 64 m.kw
na czwartym piętrze.
Rozkładowe z balkonem i ładnym widokiem na góry. Do odświeżenia. Bardzo
dobra cena 208000. nieruchomości
0501736644

Atrakcyjne 2 pokojowe mieszkanie na
parterze domu. Po solidnym remoncie.
Nowe instalacje, okna, ogrzewanie
własne gazowe. Tanie w utrzymaniu.
Przestronna łazienka z oknem i narożną
wanną. Nie wymaga żadnych nakładów. 179000 nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Piękna rezydencja blisko Jeziora Złotnickiego, 5 stawów zarybionych, las,
pastwiska, 14 ha gruntów. Wspaniałe na
obiekt turystyczno - rekreacyjny.
Cena: 2650 000,- zł.
Tel: 600030275 Witold Chłond

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ładne 3 pokojowe - Sprzedamy
ładne, 63m2, Zabobrze III, umeblowane i wyposażone, w cenie 239000zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Ładne, przytulne - mieszkanie 2
pokojowe, o powierzchni 38,80 m2 na
Zabobrzu ll, 4 piętro. Cena 159 900 zł
- 669 620 071
M3 na Placu Ratuszowym - Doskonale
wykończone, 50m2 atrakcyjna cena.
Ścisłe centrum - 508 240 830
Malownicza działka ok. 2,5 ha - Ok
6 km od centrum miasta koło Jeżowa.
OK 2,5 ha z częściowo budowlana.
Woda z sieci, warunki przyłącza
energetycznego. Słoneczna z pięknym
widokiem. Doskonała cena 135000.
Pośrednik - 501 736 644
Mały domek - Polecam Państwa
uwadze mały domek usytuowany w
lesie, a jednocześnie pięć minut od
centrum Karpacza. Mury i dach-stan
bardzo dobry; wnętrze do remontu.
Cena: 273 000zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Mam do wynajęcia 3 pokojowe - blisko
AE - 514 600 108
Mieszkania 2 pokojowe - od 105 tys.
do 200 tys., na Zabobrzu i w centrum
Jeleniej Góry - 669 620 071
Mieszkanie dwupokojowe 38 m2 na
Zabobrzu III - 508 240 822
Mieszkanie 135 000 zł - 42 m2,
2 pokoje po remoncie. Blok z windą
Zabobrze II. - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje z ogródkiem,
50 m2 - Cieplice 155 tys. zł. - 721
326 138
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie,
urządzone - Zabobrze, bez pośredników - 792 295 710
Mieszkanie 2 pokoje – 39 m2
Elsnera 8 parter 150000 - 502 415
233
Mieszkanie 2 pokojowe – 39 m2,
pierwsze piętro, Zabobrze II. Mieszkanie wymaga remontu. N.Euro-Dom.
- 601 540 292

Mieszkanie 2 pokojowe – 37 m2,
Zabobrze II, w cenie 145000zł. N.EuroDom. - 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe – 39 m2
w Jeleniej Górze, Zabobrze II, po
remoncie. Cena 165000 zł. N.EuroDom. - 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe - 46,4 m2.
Zabobrze l, 161 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 38,8 m2.
Zabobrze ll, 160 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 35,2 m2.
Zabobrze l, 145 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 35,2 m2
na Zabobrzu II. Cena 150 000 zł.
- 519 811 860
Mieszkanie 2 pokojowe - 52,10 m2.
na Zabobrzu ll, pierwsze piętro. 184
500 zł - 669 620 071

206000zł. N.Euro-Dom. - 601 540
292

cenie 180000 zł. N.Euro-Dom. - 601
540 2292

Mieszkanie 3 pokojowe - 54m na
os. XX lecia - 506 330 843

Nowe 2 pokojowe - 54,4m2 mieszkanie w stanie deweloperskim w Szklarskiej Porębie - 693 539 967

Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Jeleniej Góry, cena 230 tys. zł. NKROL
- 600 258 703
Mieszkanie 44m2 - w Kowarach po
kapitalnym remoncie, okna PCV, 1-sze
piętro. Cena 77 tys. zł do negocjacji
- 889 893 553
Mieszkanie 49m2 - Zabobrze, drugie piętro, bardzo dobra lokalizacja,
po kapitalnym remoncie. Bez pośredników - 697 980 024
Mieszkanie 4 pokojowe - 66m2.
Niskie opłaty w malowniczej miejscowości k/J.Góry 129 tys. - 507
313 129

Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe, słoneczne o powierzchni 39
m2. na Zabobrzu l. Cena 162 000 zł.
- 669 620 071

Mieszkanie 4 pokojowe - 100 m2
290 tys. w centrum - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - o pow.
55 m2. blisko centrum, w zadbanej
kamienicy. Cena 174 250 zł. - 669
620 071

Mieszkanie 4 pokojowe - Posiadamy do sprzedaży mieszkania 4
pokojowe, pow. ok. 80m2, w Jeleniej
Górze, Zabobrze N.Euro-Dom - 695
384 914

Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu 3 wysoki parter z windą, po
remoncie, okna pcv, drzwi wymienione, powierzchnia 51m2, cena: 170
000 do negocjacji - 603 937 108
Mieszkanie 2 pokojowe - do
zamieszkania od zaraz, rozkładowe,
o powierzchni 51,29 m2 na Zabobrzu
lll. Cena 175 000 zł - 691 791 994
Mieszkanie 2 pokojowe Kowary
- Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 39m2, w Kowarach, w
cenie 135000 zł. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Mieszkanie 3 pokoje - Cicha,
zielona dzielnica, dobra lokalizacja.
Mieszkanie na pierwszym piętrze.
Balkon, garaż, ogród za domem - 609
430 003
Mieszkanie 3 pokojowe - 58m2,
Zabobrze, wieżowiec, w cenie

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl
Zabobrze II
atrakcyjne, środkowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie, usytuowane na
optymalnym I piętrze. Powierzchnia
ma do zaoferowania: salon otwarty na
kuchnię, sypialnię, łazienkę z toaletą
oraz przedpokój. Meble kuchenne i
szafy typu „Komandor” pozostają w cenie, do mieszkania przynależy piwnica.
Wnętrza są bardzo gustownie i stylowo
urządzone, standard mieszkania jest
podwyższony. Oferta dla wymagających.
Cena: 175.000, Cezary Chalecki, 0 601
758 845, 075 64 45 605.

Mieszkanie 4 pokojowe - 67 m2 230
tys. w centrum - 669 620 071

Mieszkanie 4 pokojowe - 79,8 m2.
Zabobrze ll - 669 620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - o pow.
67 m2. blisko Rynku, rozkładowe,
słoneczne. Cena 230 000 zł. - 669
620 071
Mieszkanie 52 m2 - dwupokojowe,
na pierwszym piętrze, w bloku. Zaboborze II - 667 219 752
Mieszkanie 52 m2 Zabobrze - 2
pokojowe, I piętro, zadbane, okna
nowe drewniane. Kontakt - 668 667
637
Mieszkanie, 63 m2 + balkon - 3
pokojowe, łazienka i wc osobno, 1
piętro, Noskowskiego, cena 3700zł/m,
bez pośredników - 792 155 716
Mieszkanie 70m - w spokojnej
dzielnicy 3 pokoje czynsz 70 zł cena
z garażem 278 tys. bez garażu niższa
do uzgodnienia - 793 770 062
Mieszkanie 73m - 3 pokoje atrakcyjna lokalizacja, blisko park, przystanki, sklepy - 668 832 257
Mieszkanie 75m2 - w Cieplicach
po remoncie zdjęcia na email apartament@cieplice.info - 603 948 774
Mieszkanie 90.000 zł. - 41 m2 w
okolicy Jeleniej Góry do częściowego
remontu - cena 90.000zł. Kontakt
- 668 667 637
Mieszkanie na wsi - bez pośredników w cenie do 30 tys. zł. - 509
698 341
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokoje
po remoncie. Cena 155000 Nieruchomości - 515 285 788
Mieszkanie na Zabobrzu 3 – 52
m2, dwa pokoje cena 165 000 zł.
- 662 009 700
Mieszkanie trzypokojowe - 56,2 m2,
niski czynsz - 508 240 822
Mieszkanie w centrum - drugie
piętro, 100 m2, do remontu. 207 000
zł. - 667 219 752
Mieszkanie w Dziwiszowie - 2
pokoje łazienka kuchnia 49,2 m2
- 663 509 668
Mieszkanie w Karpaczu - 51m2.
Cena 180000 BN - 509 318 410
Mieszkanie w Kowarach - 47m 2
pokojowe w blokach - 500 122 446

Zabobrze III
atrakcyjne, ciepłe, dobrze nasłonecznione
mieszkanie na wysokim parterze 3-piętrowego bloku. Powierzchnia mieszkania ma
do zaoferowania: salon, sypialnię, przestronną kuchnię, łazienkę, toaletę oraz
przedpokój. Niewątpliwą zaletą są dwa
balkony, do których wyjście jest zarówno
z salonu, jak i z sypialni. Do mieszkania
przynależy także pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie jest w bardzo dobrym
stanie. W cenie pozostaje zabudowa
kuchenna, 189.000, Daniel Lenik, 0 661
114 212, 075 64 45 605.

Park Sudecki
apartament w stanie deweloperskim,
usytuowany w jednej z atrakcyjniejszych
dzielnic Jeleniej Góry - Park Sudecki, która
zapewnia spokój, ciszę, piękne widoki na
Karkonosze z jednoczesnym szybkim
i bezproblemowym dojazdem do centrum. Oferowany lokal znajduje się na
parterze budynku wielorodzinnego,
trzykondygnacyjnego z windą. Zajmuje
powierzchnię 62.86mkw i ma do zaoferowania: pokój dzienny połączony z
kuchnią (29,6mkw), sypialnię (16,9mkw),
garderobę (1,68mkw), łazienkę (6,9mkw)
oraz przedpokój (7,78mkw). Cena:
275.000, Daniel Lenik, 0 661 114 212,
075 64 45 605.

Spokojna okolica, blisko centrum
mieszkanie oferuje swoim metrażem:
pokój dzienny z wyjściem na balkon, 2
sypialnie, słoneczną kuchnię, łazienkę oraz przedpokój. Wnętrza wymagają odświeżenia. Optymalne I piętro, ogrzewanie miejskie płacone w
czynszu (ok. 200zł). Cena: 179.000,
Katarzyna Leszczak 0 601 622 219,
075 64 45 605.

Mieszkanie w Mysłakowicach - 46
m2, 2 pokoje 4 piętro w bloku. 135 000
zł - 667 219 752
Mieszkanie w Mysłakowicach pokój, kuchnia, łazienka, mały balkon,
36m, 1 piętro, CO etażowe, odświeżone, panele podłogowe. Cena 99000
do negocjacji - 501 264 773
Mieszkanie w okolicy - Malej Poczty
66m na 3 piętrze - 500 122 446
Mieszkanie w Pilchowicach - Cena
65 tys. zł. - 509 307 260
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu 3 pokoje i ok. 1500m2
działki. Bez pośredników. Cena 260
tys. - 510 250 607

Zabobrze II
funkcjonalne, przestronne mieszkanie,
usytuowane na V piętrze wieżowca.
Powierzchnia mieszkalna wynosi 78.30 mkw i ma do zaoferowania: salon (25 mkw) z wyjściem na
duży balkon, 2 pokoje (ok. 12 mkw),
hol z otwartą jadalnią, zabudowany
boazerią drewnianą (łącznie 20 mkw),
z jadalni jest wejście do kuchni (6
mkw), ponadto lokal oferuje łazienkę
i osobno toaletę z nowymi płytkami,
wymieniono także instalację gazową
na miedzianą. Mieszkanie jest środkowe, słoneczne, z jednej strony z
pięknym widokiem na Karkonosze z
drugiej na Górę Szybowcową. Dogodna lokalizacja, teren wokół bloku
zadbany, dużo terenów zielonych z
placami zabaw dla dzieci, w pobliżu
znajdują się: sklepy, szkoła, przedszkola, przychodnie, poczta, szpital. Cena:
260.000, Katarzyna Leszczak 0 601 622
219, 075 64 45 605.

Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe o pow. 46 m2, duży balkon,
I piętro, ogrzewanie gazowe, okna pcv.
Kontakt - 668 667 637
Miłków działka - o powierzchni
4000m2 sprzedam Nieruchomości
EuroDom - 500 242 903
Mysłakowice kawalerka - Cena
105000 zł. - 608 221 943
Mysłakowice - kawalerka - Cena
105000 zł. - 608 221 943
Na Zabobrzu - ul. Moniuszki. Cena do
uzgodnienia - 500 183 175
Nowa kawalerka - atrakcyjne dwupokojowe pilnie Żukowski - 508 240
831
Nowe70m mieszkanie - w Jeleniej
Górze. Wykończone z dwoma balkonami Cena:250000 zł. Możliwość
zamiany na mniejsze z dopłatą - 609
230 355
Nowe 2 pokojowe - 52m2, stan
deweloperski w Jeleniej Górze, w

Nowoczesne 3 pokojowe - Sprzedamy b. ładne, nowoczesne mieszkanie 3 pokojowe, 50m2, drugie
piętro,w pełni wyposażone, centrum
JG. w cenie 237000zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Nowy bardzo atrakcyjny dom w stanie surowym zamkniętym na
obrzeżach Jeleniej Góry, bardzo ładny
projekt, widok na góry, niewysoka cena
- 508 240 830
Nowy dom - 180m2, w Łomnicy.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Nowy dom - w Sobieszowie - 514
600 108
Nowy dom 120m2 - 120m2, okolice
Jeleniej Góry, dobra cena 330000
zł do negocjacji. N.Euro-Dom - 601
540 292
Nowy dom w Łomnicy - 180m. - 600
037 149
Nowy dom w Piechowicach –
Powierzchnia 245 m2, możliwość
wykorzystania powierzchni parteru
pod działalność. Referencja SB 168
- 602 72 72 42
Okazyjna cena!!! - Mieszkanie w
Janowicach Wielkich - 3 pokoje, 87m2
po remoncie. Cena: 160 000zł - do
negocjacji. Polecam! CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Okolice szkoły „10-tki” - Polecam
wyremontowane, przytulne mieszkanie 2 pokojowe usytuowane na II
piętrze IV-piętrowego bloku. Cena 169
000zł-do negocjacji. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Pawilon handlowy - w J. Górze(
Zabobrze III ). Typ wieruszowski.
Działka: 12m2. Cena: 22.000zl - 665
037 495
Pawilon handlowy 105 m - 105 m 2
powierzchni handlowej, pełne zaplecze socjalne, możliwość dobudowy
lokalu mieszkalnego, działka 321m2.
Pomysł dla branży mięsno-wędliniarskiej, gastronomicznej, położony w
idealnym miejscu do działalności handlowej. Cena wręcz okazyjna.12km
od Jeleniej Góry. Wymagany mały
remont. ZAINWESTUJ GNK - 502
068 168
Pensjonat - w atrakcyjnej części
Karpacza powierzchnia 290 m2 - 509
318 410
Piękna duża działka - pod budowę
domków jednorodzinnych, asfaltowa
droga dojazdowa, media, widok i las
cudny w Górzyncu - 667 264 181
Pilnie 51,5m2 - 2 pokojowe opcja
3 pokojowego. Cena do uzgodnienia
– właściciel - jasne, przestronne, rozkładowe, deweloperskie, pośrednikom
dziękuję - 607 232 342
Pilnie atrakcyjne 2 pokojowe - Zabobrze 54m, rozkładowe, zabudowa
kuchenna w cenie, bardzo ciepłe, niski
czynsz, doskonała lokalizacja i widok
- 600 801 863
Pilnie stoisko - na targowisku 10
metrów dobry punkt - 506 140 864
Pilnie - dom - z wyodrębnionymi
dwoma mieszkaniami 110 m2 każde,2
garaże, pomieszczenia gospodarcze.
Do remontu. Cena 400000 zł. - 792
299 950
Pizzeria – super cena - 514 600
108
Pocztowa 43m2 - parter co gaz
osobne wejście 150000 - 502 191
927
Połowa bliźniaka - z ogrodem plus
garaż - 725 432 509
Połowa bliźniaka 98m - z ogrodem
591m i garażem 30m - 725 432 509
Połowa domu - 120 m2. w Karpaczu
bardzo dobra lokalizacja, cena 510 tys.
- 691 791 994
Połowa domu - 110 m2 bardzo
dobra lokalizacja, dobra cena - 691
791 994
Po kapitalnym remoncie - Mieszkanie
2 pokojowe, wysoki parter po solidnym
remoncie. Własne ogrzewanie , przestronna łazienka, nowe okna, niski
czynsz. - 501 736 644
Pół domu - w podziale pionowym
w Cieplicach. Dom do częściowego
remontu. I piętro do zamieszkania od
zaraz. Na podwórku garaż. Cicha i
okolica. Cena 340000 - 664 499 814
Przytulne po remoncie - mieszkanie dwupokojowe, 39 m2, czwarte
piętro, Zaboborze II. - 667 219 752
Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe, 38m2, Zabobrze, Kiepury, w
cenie 144200 zł. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe, 48m2, w bloku, pierwsze piętro,
dobra lokalizacja ( nie Zabobrze), w
cenie 176000zł. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Sprzedamy ładne 4 pokojowe
mieszkanie, 80m2, Zabobrze III.
Cena 300000zł. N.Euro-Dom. - 601
540 292

Sprzedamy mieszkanie 6 pokojowe,
142m2, Cieplice śl. N.Euro-Dom. - 601
540 292
S p r ze d amy d w u p o k o j o w e :
Moniuszki - 39m2 cena 165 tys. Nieruchomości Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie,
52m2, Zabobrze III. cena 191000zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Sprzedam lokal usługowy 52,10
m2, Zabobrze III, cena 235.000 zł
- 601 435 070
Sprzedam lub wynajmę - kiosk własność Wolności - róg Daniłowskiego
przy Osiedlu XX Lecia - Cieplice.
Dobry punkt 602 841 891 - 604 060
394
Sprzedam mieszkanie - 2 pokojowe
W Piechowicach - 135.000 zł. - 668
667 637
Sprzedam nowy dom - w Sobieszowie. Bardzo ładnie wyposażony
- 509 318 410
Sprzedam, zamienię - na mieszkanie. 2 działki szeregówki Cieplice. Cała
dokumentacja projekt, zezwolenie na
budowę - 609 299 524
Stoisko na Florze - Cena 1.500 zł.
- 501 478 144
Mieszkanie 3 pokojowe, 87m 2,
I piętro dwurodzinnej kamienicy w
Janowicach Wielkich po remoncie. Cena:160 000zł-do negocjacji!
Katarzyna Leszczak Nieruchomości
CeLDOM. - 601 622 219
Super okazja - Zabobrze 3 1 piętro
2 pokoje 52m2 super cena - 662
009 700
Super okazja działka - budowlana
Komarno 1596m2. Pilnie sprzedam
bez pośrednika skrzynka ZK, własna
woda, Cena ostateczna 70 tys. zł
- 693 458 700
Szklarska Poręba - dwupokojowe,
46,5m po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja,
osobne wc, do zamieszkania od zaraz!
- 517 353 026
Szklarska Poręba - dwupokojowe,
46,5m,po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja,
osobne wc, do zamieszkania od zaraz!
- 517 353 026
Szklarska Poręba - 3 pokojowe
- 199000 - 500 122 448
Szklarska Poręba - mieszkanie 48
m2. cena 195000 zł. - 608 221 943
Tanie dzialki budowlane - Wojcieszyce, Dziwiszów, Komarno, Jeżów
- 508 240 831
Tanio kawalerka - blisko centrum idealna pod wynajem 54 tys. zł polecam
Sudety - 721 824 886
Willowe - 110m2 ok. ul. Uroczej
- 601 540 292
W Górzyńcu 45 arów - działki/ również dla dewelopera/ pod budowę
domków jednorodzinnych - piękny
teren pod lasem dojazd asfaltowa
- 667 264 181
W okolicy Wałbrzycha - 22 działki
budowlane o powierzchni od 10a
do 1,39ha. Cena: 60zl/m2. - 665
037 495
W Szymanowie k. Wałbrzycha działka budowlana 4500 m2. Cena:
27 zl/m2., e-mail: e.bielen@gmail.com
- 665 037 495
Zabobrze 58 m2 - Trzypokojowe
mieszkanie na VI piętrze w wieżowcu.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój po remoncie.Jeden pokój do
remontu.Cena:182 000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM.
- 601 622 219
Zabobrze II - mieszkanie - 661
226 380
Zabobrze II - 2 pokoje, 39m2, IV
piętro, stan dobry. Cena: 165 000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Zabobrze II – 3 pokojowe do niewielkiego remontu, rozkładowe, 51m2,
IV piętro. Cena: 190000zł CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze III - na X piętrze bloku
z windą. 67m2, 2 pokoje + wnęka,
stan bardzo dobry. Cena: 187 000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Zabobrze III 49m2 - Mieszkanie
usytuowane na IV piętrze w bloku z
windą, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
garderoba, przedpokój, częściowo
umeblowane w cenie pralka, lodówka
i kuchenka gazowa. Cena: 185 000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Zabobrze I, 2 pokojowe 135 tys.
- Mieszkanie zadbane po wymianie
wszystkich instalacji, nowe okna
sprzedamy EuroDom - 500 242 903
Zabobrze Karłowicza - koło Jubilata
- 661 991 555
Zadbane, przytulne - mieszkanie
2 pokojowe, o powierzchni 35,20 m2
na Zabobrzu ll. Cena 145 000 zł - 669
620 071
Złotnicza - Mieszkanie 2 pokojowe
ok. stadionu sprzedamy Euro-Dom
- 695 384 914

2 pokoje - na Obr. Westerplatte - 514
600 108
2 pokojowe, 39m - Elsnera 8 Zabobrze
II, 150 tys. Bez pośredników - 502
415 233
2 pokojowe 46,40 m2 - 150.000 zł,
zabudowany balkon, przedpokój,
kuchnia, Zabobrze II - 793 276 386
38m po kapitalnym remoncie na
Wyczółkowskiego 130000 - 500
122 448
3 pokoje, 1 piętro - Zabobrze bez
pośredników - 507 240 724
3 pokoje 44m - Zabobrze remont 150
tys. i 64m Kowary 170 tys. do negocjacji nieruchomości - 608 369 332
3 pokojowe - we Wrocławiu 450 tys.
- 514 600 108
4 działki siedliskowe - z widokiem na
Karkonosze - 512 034 474
52m2, 2 lub 3 pokojowe - cena do
uzgodnienia – właściciel – deweloperskie ul. Sobieskiego, I p., okna na
pd-wsch; wys.3,4m opcja antresol;
racus@op.pl - 885 851 234
54m 140000 zł. - Zabobrze II, dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z
dużym balkonem. Świetna cena - 500
122 447
94m 210000zl - ścisłe centrum Jeleniej
Góry. 2 piętro w kamienicy. 3 Pokoje,
POLECAM - 500 122 447
Ładna kawalerka - 36 m2, Zabobrze
lll, 131 tys. - 669 620 071
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie 112
m2 w centrum Jeleniej G. Pilnie - 691
596 024
Ładne małe mieszkanie - w Jeleniej
Górze - 500 131 298
Ładne przytulne mieszkanie - poddaszowe Cieplice mierzone po podłodze
64m bezczynszowe garaż ogródek
- 504 091 818

NIERUCHOMOŚCIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje z Internetem dla studentów, uczniów, firm, turystów,
Gastronomia, obiekty sportowe,
imprezy okolicznościowe, wesela,
sale wykładowe, pomieszczenia
biurowe, siłownia, sporty walki w
Jeleniej Górze ul: Nowowiejska 43
– 075 75 250 17, 606 360 443, 606
356 064
Pokój z możliwością garażowania
– 695 605 043, 075 75 215 95
Pokój na parterze parze pracującej lub uczącej się – używalność
kuchni i łazienki – Zabobrze I - 075
64 27 017
2 pokojowe do wynajęcia mieszkanie
w Cieplicach, kompletnie wyposażone
i umeblowane. Cena 1200 zł. Nieruchomości - 508 240 823
2 lokale - handlowo - biurowo - usługowe - 50m2 i 70m2 w Jeleniej Górze.
Idealne na gabinet sklep itp. - 510
124 844
2 pokojowe w Cieplicach - mieszkanie
na osiedlu XX lecia. Cena 700zł plus
rachunki. Najchętniej dla studentów
- 509 478 490
2 pokojowe - w Cieplicach - 514
600 108
2 pokojowe do wynajęcia - mieszkanie,
kompletnie wyposażone i umeblowane, Os. Orle. Nieruchomości - 508
240 823
2 pokojowe ok. Małej Poczty - I piętro,
64 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe-wynajmę / osobie spokojnej, pracującej, max. 2
osobom/ dzwonić 12-14 lub 18-21
- 500 566 827
Andrzejki domek na imprezę
- urodziny, imieniny, osiemnastki,
półmetki, wieczory kawalerskie i
panieńskie i inne. 3 poziomy - miejsce
do tańczenia, miejsce do siedzenia
(kanapy stoliki), miejsce do leżenia.
Kromnów 10 km od Jeleniej Góry
- 793 610 490
Apartament luksusowo i nowocześnie urządzony, pełne wyposażenie,
salon z aneksem kuchennym, sypialnia oraz łazienka z wc, ścisłe Centrum,
nowo budowana kamienica, opłaty
1500zł + 300zł czynsz (ogrzewanie,
ciepła woda) + liczniki (prąd, zimna
woda), nPartner. - 790 359 599
Cieplice- wolny pokój - Wolny
pokój do wynajęcia jednoosobowy dla
studenta lub osoby pracującej - 075
75 52 456
Domek na Andrzejki - Do wynajęcia
domek na imprezy: urodziny, imieniny,
osiemnastki, półmetki, wieczory kawalerskie i panieńskie i inne. 3 poziomy
- miejsce do tańczenia, miejsce do
siedzenia (kanapy stoliki), miejsce do
leżenia. Kromnów 10 km od Jeleniej
Góry, Dobry dojazd z JG. GG 8776035
- napisz wyśle zdjęcia - 793 610 490
Do wynajęcia garaż - murowany na
Osiedlu Robotniczym k/garbatego
mostku bez prądu 150 zł. miesięcznie
- 691 89 11 85
Do wynajęcia - magazyn 200m2
atrakcyjnie w Jeleniej Górze z dogodna
komunikacja - 888 371 746

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Do wynajęcia kawalerka - Do wynajęcia umeblowana kawalerka w centrum
przy Pl. Wyszyńskiego. Cena 750 zł +
prąd według zużycia. Nieruchomości
- 508 240 823
Do wynajęcia kompleks - 200m2
magazyn +80m2 pomieszczenie magazynowo - biurowe +650m2 utwardzony
plac z dogodnym dojazdem w Jeleniej
Górze - 888 371 746
Do wynajęcia lokal użytkowy - Przy
ulicy Ludowej do wynajęcia są pomieszczenia na działalność gospodarczo
- usługową z możliwością prowadzenia restauracji, sklepu, hurtowni,
itp. o łącznej powierzchni 99,33 m2.
Pomieszczenia są na parterze, nowo
wybudowane. - 508 118 880
Do wynajęcia mieszkanie - w Cieplicach (2 pokoje, kuchnia łazienka) - 075
64 268 02
Do wynajęcia nowy lokal - Do wynajęcia nowy lokal handlowo-usługowy 90
m kw. Jelenia Góra, centrum, kilkadziesiąt metrów od Placu Ratuszowego.
- 694 272 526
Hala do wynajęcia w Łomnicy - Do
wynajęcia hala o powierzchni 370 mkw,
wysokość w najniższym punkcie 4,10
m, długość 30m, szerokość 12.5m.
- 695 434 529
Hale 100-200 metrów - Wynajmę dwie
hale nadające się na różną działalność
przy ul. Wolności. Dogodny wjazd
.Teren ogrodzony, pilnowany – Tanio
- 787 425 227
Jelenia Góra lokal użytkowy - Lokal
użytkowy do wynajęcia w centrum
Jeleniej Góry - 603 347 415
Jg lokal użytkowy - Lokal użytkowy
do wynajęcia w centrum Jeleniej
Góry. Wiadomość: 603 347 415. - 603
347 415
Kawalerka 750 zł - 514 600 108
Kawalerka - na ul. Różyckiego. Parter 28m2. 2 Pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój i zabudowana logia. Cena
500zł+media. Kontakt na maila macskor@wp.pl(dla zainteresowanych
wysyłam zdjęcia z tel. kontaktowym)
- 602 793 068
Kawalerka do wynajęcia - umeblowana kawalerka w Jeleniej Górze przy
Pl. Kard. Wyszyńskiego. Cena 750 zł +
prąd. Nieruchomości - 508 240 823
Kawalerka w ścisłym centrum Jeleniej Góry, 1 pokój, w pełni umeblowana
i wyposażona, 600 zł + opłaty i media.
- 660 670 909
Klimatyczny domek na imprezy
- Do wynajęcia domek na imprezy: urodziny, imieniny, osiemnastki, półmetki,
wieczory kawalerskie i panieńskie i
inne. 3 poziomy - miejsce do tańczenia,
miejsce do siedzenia (kanapy stoliki),
miejsce do leżenia. Kromnów 10 km od
Jeleniej Góry, - 793 610 490
Lokal 100 m2 centrum tanio - mam
do wynajęcia lokal 100 m2 na magazyn
produkcje handel atrakcyjna cena
wszystkie media - 607 730 188

Internetu. Ogrzewanie centralne i c.w.u.
ujęte ryczałtem w czynszu najmu. - 607
083 098
Mieszkanie 2 pokoje. - Do wynajęcia
mieszkanie 2-pokojowe, częściowo
umeblowane na Zabobrzu III. Oferta
ważna od 01.12.2008 r. - 692 491 235
Mieszkanie - nowa kamienica Mieszkanie, 47m2, dwa pokoje (jeden
z aneksem Kuchennym), łazienka,
Umeblowane, centralne ogrzewanie.
400zł/miesiąc. - 697 241 100
Na kancelarie i gabinety - Na kancelarie lub gabinety duże mieszkanie
do wynajęcia - ścisłe centrum Jeleniej
Góry. Wiadomość : 513 018 455
Na kancelarię lub gabinety - Na kancelarie lub gabinety duże mieszkanie
do wynajęcia - ścisłe centrum Jeleniej
Góry - 513 018 455
Na kancelarię lub gabinety - duże
mieszkanie do wynajęcia - ścisłe centrum Jeleniej Góry - 513 018 455
N ie r u c h omo ś ć 9 9 , 3 3 m 2 Przy ulicy Ludowej do wynajęcia
są pomieszczenia na działalność
gospodarczo-usługową z możliwością
prowadzenia restauracji, sklepu, hurtowni, itp. o łącznej powierzchni 99,33,
m2. Pomieszczenia na parterze, nowo
wybudowane. - 508 118 880
Nowe 50m2 100m od AE - 607
311 363
Od 1 lutego 2009 wynajmę - 2 pokojowe mieszkanie(49m kw.) w wieżowcu
(IVp.) umeblowane i wyposażone w
niezbędny sprzęt domowy na Zabobrzu
obok Kauflandu, najchętniej studentkom lub firmie. Odpłatność 700 zł plus
opłaty za lokal i media. Kaucja 1000
zł - zwrotna po zakończeniu umowy
- 604 842 511
Pilne - 4 osoby poszukują pilnie mieszkania do wynajęcia (od 03.11.2008).
Szukamy mieszkania 3 pokojowego
w Jeleniej Górze/Cieplicach - 603
376 166
Pilne - miejsce w pokoju dla spokojnej
studentki w mieszkaniu studenckim
blisko KK - 691 986 464
Pilne - poszukujemy spokojnej dziewczyny do pokoju studenckiego ładne
mieszkanko i tanio!! - 691 986 464
Pilnie szukam współlokatorki/a Szukamy współlokatorki/a do pokoju w
mieszkaniu studencki obok akademika
KK. (minuta od KK) mieszkanie nowe
duże i bardzo ładne. Miłe i spokojne
towarzystwo. Atrakcyjna cena 300zł
+ prąd. Naprawdę polecam!!! - 516
485 171
Pilnie szukam współlokatorki/a Szukamy współlokatorki/a do pokoju w
mieszkaniu studencki obok akademika
KK. (minuta od KK) mieszkanie nowe
duże i bardzo ładne. Miłe i spokojne
towarzystwo. Atrakcyjna cena 300zł
+ prąd. Naprawdę polecam!!! - 516
485 171
Pokój - 1-osobowy blisko centrum,
cena 400zł - 600 740 925

Lokal użytkowy - Przy ulicy Ludowej
do wynajęcia są pomieszczenia na
działalność gospodarczo - usługową
z możliwością prowadzenia restauracji, sklepu, hurtowni, itp. o łącznej
powierzchni 99,33 m2. Pomieszczenia
są na parterze, nowo wybudowane.
- 508 118 880

Pokój dla 1 lub 2 osób - Do wynajęcia
pokój dla 1 osoby (350 zł +10zł Internet)
lub dla 2 osób (230zł od osoby+ 10zł
Internet) w centrum Jeleniej Góry.
Pokój do wynajęcia od początku lutego
2009r. (od początku semestru letniego).
Możliwość wysłania zdjęć na maila
- 691 175 446

Lokal w centrum Jeleniej Góry - Lokal
użytkowy do wynajęcia w centrum
Jeleniej Góry. - 603 347 415

Pokój, łazienka, kuchnia - Wynajmę
pokój z łazienką i aneksem kuchennym z osobnym wejściem w domku
jednorodzinnym w Cieplicach 200m
od przystanku na Wolności. Warunek,
osoby niepalące. Mile widziane osoby
studiujące - 79 212 82 82

Mam do wynajęcia - Komfortowe
mieszkanie, kompletnie wyposażone,
dwupoziomowe w Kowarach wynajmę
dla firm i nie tylko - 514 600 101
Mam do wynajęcia - kawalerkę w
centrum 750 zł - 514 600 108
Mam do wynajęcia - Wynajmę lokal
handlowo-usługowy od 70 do 82 m przy
ul.1-go Maja z witryną - 504 105 087
Mieszkania do wynajęcia - Do wynajęcia mieszkania przy ul. Sobieskiego
82 o powierzchni od 30 do 85 m2.
Częściowo umeblowane ( łazienka
i kuchnia). Możliwość podłączenia

Pokój na weekendy - pokój 4 osobowy - blisko centrum 30zł/os - 785
157 185
Pokój Zabobrze - Pokój 2 osobowy
umeblowany, po remoncie. Cena 500zl
plus prąd woda gaz do podziału z reszta
mieszkańców ogrzewanie wliczone w
cenę Do zamieszkania od zaraz Do
30.10 proszę pisać na skrzynkę pocztowa ponieważ nie ma mnie w kraju.
poczta-jg123@o2.pl - 790 405 342

Pomieszczenie do wynajęcia - Mam
do wynajęcia pomieszczenie 100m2
pod działalność lub magazyn okolice
Gryfowa Śląskiego - 888 781 067
Poszukiwany współlokator KK - Do
wynajęcia są 2 miejsca w pokojach dwu
i trzy osobowym dla studentów KK. Blisko szkoły. Może 200 metrów. Internet
w pokojach Naprawdę fajna atmosfera
ul. Grunwaldzka - 798 523 542
Poszukujemy współlokatorki - Trzy
pogodne studentki poszukują czwartej
współlokatorki do zamieszkania w
mieszkaniu dwupokojowym w Jeleniej
Górze przy ulicy Złotniczej (obok stadionu). Mieszkanie nowe, kompletnie
umeblowane, można się wprowadzić
w każdej chwili. Niski czynsz - 602
733 643
Pół domu - wynajmę lub sprzedam
pół domu (góra) 3 pokoje ogródek
osobne wejście do małego remontu
- 509 756 317
Szukamy współlokatorki - Trzy studentki poszukują czwartej współlokatorki do zamieszkania w mieszkaniu
dwupokojowym w Jeleniej Górze przy
ulicy Złotniczej (obok stadionu). Mieszkanie nowe, kompletnie umeblowane,
można się wprowadzić w każdej chwili.
- 602 733 643
Tania stancja dla studentek - Pokój
2-osobowy na parterze domu jednorodzinnego. Łazienka, mała kuchnia.
Opłata tylko 270,00 zł od 1 osoby.
Gratis łącza internetowe. Studentka na
podstawie umowy najmu może starać
się na uczelni o dofinansowanie najmu
mieszkania. Kontakt również na e-mail:
mariahelena@o2.pl - 880 030 131
Wrocław mieszkanie 3 pokojowe
- ul.Śliczna 55 m 3 pok. rozkładowe
1800 + liczniki - 664 456 373
Wydzierżawię lokal 45m2 - na
działalność różną, biuro, ciucholand itp.
W Janowicach Wielkich w centrum, wc,
woda ciepła, alarm, magazynek. Kraty
- 603 223 922

w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

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

Mieszkanie na biuro - Szukam niedużego mieszkania do wynajęcia na biuro
dla kilku dosobowego zespołu. Nikt
poza tymi osobami nie będzie korzystał
z lokalu. Mile widziane umeblowanie
(biurka i krzesła) Preferowana okolica
- Zabobrze. Najlepiej 2 pokoje, łazienka
i kuchnia. - 607 414 164
Najmę garaż w okolicy intermarche
najlepiej przy ulicy Krasickiego w Jeleniej Górze - 608 800 127
Pilnie kawalerkę wynajmę - za rozsądną cenę pilnie gwarantuje spokój
- cisze, osoby niepijące, niepalące na
terenie Jeleniej Góry - 695 815 393
Pilnie szukamy mieszkania - Cztery
osoby pilnie poszukują mieszkania do
wynajęcia (od 03.11.2008). Szukamy
mieszkania 3 pokojowego w Jeleniej
Górze/Cieplicach - 603 376 166
4 osoby pilnie poszukują mieszkania do
wynajęcia (od 03.11.2008). Szukamy
mieszkania 3 pokojowego w Jeleniej
Górze/Cieplicach - 603 376 166
Pilnie wynajmę pokój - w Jeleniej
Górze - 502 332 314
Pilnie wynajmę pokój - w Jeleniej
Górze - 607 542 180
Poszukuje mieszkanka - do wynajęcia dla 2-ch osób dorosłych poszukuje
mieszkania do wynajęcia w kwocie 600
złotych + rachunki w Jeleniej Górze lub
na obrzeżach, może być za opiekę. od
zaraz - 503 710 430
Sympatycznie, bez nałogów studentki 2-go roku szukają: 1 lub 2 dziewczyny do mieszkania studenckiego koło
KK ul. Kadetów - 512 314 926
Szukam do wynajęcia - kawalerki na
parterze lub pierwszym piętrze - 888
872 887

Wydzierżawię wyciąg narciarski
- Oddam w dzierżawę 2 wyciągi narciarskie w Zachełmiu. Więcej informacji
pod tel. 75 762 12 11 - 75 762 12 11

Szukam mieszkania do wynajęcia
lub kawalerki w cenie około 500zl za
miesiąc pilnie w Jeleniej Górze - 664
663 815

Wynajem pomieszczenie biurowe w
centrum Jeleniej Góry o powierzchni
20m - 609 806 055

Szukam do wynajęcia 1 lub 2 pokoi do
wynajęcia w Jeleniej Górze, najchętniej
Zabobrze, bez pośredników go.sia@
vp.pl - 601 614 728

Wynajmę pokój z kuchnią i łazienką
dla studentów. Informacje po godz.18
- 075 64 383 05
Wynajmę kawalerkę na Zabobrzu
- Mieszkanie 26m2 umeblowane po
remoncie, zdjęcia pośle e-mailem.
Kontakt hilmarova@centrum.cz - 604
571 007
Wynajmę mieszkanie - w Jeżowie
Sudeckim, pokój, łazienka, toaleta,
kuchnia, przedpokój. - 509 643 726
Wynajmę pokój parze uczącej się
lub pracującej z używalnością kuchni
i łazienki - 075 64 27 017
Wynajmę ponad 100m2 - poddasze
na działalność, bądź magazyn w miejscowości Zacisze 4km od Gryfowa
Śląskiego - 888 781 067
Wynajmę pół domu - osobne wejście,
3 pokoje, można zamieszkać od zaraz
- 509 756 317
Wynajmę salę na różne imprezy, np.
18-nastki. - 507 600 791
Wynajmę warsztat - do wynajęcia
warsztat samochodowy z wyposażeniem w Podgórzynie - 505 649 020
Wynajmiemy 2 pokojowe - Posiadamy do wynajęcia ładne2 pokojowe w
pełni umeblowane mieszkanie, Jelenia
Góra, Zabobrze III. 1100 zł.mc .N.EuroDom - 695 384 914
Wynajmiemy 3 pokojowe - Do
wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie,
umeblowane i wyposażone, Jelenia
Góra, Zabobrze III. 1200 zł.mc. N.EuroDom. - 695 384 914
W Mysłakowicach - Wynajmiemy
mieszkanie 2 pokojowe w Mysłakowicach lub okolicy(w cichym miejscu).
Czynsz ok. 700zł, jasne, przytulne,
osobne wejście. - 781 721 901
3 pokojowe - w Rybnicy pierwsze
piętro ogródek niskie koszty cena 550
zł - 508 540 698

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

Chcesz zamieœciæ reklamê

Małżeństwo poszukuje - mieszkania 2 pokojowego do wynajęcia,
najlepiej okolice Zabobrza w Jeleniej
Górze, może być częściowo umeblowane cena max.800 zł + rachunki
- 512 284 030

2 studentki poszukują mieszkania
- Dwie spokojne i niepalące studentki
KK poszukują mieszkania dwu lub
ewentualnie trzy pokojowego, najlepiej
blisko Kolegium - 692 869 154
Chcę wynająć lokal pod sklep - Chcę
wynająć lokal pod sklep, ok. 40-80 m2,
w małych miastach: Lubań, Lwówek,
Gryfów, Zawidów, Zgorzelec, Złotoryja,
Świerzawa - 514 600 108
Kawalerka - do kwoty 400zł plus
rachunki od zaraz gwarantuje spokój
osoby niepalące nie pijące - 695
815 393
Kawalerkę lub małe mieszkanie - w
Jeleniej Górze - może być do remontu
- 603 300 365
Kawalerkę wynajmę w dobrej
cenie dla mnie. Jelenia Góra lub
pobliska okolica. Gwarantuję spokój
- 662 978 088

Szukam kawalerki - Dwie spokojne i
niepalące studentki poszukują kawalerki umeblowanej, blisko centrum lub
UE. Najlepiej od grudnia. 516 286 098
- 603 420 362
Wynajmę lokal o metrażu od 60 do
80 m. W centrum lub blisko centrum
Jeleniej Góry z witryną pod sklep - 504
706 707
Szukam pilnie miejsca 1 osoba - Pilnie
poszukuje pokoju, miejsca w pokoju do
wynajęcia w rozsądnej cenie z Internetem - 606 924 559
Studentka IV roku Uniwersytetu
Ekonomicznego, poszukuje pilonie
pokoju. Spokojna, niepaląca, ustatkowana - 505 087 063
Szukam powierzchni handlowej - Szukam powierzchni handlowej w sklepie
spożywczym ok45m2.lub osobny lokal
w Jeleniej Górze w atrakcyjnym miejscu
- 509 211 282
Wojanów, Łomnica - okolice - Szukam do wynajęcia mieszkania samodzielnego wyposażonego, w okolicach
Wojanowa Łomnicy... - 601 240 643
Wynajmę dom - na 8 osób na 2-4 dni
- 603 837 627
Wynajmę kawalerkę w Jeleniej Górze
(centrum, Zabobrze) - 601 826 209
Wynajmę mieszkanie w Lubaniu
- 1-2 pokojowe w Lubaniu. Najlepiej
umeblowane - 666 085 807
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Wynajmę w Mysłakowicach - mieszkanie 2 pokojowe lub okolicy(w cichym
miejscu). Czynsz ok. 700 zł, jasne,
przytulne, osobne wejście - 781
721 901

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje,
Zabobrze III na małe do 45m2 w
bloku, najchętniej własnościowe, ale
nie koniecznie – 075 64 28 707 – od
17:00 do 23:00
Zamienię własność – 2 pokojowe w
bloku na kawalerkę w bloku, najchętniej z balkonem, ale nie koniecznie
– może być wieżowiec – dzwonić od
godz. 18 – 075 64 28 707
2 poziomowe na dwie kawalerki komfortowe, dwu poziomowe, 3 pokojowe mieszkanie o pow. około 60m z
garażem i piwnicą na dwie kawalerki.
Pośrednikom biur nieruchomości dziękuję! Proszę o kontakt telefoniczny po
godzinie 15-stej. - 607 545 630
2 pokojowe na 4 pilnie - mieszkanie
własnościowe na Zabobrzu z dopłatą
na pół małego odremontowanego
domku w cieplicach -nie duży czynsz
i domek nie duży pilnie pilnie - 691
561 187

Pomieszczenia nadajęce się na gabinety, małe
sale wykładowe.
Cały parter domu
- 80m2 - dwa duże pomieszczenia, poczekalnie, łazienka. Osobne
wejście. Niezależny
wjazd od ul:
Mickiewicza
075 75 215 89
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Zamiana - mieszkanie w Jeleniej na
mieszkanie w Bolesławcu, mieszkanie
dwu pokojowe bezczynszowe w pięknej
dzielnicy JG - 602 736 431
Zamiana - Zamienię mieszkanie
komunalne 67m2 na dwa z możliwością
dopłaty pilne - 504 132 851
Zamiana na większe - 2 pokojowe
54m2, kuchnia, łazienka, piękny przedpokój z dużym oknem, słoneczne
na mieszkanie większe 3-pokojowe.
Może być zadłużone. Oprócz spłaty
zadłużenia możliwa dopłata na zagospodarowanie. 889 529 518 - 075
75 432 69
Zamienię - mieszkanie 2 pokojowe
własnościowe na Zabobrzu z dopłatą
na mieszkanie 4 pokojowe nie duże w
okolicy Cieplic. - 691 561 187
Zamienię 118 m na dwa mniejsze
- Trzy duże pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. II-gie piętro. Przestronne,
nie wysokie, ustawne, słoneczne.
Ogrzewanie c.o. i węglowe (stylowe
piece). Stan mieszkania i budynku
dobry. Ogród, duża piwnica, parking.
Blisko park, muzeum i prokuratura. Pięć
minut do centrum. Zamienię na dwa lub
sprzedam - 885 519 414
Zamienię na mniejsze lub sprzedam
mieszkanie w centrum JG 94 m2, dwa
pokoje, łazienka, kuchnia, balkon - 798
920 897

Pokoje z Internetem dla
studentów, uczniów, firm,
turystów. Gastronomia,
obiekty sportowe, imprezy
okolicznościowe, wesela,
sale wykładowe, pomieszczenia biurowe, siłownia,
sporty walki w Jeleniej
Górze ul: Nowowiejska 43
– 075 75 250 17, 606 360
443, 606 356 064

Do wynajęcia lub sprzedaży objekt o powierzchni
2000m2 z możliwością adaptacji na hotel, schronisko
młodzieżowe, muzeum - galerię.
Kowary ul. Zamkowa 9. W sąsiedztwie Park Miniatur
w Kowarach, który odwiedza ok. 10000 gości rocznie
- 502 548 771
80m2, 4 pokoje na 2 pokojowe Rozkładowe do własnej aranżacji.
Z największego pokoju wyjście na
balkon. Położone na wysokim parterze
w czteropiętrowym bloku na Kiepury.
Mieszkanie wymaga remontu. Czynsz
290zł z ogrzewaniem i podgrzaniem
wody - 507 243 718
Zamienię mieszkanie komunalne
w Szklarskiej Porębie, 62m, blisko
wyciągu „Szrenica” (2 duże pokoje,
łazienka, kuchnia, przedpokój, 2-ie
werandy) na mniejsze w Jeleniej Górze
i okolicach. Mieszkanie jest zadłużone
- 668 501 912
Bolesławiec na inne miasto 58m2, kwaterunkowe, zamienię na
mniejsze - może być kawalerka do II
piętra w Bolesławcu lub innym mieście,
chętnie Gryfów - 510 240 165
Jeżów działki - Dwie 1200 i 1500 m2
w cenie po 90 zł/m2 EuroDom - 601
540 292
Kawalerka na Zabobrzu II - Pokój,
kuchnia z oknem, łazienka. Pierwsze
piętro, niski czynsz, ocieplone, słoneczne. Obok przychodnia lekarska,
markety na większe (2 lub 3 pokoje),
może być Zabobrze - 885 519 414
Mniejsze na większe - komunalne 25
metrów niski czynsz na większe najlepiej dwupokojowe, może być zadłużone
lub do remontu - 500 490 882
Spółdzielcze - lokatorskie - 40m2,
2 pokoje, na Zabobrzu II zamienię na
większe - tel. po godz. 15-tej. - 509
503 333

Mieszkanie w Wojcieszowie, własnościowe - 67 m2, 2 pokoje + 2
pokoje na poddaszu, piwnica, strych,
ogródek, stare budownictwo, wysokie
3,2 m (możliwość zrobienia antresoli)
do remontu - tel. po 15-tej (Właściciel)
- 509 503 333
Zamienię na mniejsze - mieszkanie
3 pokojowe 64m2 na Zabobrzu na 2
pokojowe, również na Zabobrzu - 669
476 774
Zamienię obok Rynku - 4 pokoje 67 m
na mniejsze z dopłatą - 697 266 681
Mam mieszkanie 68m na Zabobrzu
3 własnościowe 3 pokoje zamienię
- może być trzy lub 4 pokoje koniecznie z ogródkiem lub pół domku - 695
208 669
Zamienię pilnie mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu własnościowe
z dopłatą na 4 pokojowe nie duże
własnościowe w okolicy Cieplic - pilnie
- 691 561 187

PRACA
DAM PRACĘ
Gastronomia w Karpaczu poszukuje odpowiedzialną osobę na
stanowisko Kucharza – 075 761 81
60, 600 023 949
Agencja ochrony - Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Marciszowa i okolic. Praca na stałe.
- 605 097 861

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

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

Jacek tel. 508 082 888
redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Angielski korepetycje - Korepetycje
z angielskiego dla ucznia gimnazjum
Jelenia Góra - 697 074 545

osoby, z doświadczeniem do pracy na
barze. Atrakcyjne warunki zatrudnienia
075 75 59 282 - 512 472 892

Asystent projektanta - osobę ze
średnim wykształceniem jako asystenta
do prac projektowych. Instalacje i sieci
sanitarne i inne - 609 855 979

Bez szefa - Masz dość szefa swego,
nie chcesz pracować dla niego zadzwoń - 607 800 188

Atrakcyjna praca dla każdego Dołącz do prężnej firmy i zarabiaj!!! W
ofercie firmy FM jest ponad 100 perfum,
feromony, dezodoranty, wody po goleniu, żele pod prysznic oraz balsamy o
zapachach znanych światowych marek
(np. davidoff, hugo boss, chanel itp.)
- 663 911 800
Atrakcyjna praca i płaca - Nowoczesna, duża firma. Pełne szkolenie
od podstaw. Zajęcie podstawowe lub
dodatkowe - decydujesz sam. Nie jest
to sprzedaż bezpośrednia, ani ubezpieczenia. Zadzwoń, a otrzymasz pełną
informację i możliwość zgłoszenia się
na szkolenie. - 79 212 82 82
Barmanka - Casino Club „PLATINUM” zatrudni młode, zaangażowane

Branża promocji zdrowia - Poszukujemy osób ambitnych, komunikatywnych i przedsiębiorczych do współpracy
w branży promocji zdrowia z Międzynarodową Firmą Suplementacją. 2
miesiące wdrożenia - Zgłoszenia mail”
wellnestrend@op.pl z dopiskiem praca.
- 601 681 183
Budowlańców - przyjmiemy, tylko
fachowców chcących pracować na
umowę o pracę, wysokie zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503 069 600

Doradca ds. kondycji i zdrowia
- Poszukujemy 5 osób, które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultanci - doradcy żywieniowy w Jeleniej
Górze. Aplikacje proszę kierować na
adres: wellnestrend@op.pl z dopiskiem
\\\”praca\\\” - 601 681 183
Do produkcji wentylacji - Firma K&K
Engineering zatrudni pracownia do
produkcji elementów wentylacyjnych,
przygotowywania materiałów do
budowy konstrukcji stalowych oraz
innych prac ślusarskich. info@kk-eng.
eu - 501 092 469
Edukacja-administracja - Edukacja !!! Centrum Kształcenia Plejada
Szkoła Policealna prowadzi ostatni
tydzień naboru na kierunki: Technik
administracji oraz Technik obsługi
turystycznej. Studium 2-letnie, zaoczne
- zajęcia w piątki i soboty co 2 tygodnie.
Pierwszy semestr bezpłatnie. www.
plejada.edu.pl - 075 648 83 85
Edukacja-turystyka - Edukacja
!!! Centrum Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna prowadzi ostatni tydzień
naboru na kierunki: Technik administracji oraz Technik obsługi turystycznej.
Studium 2-letnie, zaoczne - zajęcia w
piątki i soboty, co 2 tygodnie. Pierwszy
semestr bezpłatnie. www.plejada.edu.
pl - 075 648 83 85

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Sylwia tel. 500 014 214

GROUP POLSKA ,producentem wysokiej jakości trwałych perfum Do wyboru
wiele światowych zapachów, oraz
wiele innych produktów. Zysk ponad
40% na produkcie GG-8741838,emeil
ksyniooo5@wp.pl - 515 741 895

nadwagą - chudnij i zarabiaj ! Branża
promocji zdrowia i pielęgnacji ciała.
Zgłoszenia: castana666@interia.pl z
dopiskiem „chudnij” - 723432336
Dam pracę - przy montażu i obróbce
okien. Może być osoba do przyuczenia. Wymagana Chęć do pracy. - 603
517 772
Dam pracę - młodej osobie do 25 lat
- 505 419 697
Dekora zatrudni sprzedawcę Dekora PILNIE zatrudni sprzedawcę
na stanowisko z firanami, wymagane
doświadczenie w handlu, wiadomość
w sklepie przy ul. Sygietyńskiego 14
w godz.11-14 DEKORA - obok sklepu
Carrefour - 075 64 248 74

Budowlańców - Zatrudnimy
fachowców murarzy tynkarzy na
umowę, wysokie zarobki, kontakt od
16-18.00 - 503 069 600

Dla niezależnych z samochodem
- ambitny, przedsiębiorczy, pozytywnie
myślący - międzynarodowa korporacjabranża WELLNESS - E-mail ewa@
doradcawellness.pl - 721 858 403

Chudnij i zarabiaj!! Przyjmiemy do
współpracy osobę mającą problem z

Dodatkowa praca dla każdego Zapraszam do współpracy z firmą FM

Ekspedientka-Jelenia Góra
- Sklep spożywczy na Os. Czarnym
ul.Nowa przyjmie sprzedawczynie.
Wymagamy : doświadczenie w handlu,
znajomość kasy fiskalnej, dyspozycyjności i wieku powyżej 30 lat - 756
474 728
Firma budowlana - Zatrudnimy na
umowę o prace wykwalifikowanych pracowników murarzy-tynkarzy. Kontakt od
16-18.00 - 503 069 600
Fryzjerkę / kosmetyczka - Fryzjerkę
(fryzjera) damsko-męski od zaraz w
salonie fryzjersko- kosmetycznym.
Wynajmę pomieszczenie kosmetyczce
na własną działalność, wyposażone.
- 501 468 300
Informatyka, wdrożeniowca Zatrudnimy informatyka, wdrożeniowca,
serwisanta - osoby zdecydowane pracować i uczyć się - bystre i kreatywne.
Branża informatyczna - CV + list motywacyjny przesyłać na adres biuro@idt.
com.pl - 075 7679 644
Is24.pl poszukuje webmastera Wymagania: znajomość PHP, SQL,
Adobe Photoshop, Macromedia Flash
Osoby zainteresowane, prosimy o
przesłanie CV na adres: rekrutacja@
is24.pl - 075 755 49 44
Kelner - Restauracja Pasja w Jeleniej Górze zatrudni kelnera/kę na cały
etat praca w systemie 2 dni pracy
2 dni wolnego przyjdź codziennie
miedzy 9.30 a 10 lub zadzwoń osoby
nie uczące się nas interesują. - 075
64 305 35
Kelnerka - Restauracja w centrum
Jeleniej Górze zatrudni doświadczoną
kelnerkę na stanowisko kierownika sali
- 502 661 713

Kelnerka - hotel w Karpaczu - 3gwiazdkowy Hotel w Karpaczu poszukuje kelnerki w pełnym wymiarze pracy.
- 693 425 258
Kierowców! - Poszukuję dwóch kierowców do rozwożenia pizzy na terenie
Jeleniej Góry. Gwarantowane umowa
o pracę, pakiet socjalny, dobre zarobki.
Wymagana dobra znajomość Jeleniej
Góry, zaangażowanie w pracy, sumienność, uczciwość. - 600 545 623
Komis telefonów zatrudni - Komis
Telefonów zatrudni pracownika na
stanowisko sprzedawcy. Poszukuje
osoby ze znajomością w tej branży.
- 604 810 259
Magazynier-konserwator
palet - Wepa Professional Piechowice
S.A. zatrudni pracownika na stanowisko magazyniera-konserwatora palet
EURO. Wymagania: wykształ. min.
zawodowe, znajomość obsługi komputera, mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.
com.pl - 075 75 478 18
Montera stolarki okiennej - Zatrudnię montera z doświadczeniem do
montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- 601 89 11 61
Murarzy-tynkarzy - zatrudnimy,
umowa, dobre zarobki. Kontakt od 1618.00 - 503 069 600
Murarz, cieśla, pomocnik - Zatrudnię
samodzielnego murarza, cieślę oraz
pomocnika murarza. - 512 538 372
Na produkcji - WEPA Professional
Piechowice S.A. zatrudni pracowników produkcyjnych (mężczyzn).
Wymagania: wykształ. min. zawodowe
o kierunku elektromechanicznym,
mile widziane uprawnienia na wózki
widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, wokon@wepro.com.
pl. - 075 754 78 18
Oferta pracy - Jeżeli masz więcej
niż 30 lat, dysponujesz samochodem,
umiesz obsługiwać komputer, jesteś
pozytywnie nastawiony do życia, masz
dobrą pamięć oraz umiejętność szybkiego kojarzenia, ale przede wszystkim
chcesz w życiu osiągnąć sukces Prześlij nam swoje CV na adres e-mail:
biuro@stepien.org.pl
Opieka nad babcią z demencją w okolicach Norymbergii od 20.12. Wyjazd na
podstawie działalności gospodarczej.
- 075 64 722 42
Opieka Niemcy - poszukuje opiekunki do 86-letniej kobiety w okolicach
Regensburga. Wymagania: prawojazdy, j. niemiecki w stopniu podstawowym, wiek od 40 lat. od 10 listopada
- 601 717 814
Opieka Niemcy - Mulheim an der Ruhr,
od 27.11 na zmiany 2 mies. Kobieta 86l.
siedząca, bardzo spokojna, opiekunka
ma osobne mieszkanie, płaca 1200
euro plus 200 euro Święta, dobry
niemiecki - 602 320 892
Opieka okolice Hannoveru - Opieka
nad Panią w wieku 88 lat. Porusza się
samodzielnie. Pomoc w prowadzeniu
domu - 075 72 48 960
Opieka okolice Stuttgartu - Opieka
nad Panem na wózku inwalidzkim w
okolicach Stuttgartu. - 075 72 48 960
Opieka Stuttgart - Opieka nad dwoma
kobietami w wieku 82 i 85 lat. Jedna się
porusza za pomocą balkonika druga
samodzielnie - 075 72 48 960
Opieka w Niemczech - poszukuje
opiekunki do 53 letniej kobiety całkowicie sparaliżowanej. wymagany język
niemiecki w stopniu komunikatywnym
wynagrodzenie 1800euro miesięcznie.
Wyjazd od zaraz - 601 717 814

Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem

Karpacz
Dom o pow. 270 m2, 7 pokoi, działka o pow.
1035 położony na Osiedlu Skalnym.

okolice Karpacza
Nowy dom do własnego wykończenia
o pow. całk. 165m2, pow uż. 129m2,
działka 1211m2.

Opiekunka Niemcy Vlotho (Hannover) - Od.14.12-31.01.09 lub dłużej
Mężczyzna 80l. leżący, po udarze
mózgu (spokojny), pielęgnacja, przychodzi Pflegedienst , wynagrodzenie
1200 euro plus 200 euro Święta
(praca z działalnością gospodarczą lub
Gewerbe) - 602 320 892
Osoby do współpracy - poszukuję
chętnych do współpracy w branży
ubezpieczeń - 663 955 044
Osoby na inwentaryzację - Poszukujemy młodych osób do przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie Jeleniej
Góry. Inwentaryzacja ma się odbyć
w nocy 16.11.-17.11.2008. Stawka za
godzinę 5zł- wynagrodzenie wypłacane
po zakończonej pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.
- 664 043 530

ok. Lubania
Mściszów – malownicza posiadłość ze
stawem, liczne nasadzenia, wysoki standard wykończenia, działka 8400m2.

Jeżów Sudecki
Nowa parterówka z 2005r, pow. całk.
170m2, pow. uż. 125m2, działka 936m2,
garaż w budynku.

Mysłakowice
Domy do sprzedaży w systemie developerskim o pow. od 166 m2, działki
1000-1200m2.

Osoby na inwentaryzację - Poszukujemy młodych osób do przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie Jeleniej
Góry. Inwentaryzacja ma się odbyć
w nocy 16.11.-17.11.2008. Stawka za
godzinę 5zł- wynagrodzenie wypłacane
po zakończonej pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.
- 664 043 530
Pałac Paulinum zatrudni - kucharza.
Kontakt telefoniczny w godzinach 1216 bądź mailowy: biuro@paulinum.pl
- 604 252 291

Jelenia Góra
Półka bliźniaka do remontu, 4 pokoje,
ogrzewanie koksowo-węglowe, działka
591m2.

Rudawy Janowickie
Malowniczo położony dom z trzema
mieszkaniami dwupokojowymi, świetny
pod wynajem, działka 1191m2.

8 km od centrum
Odremontowany dom wiejski o pow. całk.
150m2, pow.uż.118m2, działka 680m2,
ogrzewanie gazowe.

Lwówek Śląski
Dom z 1997r o pow. 218m2 położony na
działce 1651m2.

Piekarz i cukiernik - Mile widziane
doświadczenie. Cukiernia mieści się
w centrum J.G., natomiast piekarnia
w Dziwiszowie. Oferuję dobre warunki
pracy i zarobki. Jeśli interesuje Cię
stała i pewna praca - zadzwoń. Mrugała
Rafał - 603 139 998

Pilnie - od zaraz podejmę pracę jako
kasjer – sprzedawca - doświadczenie na kasie fiskalnej, kelnerka lub
zaopiekuję się dzieckiem- posiadam
doświadczenie. - 785 599 802
Pilnie potrzebna opiekunka - Pilnie
Szukam opiekunki do 6 letniej dziewczynki - 601 754 639
Pilnie zatrudnie kadrową - Pilnie
zatrudnię kadrową, umowa o prace.
Info pod nr tel: 075-64 42 073 Cv można
przesłać na adres: regess@interia.eu
- 075 64 42 073
Pomocnika do wulkanizacji Zatrudnię pomocnika do wulkanizacji
i drobnych napraw mechanicznych
- Cieplice - 502 328 130
Pomoc kuchenną - na 4 godziny
dziennie od 8.00-12.00, mycie naczyń
, garmażerka, przygotowanie warzyw.
Praca od listopada, mile widziane
osoby z praktyką. Dzwonić od 9.0016.00 - 604 820 698
Poszukuję kierowcy - do rozwożenia pizzy ( Cieplice ) - 665 163 087
Praca na 1/2 etatu + wysokie
prowizje. Jeżeli chcesz zarabiać, nie
interesuje Cię siedzenie w biurze,
jesteś dynamiczny i uparty w dążeniu
do celu to wyślij swoje CV na adres
; slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 517 338 931
Praca - Poszukujemy doświadczonych telemarketerów i przedstawicieli
do wsparcia sprzedaży usług Netii.
Cena za wykonaną pracę do uzgodnienia. Wymagany komputer i stały
dostęp do Internetu. Cała Polska
jelenia@agdar.eu - 609 251 992
Praca biurowa kontakt z klient
- Poszukuje osoby komunikatywnej
z językiem angielskim. Jest to praca
na stałe w miłej atmosferze. Wszelkie
informacje o firmie na stronie questsport.pl a listy cv prosimy przesyłać
na adres michal.w@questsport.pl
- 697 916 806
Praca dla ambitnych - Jeżeli chcesz
jeżeli dobrze zarabiać ,chcesz mieć
wpływ na swoją pracę , jeżeli masz co
najmniej średnie wykształcenie i masz
duży zapał do nauki to wyślij CV i list
mot. na adres : slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 517 338 931
Praca dla ambitnych - Getin Finance
zatrudni doradców finansowych.
Oczekujemy minimum średniego
wykształcenia, chęci do pracy i nauki.
Oferujemy pensję stalą + prowizję ,
miłą atmosferę w pracy , narzędzia
niezbędne do wykonywania obowiązków. l - 517 338 931
Praca dla ambitnych - Poszukuje do
współpracy ambitnych i inteligentnych,
którzy chcą od życia coś więcej - 785
522 115 - 785 456 586
Praca dla dynamicznych - Chcesz
mieć milion dolarów , czy milion wymówek ? Jeżeli to pierwsze to wyślij CV
na adres : slawomir.bozenta@getinfinance.pl - 517 338 931
Praca dla murarzy! - Praca dla
wykwalifikowanych murarzy w Cieplicach - 15zł/h brutto - 504 039 435
Praca dla osób z motywacją - Jeżeli
masz więcej niż 30 lat, dysponujesz
samochodem, umiesz obsługiwać
komputer, jesteś pozytywnie nastawiony do życia, masz dobrą pamięć
oraz umiejętność szybkiego kojarzenia, ale przede wszystkim chcesz w
życiu osiągnąć sukces - Prześlij nam
swoje CV na adres e-mail: biuro@
stepien.org.pl - mail
Praca dla pomocnika brukarza
- 608 235 944 694 504 100 - 075
612 09 63
Praca dla uczniów i studentów Zatrudnię OD ZARAZ osoby uczące
się (17-26 lat)do pracy na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze na
stanowiska: KASJER, PRACOWNIK
HALI. Oferujemy: umowę zlecenie,
NOWE stawki godzinowe, dogodne
godziny pacy WYMAGANA aktualna
książeczka sanepidu. - 664 043 530
Praca dodatkowa - Łatwe źródło
dodatkowego dochodu dla ambitnych,
komunikatywnych i optymistycznych
młodych ludzi. Branża wellnes i
promocja zdrowia. Zgłoszenia: wellnestrend@op.pl z dopiskiem „dodatkowo” - 601 681 183
Praca Karpacz - przyjmę dyspozycyjną panią do kuchni - 691 503 540
Praca na stacji paliw - Zatrudnię
osoby chętne do pracy na stacji paliw
PKN ORLEN w Szklarskiej Porębie.
Atrakcyjne wynagrodzenie, praca w
młodym i miłym zespole, elastyczne
godziny pracy. - 663 936 039
Praca w barze - 10zł/h - Przyjmę do
pracy w barze w Szklarskiej Porębie,
wymagane doświadczenie w gastronomii - stawka 10zł/h. Praca w sezonie
zimowym z możliwością zatrudnienia
na stale. Grażyna - 693 800 474
Praca w gastronomii / Nemcy
- Legalna praca w restauracjach i pizzeriach na terenie Niemiec dla kelnerek, barmanek i pomocy kuchennych
- 00496187906330
Praca w sklepie spożywczym Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Cieplicach sprzedawcę.
Wymagania: doświadczenie w handlu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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i znajomość kasy fiskalnej. Mile
widziane panie na emeryturze lub
rencie. - 697 222 334
Praca w sklepie spożywczym Zatrudnię na etat do pracy w sklepie
spożywczym praca na dwie zmiany
mile widziana znajomość komputera
i kasy fiskalnej CV można przesyłać
na maila z1381@zabka.pl - 501
402 406
Praca w wypożyczalni - płyt DVD.
CV proszę składać osobiście w siedzibie firmy w Jeleniej Górze przy ul.
Ogińskiego 1A. - 75 753 15 45
Praca - Międzynarodowa firma
branży odżywczo - kosmetycznej
nawiąże współpracę z kreatywną i
ambitną osobą z samochodem. - 607
800 188
Pracownicy produkcyjni! - Firma
„WOJ-KAT” zatrudni od listopada
osoby do pracy na produkcji w Jeleniej
Górze! Więcej informacji pod numerem: (75) 647 55 64; e-mail: wojkat@
wojkat.eu lub osobiście w biurze na
ul. Morcinka 33 w Jeleniej Górze
- 509 500 469
Pracujesz, kiedy chcesz - Agencja
Nieruchomości Meritum -zatrudni operatywne osoby do pracy w nieruchomościach. Wynagrodzenie prowizyjne.
Kancelaria Karkonoska Jelenia Góra
ul.Sudecka 13a Janina Machowska
- 502 101 642
Promotor Zgorzelec - Promocja
telewizorów, pt 16.00-21.00, sb 10.0020.00, nd 10.00-19.00, 13 zl brutto h
plus premia sprzedażowa, akcja do
końca roku. Kontakt magdalena.rumianek@zoom.net.pl - 602 131 695
Przedstawiciel handlowy - kierowcy z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów typu bus do pracy w
hurtowni pasmanterii. Poszukujemy
mężczyzny w wieku powyżej 30 lat,
odpowiedzialnego i kulturalnego.
Oferujemy umowę o pracę i motywujące wynagrodzenie. Prosimy o CV:
franczak@hurtownia-irena.pl - 606
785 230
Przedstawiciel handlowy Skawa
- Poszukuję przedstawiciela handlowego z terenu Jeleniej Góry i okolic.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Wymagana własna działalność gospodarcza i własny samochód. Oferty cv
oraz list proszę przesyłać na adres
zjaloszynski@skawa.com.pl - 664
741 510
Przygotowanie produkcji - Firma
K&K Engineering zatrudni pracownika
na stanowisko specjalisty d/s przygotowania produkcji. Wymagania:
- dobra znajomość obsługi komputera
- znajomość rysunku technicznego
- umiejętność kierowania zespołem
- mile widziana znajomość zagadnień
wentylacyjnych info@kk-eng.eu - 501
092 469
Przyjmę do pracy - na stanowisko
kierownik- sprzedawca w sklepie
obuwniczym - 695 633 600
Przyjmę do tynków maszynowych
- wysokie zarobki - 508 095 159
Referent - sekretariat / kadry Leśny Bank Genów poszukuje osoby
na stanowisko REFERENTA z zakresu
obsługi Sekretariatu i Kadr Info: Leśny
Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie
- 075 71 31 048
Roznoszenie ulotek - Firma DCK
Global Finance, poszukuje osób do
roznoszenia ulotek na terenie Jeleniej
Góry i Piechowic. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt pod numerem
telefonu. - 075 75 532 56
Sklep spożywczy - Zatrudnię pracowników w Jeleniej Górze. Także
studentki i osoby uczące się. Kontakt
telefoniczny w godzinach od 10:00 do
20:00 - 609 521 285
Sklep z kawą zatrudni - Pożegnanie
z Afryką - studentki zaoczne poniedziałek - piątek 10-15 - 602 101 096
Specjalista ds. reklamacji - Arim
Sp. z o.o. z Jeleniej Góry poszukuje
specjalisty ds. reklamacji z wykształceniem wyższym budowlanym lub
technicznym.Aplikacje:dariusz@arim.
com.pl - 601 973 789
Sprzedawcę - do sklepu spożywczego w Jeleniej Gorze - 606
991 160
Stacja BP w Jeleniej Górze zatrudni
pracownika technicznego-praca na
pełen etat-nie wymagamy doświadczenia-szkolenie na miejscu. Oferty na
e-mail 470@bpsc.nazwa.pl. Dołącz do
naszego zespołu !! - 075 7541 242
Studium-nabór do 31.10.08r. - Edukacja !!! Centrum Kształcenia Plejada
Szkoła Policealna prowadzi ostatni
tydzień naboru na kierunki: Technik
administracji oraz Technik obsługi
turystycznej. Studium 2-letnie, zaoczne
- zajęcia w piątki i soboty co 2 tygodnie.
Pierwszy semestr bezpłatnie. www.
plejada.edu.pl - 075 648 83 85
Ślusarza - Firma K&K Engineering
zatrudni pracownia do produkcji elementów wentylacyjnych, przygotowywania materiałów do budowy konstrukcji
stalowych oraz innych prac ślusarskich.
info@kk-eng.eu - 501 092 469
Tynkarz - od zaraz - potrzebuje od
zaraz tynkarza - 501 080 950

Wspólne przedsięwzięcie - przystąpię
do spółki istniejącej lub nowotworzonej.
Długoletnie doświadczenie w przemyśle, usługach - 605 097 906
Wyjazd na 08.11.2008 opieka DE
- Opieka nad 2 kobietami w okolicach
Stuttgartu (na wschód ok. 20km), jedna
z Pań jest sprawna umysłowo i fizycznie,
druga Pani wymaga opieki, porusza się
za pomocą Rollatora, obecnie wykryto
wodę w płucach i przebywa w szpitalu
(075) 724 89 60 - 604 656 360
Wyjazd na 15.11.2008 - Bremen
- Opieka nad małżeństwem, okolice
Bremen (Aurich), osoby niedowidzące,
opieka jest powiązana z prowadzeniem
domu. Obecnie przebywa tam zmienniczka, z którą należy się zmieniać w
systemie 6 tygodniowym. - 075 724
89 60
Wyjazd na 22.11.2008 - opieka DE
- Opieka nad mężczyzną, na południe
od miejscowość Stuttgart, Pan wymaga
opieki, gotowanie należy do szwagierki
podopiecznego. Obecnie przebywa tam
zmienniczka, z którą należy się zmieniać
w systemie 6 tygodniowym. (075) 724 89
60 - 604 656 360
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - Poszukujemy młodych,
komunikatywnych pań do wykonywania
zabiegów pokazowo- pielęgnacyjnych w
gabinecie w Jeleniej Górze. Okres wdrożenia 3 tygodnie - płatny! Zgłoszenia
mail: castana666@interia.pl z dopiskiem
„zabiegi” - 723432336
W zakładzie kominiarskim - Przyjmę
do pracy w Zakładzie Kominiarskim
- 602 528 380
Zabezpiecz się na przyszłość!! - Już
teraz zacznij dbać o swoją przyszłość!
Oszczędzaj i inwestuj w siebie!! - 723
188 847
Zakład stolarki - Poszukuję pracowników na montaże schodów, obudów
jętek, słupów itp. - 605 295 351
Zapisz się już dziś za 1 zł. - Kupuj
dla siebie w cenach hurtowych bez
30% marży Kupuj w Oriflame swoje
ulubione kosmetyki Zbieraj nagrody i
prezenty. Wykorzystaj szansę TERAZ i
Zapisz się z naszej strony a otrzymasz
od nas. zapraszam serdecznie e-mail
- oriflame.26@wp.pl
Zatrudnię - barmana/kę do baru
piwnego. Praca w systemie 7/7 dni.
- 510 124 844
Zatrudnię dekarzy i cieśle - Firma
szuka do pracy dekarzy i cieśle. Zainteresowane osoby proszę o kontakt.
- 695 114 819
Zatrudnię fizjoterapeutę - Pilnie
zatrudnię fizjoterapeutę do gabinetu
rehabilitacyjnego. - 508 170 675
Zatrudnię kierowcę kat.c - dhl Zatrudnię kierowcę kat. C. Stała praca
- DHL Express. Zainteresowanych
proszę o telefon - 694 456 094
Zatrudnię stolarzy - Zakład stolarski
poszukuje stolarzy oraz pomocników
stolarzy, CV oraz list motywacyjny
proszę przesyłać na adres email stolarniawb@op.pl - 605 295 351
Zatrudnię - dobre wynagrodzenie
- Zatrudnię na budowie. Niewymagane
umiejętności. Praca na wysokościach.
Wynagrodzenie min. 2500 zł. - 722
338 298
Zatrudnię mechanika - Mechanika
samochodowego zatrudnię - 608 210
531
Zatrudnimy barmankę - „Bar na
Pętli” zatrudni barmankę. Warunki:
- komunikatywność, - dyspozycyjność
- wiek 25-35 lat - 607 122 636
Zatrudnimy do pracy fizycznej
- W związku z planowaną budową
poszukujemy pracowników fizycznych
do wykonania robót ziemnych na
okres jednego miesiąca. Bardzo dobre
warunki finansowe. Elektroinstal Sp. z
o. o. - 075 7525 025
Zostań konsultantką i zarabiaj z nami!!
W ofercie firmy FM jest ponad 100 perfum, dezodoranty, wody po goleniu oraz
żele pod prysznic o zapachach znanych
światowych marek (np. christian dior,
hugo boss, chanel itp.). - 663 911 800

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Mam 23 lata, jestem po szkole handlowej. Moje atuty to: komunikatywność, pracowitość, uczciwość.
Czekam na oferty – 508 439 195
Kobieta – lat 47, język niemiecki
komunikatywny, mgr turystyki,
solidna, pracowita – 607 970 621
Kucharz poszukuje pracy, także
bankiety, wesela itp. - 603 281 972
Pilnie podejmę każdą pracę chałupniczą - 503 465 956
Sympatyczna panna bez nałogów
posprząta mieszkanie - 516 600 727
Poszukuję pracy jako pomoc
kuchenna może być sprzątanie na
terenie Jeleniej Góry – Cieplice, Podgorzyn, Przesieka 887 917 888
Szukam pracy jako piekarz, uwaga
ważne! do wagi lub do stołu lub jako
pomocnik kierowcy przy rozwożeniu
towaru, pieczywa itp. 885 918 282

Dj, prezenter muzyczny, wieloletnie
doświadczenie (dotychczas Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i konsoletą dyskoteki, wesela, bankiety
501 459 725
Podejmę każdą pracę - zawód
murarz, prawo jazdy do 7,5t.adr,
kurs, dobra obsługa komputera, język
niemiecki perfekt - chętnie przyuczę
się do zawodu 512 505 480
24 lata, wyższe - młody od zaraz.
Jestem pracowity i swoje obowiązki
wypełniam sumiennie i rzetelnie. - 791
406 099
5 letnie doświadczenie w księgowości
– Młoda - pilnie poszukuje pracy, najlepiej w księgowości. Umiejętności: księg.
zakupu i sprzedaży, rejestry i deklaracje
VAT, noty odsetkowe, różnice kursowe,
obsługa banków, kas zł. i dew., Office,
Internet, urządzeń biurowe. Kontakt \:
eab82@wp.pl lub tel. - 604 141 180

Kierowca, magazynier - posiadam
kat B,C,C-E, młody ambitny - 513
762 219
Księgowa, kasjer !! - Księgowa, kasjer
podejmie pracę - 511 765 784
Kucharka Karpacz - jako Kucharka
z dużym stażem - 696 725 521
Kucharz - Młody, dyspozycyjny,
3-letnie doświadczenie w hotelarstwie/
gastronomii, wykształcenie średnie, z
własnym samochodem. Podejmę pracę
od zaraz na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 503 067 399
Kurier - własny samochód z LPG
- 608 459 131
Kurier - Auto osobowe - 882 505
079
Małżeństwo po czterdziestce podejmie każdą pracę zagranicą ,jesteśmy
uczciwi, dyspozycyjni pracowici . - 882
693 088

Budowlaniec - Od zaraz podejmę
pracę na budowie - fachowiec - 669
822 892

Mechanik samochody- szuka...
- PRACY- tylko konkretne propozycje
e-mail prezes52@vp.pl - 609 243 506

Doświadczony w ochronie - Szukam pracy w ochronie osób i mienia
na UMOWĘ O PRACĘ-dwuletnie
doświadczenie w zawodzie, w tym rok
na stanowisku kierowniczym. Wiek
trzydzieści lat, bardzo dobra prezencja,
znajomość zagadnień dotyczących
zawodu na wysokim poziomie - 693
347 146, dom (częściej dostępny) 075
78 984 80 Prosić Jacka

Mężczyzna wyższe wykształcenie
- 30 lat, znajomość angielskiego, niemieckiego, prawo jazdy szuka pracy
biurowej - 510 728 077

Duże doświadczenie - 22 lata poszukuję pracy. Interesuje mnie przede
wszystkim praca na stanowisku obsługi
klienta/stanowisko kierownicze w placówce handlowej. Posiadam duże
doświadczenie w tej branży. Preferowany kontakt mailowy: mario705@
gmail.com Chętnie udzielę więcej
informacji - 601 712 950
Elektryk instalacji - Młody, z dużą
motywacją do pracy. Mam świadectwo
kwalifikacyjne E do 1kV bezterminowe!
Szybko się uczę! Ukończyłem technikum elektryczne i studia inżynierskie
na kierunku Elektrotechnika i Telekomunikacji. Mogę pracować jako operator
maszyn sterowanych numerycznie itp.
- 500 581 873

Młody 22 lata - prawo jazdy kat b oraz
wykształcenie średnie. Ciekawi mnie
praca kierowcy, lecz żadnej się nie boje
- 723 529 343

Na cały etat - Doświadczenie w handlu,
telemarketingu, podstawowa znajomość
obsługi komputera, (kobieta) - 503
312 357
Na weekendy - Poszukuję pracy na
weekendy. Posiadam doświadczenie
w pracy w hotelarstwie i gastronomii,
prawo jazdy kat.b. Może być umowa o
dzieło lub zlecenie. Kontakt po godzinie
17:00: - 504 288 044
Opieka nad dzieckiem - Podejmę się
opieki nad dzieckiem - 517 546 860

Emeryt podejmie pracę - sprawny
emeryt, wykształcenie średnie energetyczne, znajomość komputera z
samochodem osobowym na gaz. - 698
674 272

Opiekunka do dziecka - Jelenia Góra
i okolice od zaraz. Z doświadczeniem.
- 693 502 132

Informatyk - administrator - Stacje
i serwery Microsoft, kopie bezpieczeństwa, sieci komputerowe, Wi-Fi,
doradztwo, diagnostyka, konfiguracja,
naprawa, utrzymanie. Usuwanie wirusów. Wykształcenie wyższe kierunkowe,
doświadczenie. dominik1978@o2.pl
- 606 778 233
Inżynier / Podejmę pracę na stanowisku inżynier utrzymania ruchu,
programista CNC system FANUC,
inżynier procesu/projektu, znajomość
EdgeCama oraz SolidWorksa. - 663
164 547
Kat b+e kierowca - przywóz aut 1,5zl za
km lub kierowca do wynajęcia , zmiennik
- 691 186 192
Kat c doświadczony kierowca - czekam na konkretne oferty pracy - 693
478 520
Podejmę pracę od zaraz jako kierowca kat. B w transporcie międzynarodowym. 25 lat, uregulowane wojsko, nie
karany. Doświadczenie w transporcie jak
i przewozie osób na trasach Holandia Polska, Polska-Holandia - jestem osoba
ambitna i łatwo realizuje powierzone
mi zadania. Po prostu zatrudnij, a nie
pożałujesz - 0048725458733
Kierowca - szukam pracy jako kierowca kat. b lub c - 695 435 047
Kierowca kat. B,C szuka pracy.
Jestem dyspozycyjny - 600 055 024
Kierowca b, c - dyspozycyjny szuka
pracy. - 600 055 024
Kierowca b, c, e - Podejmę prace
w charakterze kierowcy posiadam kurs
na przewóz rzeczy ważne badania
psychotechniczne kartę kierowcy oraz
umiejętności - 783 493 497
Kierowca b, c, e, 30 lat - szukam
pracy w charakterze kierowcy doświadczenie 12 lat wykształcenie średnie
- 502 594 114
Kierowca c - posiadam uprawnia
operatora koparko-ładowarki - 790
506 490
Kierowca kat. b - jako kierowca
dostawca wiek 30 lat - 606 360 139
Kierowca lub inna - szukam pracy
w charakterze kierowcy kat. B lub
podobnej - posiadam uprawnienia na
widłaki, chętnie na busa młody dyspozycyjny możliwa własna działalność
- 721 706 644

Podejmę pracę - Student zaoczny,
szukam pracy stałej na umowę o pracę,
znajomość obsługi komputera, prawo
jazdy kat B. - 605 886 614
Podejmę pracę - jako kelnerka lub
sprzedawca. - 721 321 068
Podejmę pracę - Mężczyzna 43
lata uczciwy, dyspozycyjny, pracowity,
punktualny, sumienny - w Gastronomi
- 882 693 088
Podejmę pracę - od stycznia jako
barmanka. Posiadam doświadczenie
w tej pracy - 601 478 122
Podejmę pracę - jako kierowca,
posiadam prawo jazdy kat B, lub jako
mechanik, nie mam doświadczenia,
ale szybko się uczę, lub jakaś pracę
związaną z motoryzacja, jestem młody,
miły i dyspozycyjny, - 724 098 435
Podejmę pracę - Sumienna i pracowita - znajomość Platnika, Gratyfikant,
obsługa urządzeń biurowych - 791
163 009
Podejmę pracę - studentka zaocznych
(zjazdy dwa weekendy w miesiącu)

Młody po studiach - 25 lat, studia
ekonomiczne, bardzo dobra znajomość
obsługi komputera, pakietu MS Office,
urządzeń biurowych, prawo jazdy kat.
B, bardzo dobra znajomość języka
angielskiego, umiejętności analityczne,
szybkie przyswajanie wiedzy, komunikatywny, rzetelny e-mail: leskaz1@o2.pl
- 693 873 495

Elektryk szuka robót - Posiadam
Firmę-uprawnienia. Mogę wykonać
szybko, solidnie i nie drogo, wszelkie
prace elektryczne, pomiary z pełną
dokumentacją odbioru przez ZE. - 516
429 397

Informatyk - Posiadam 6 letnie
doświadczenie w zarządzaniu systemem Windows 2000/2003 Server,
Konfiguracji sieci komputerowej, oprogramowania FK, KiP, magazynowego.
- 698 640 914

Podejmę prace od zaraz - Mam 22
lata, wykształcenie średnie i spore
doświadczenie w pracy jako kelnerka
-barmanka. Szukam pracy najlepiej w
godzinach od ok. 7.00 do 16.00 w Jeleniej Górze - mail nadiamysz@poczta.
onet.pl. - 517 546 883
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podejmie prace. Książeczka sanepidu,
prawo jazdy kat B. jest to ogłoszenie
bardzo pilne, ponieważ muszę płacić
za czesne. Jestem osobą bardzo pilną,
punktualną, niekonfliktową, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi - 504 467 904
Podejmę pracę - Młody, komunikatywny, kreatywny podejmie pracę.
- 785 777 734
Podejmę pracę - emeryt 47 lat - w
ochronie rejon Marciszowa, Janowice
- doświadczenie w ochronie - 603
260 748
Podejmę pracę - Student podejmie
prace od poniedziałku do piątku na
terenie Jeleniej Góry lub okolic. Ambitny,
duże chęci do wykonywania powierzonych obowiązków, bez nałogów. - 607
050 769
Podejmę pracę - 35 lat były wojskowy,
inżynier elektronika i telekomunikacja, j.
angielski, prawo jazdy B, dyspozycyjny
rafbar@interia.pl - 600 986 810
Podejmę pracę kierowca b c Podejmę pracę jako kierowca b c - 695
753 536
Podejmę pracę od zaraz - Mężczyzna
lat 43 podejmie każdą pracę - jestem
sumienny, dyspozycyjny, pracowity,
odpowiedzialny, punktualny. Podejmę
od zaraz w kraju lub zagranica. - 882
693 088

Auto-Komis
„Dakar”
FORD FOCUS II
hatchback, czarny, 131000km,1600ccm,
czarny metalic, klimatyzacja, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, c. zamek,
immobilizer, poduszki powietrzne, ABS,
sprowadzony,31900zł.

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

Opiekunka - Zaopiekuję się dzieckiem
w Cieplicach. Posiadam doświadczenie.
Z wykształcenia jestem opiekunką dziecięcą - 075 755 64 11

Opiekunka do dziecka - od zaraz.
Jestem odpowiedzialną, punktualną
i radosną osobą, nie palę. Posiadam
doświadczenie. - 693 502 132
Pilnie - na 6 tygodni jako opiekunka
do starszej osoby w Niemczech, nie
znam języka niemieckiego, ale mam
doświadczenie - 609 411 717

BMW 325i
2003r. 126000km, 2500ccm, cabrio,
czarny, automatyczna skrzynia biegów,
alufelgi, elektryczny dach, elektrycznie
regulowane fotele, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, skórzana tapicerka, klimatronic, automatyczna skrzynia
biegów „multitronic”, poduszki powietrzne,
zarejestrowany, 58000zł

BMW 118
WERSJA „ADVENTURE PACK”,hatchback,grafitowy metalic,139000km,1995ccm, 8 poduszek powietrznych,
tempomat, klimatronik,elektryczne szyby,
elektryczne lusterka,6-biegowy,czujnik
deszczu,zmierzchu,aluminiowe felgi,ABS,
ASR,DSC,serwisowany, zarejestrowany w
kraju,48900zl,

VOLVO XC90
2004r., 2500ccm, 210KM, 84300, klimatronic, jasna skórzana tapicerka, elektryczny szyberdach, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, tempomat, poduszki
powietrzne, elektrycznie regulow. fotel
kierowcy, automatyczna skrzynia biegów,
aluminiowe felgi,
wielofunkcyjna kierownica, 4X4, zarejestrowany w kraju, 78500zł.

VOLVO V50
2 0 0 5 r. , c z a r n y m e t a l i c , 1 6 0 0 c c m,149000km, 8 poduszek powietrznych,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
tempomat, klimatronic, wsp. kierownicy,
ro+cd, ABS+ESP, aluminiowe felgi,
38900zł.

VOLKSWAGEN GOLF IV
2000r.,16V, 1400ccm,74000km, kupiony
w polskim salonie ,niebieski, serwisowany,
aluminiowe felgi, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kierownicy, poduszki
powietrzne, zarejestrowany,18900zł.

RENAULT SCENIC
2005R.,1500ccm, 129000km, srebrny
metalic, klimatronic, tempomat, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
ro+cd, ABS+ESP, sterowanie do radia
przy kierownicy, 5-osobowy, komputer
pokładowy,
czujnik zmierzchu, sprowadzony,
30900zł.

PEUGEOT 407 SW
2005r.,kombi, szary metalic,148000km,
2000ccm,panoramiczny elektryczny
szyberdach, welurowa tapicerka, tempomat, komputer pokładowy, klimatronic,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
6-biegowy, abs+esp, sprowadzony,
38900zł.

PEUGEOT 407
2004, sedan, złoty metalic,2000ccm,147000km,automatyczna skrzynia
biegów „TIPTRONIC”, welurowa
tapicerka, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, ABS+ESP, klimatronic, c. zamek,
immobilizer, sprowadzony,35900zł.

Pilnie podejmę pracę biurową,
posprzątam, umyję okna, zaopiekuję się
dzieckiem w godzinach popołudniowych
i w weekendy - 075 7621 2 28
Pilnie podejmę prace kobieta 26 lat
- 609 411 717
Pilnie - młoda kobieta 27 lat na
stałe, wykształcenie średnie dobra
znajomość komputera i kasy fiskalnej.
- 668 352 228
Pielęgniarka z 30 letnim stażem
podejmie pracę jako opiekunka lub
w innej branży- cechy: sympatyczna,
otwarta, komunikatywna, bystra,
obsługa komputera, prawo jazdy B
- 607 822 829
Pilnie podejmę pracę - Młoda, pracowita i uczciwa. Dyspozycyjność od
poniedziałku do piątku. Podejmę pracę
najchętniej od zaraz. - 792 251 024
Technik informatyk, prawojazdy kat.
B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu + własny samochód. Podejmę
pracę w zawodzie, lub pracę w biurze,
a także jako kierowca, magazynier. Z
chęciom przyuczę się także do zawodu
mechanik, lakiernik wulkanizator itp.
muminus@interia.pl - 725 123 513
Pilnie poszukuje pracy - studentka
studiów zaocznych Uniwersytetu Ekonomicznego kierunku ekonomia - poszukuję pracy w : charakterze sekretarki,
doradcy finansowego, opiekunki do
dziecka, recepcjonistki, kelnerki, barmanki, pracownika biurowego - 695
828 601
Pilnie poszukuję pracy - Mam 45 lat.
Jestem sumienną, pracowitą i uczciwą
osobą. Przepracowałam ponad 20 lat w
jednym zakładzie pracy. Pilnie podejmę
pracę. - 691 839 519
Pilnie szukam pracy - studentka
zaoczna fizjoterapii szuka pracy od
zaraz. Posiadam doświadczenie w
dziedzinie sprzedaży i gastronomii,
język niemiecki komunikatywnie, prawo
jazdy kat. B - 605 551 231
Mam 24 lata, wykształcenie średnie.
Podejmę prace w godzinach od 06.00
do 15.00. Umiejętności - obsługa kasy
fiskalnej - obsługa komputera i urządzeń
biurowych - komunikatywność aniajg2@
poczta.onet.eu - 697 380 759
Podejmę pracę - jako opiekunka do
starszej Pani w Niemczech (nie znam
języka niemieckiego). - 609 411 717

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Tel. 075 64 72 111

Podejmę pracę w Niemczech - jako
opiekunka (mogę wyjechać po 15 listopada) kontakt violcia2@poczta.onet.pl
- 075 613 70 18

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Pokojówka, kelnerka Karpacz - Szukam pracy jako pokojówka lub kelnerka
w pensjonacie w Karpaczu mam 21 lat
- 513 413 123

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

Pomoc kuchenna - kucharka, pomoc
kuchenna podejmie prace w hotelu w
Karpaczu lub w okolicy! - 510 498 711

kuchnia polska

HOTEL

Halny

Zatrudnimy na stałe uniwersalną osobę
(Studentka) recepcja, bar, komputer, język

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

Renault
Dzięciołowski Sp. z o.o.
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
OFERTA SAMOCHODÓW
ul. Paderewskiego 20UŻYWANYCH
Jelenia Góra
tel. (075)7645000
kom. 0604132720
ul. Paderewskiego
20 Jelenia
Góra
ul. Bohaterówkom.
Getta0604132720
11, 59- 700 Bolesławiec
tel. (075)7645000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podejmę pracę od zaraz! - Młoda,
uczciwa i pracowita dziewczyna podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry.
Szybko się uczę. Doświadczenie między
innymi na stanowisku sprzedawcy w
sklepie odzieżowym. Dyspozycyjność
od poniedziałku do piątku. Gotowa do
pracy od zaraz. - 792 251 024

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000, przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
cena: 9.600,-cena 13.800,3. Dacia1.4
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
tys. km,
km, cena 18.900,Renault Thalia
75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
z klimatyzacją
cena 13.800
4. ,Renault Clio 1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
Dacia Logan
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg 99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena1.4
23.900
1.
Dacia logan
MCV
1.6 16V1.9
105dCi
KM
( benzyna
5. Renault
Laguna
Grandtour
120KM,
rok 2004,) – 7
z klimatyzacją
,- rok
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
przebieg
36 tys.przebieg
km,
miejscowy
z klimatyzacją,
prod.2008,
ok.
6. Renult Grand Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok 2004,
,-5.000
cena 23.900
z klimatyzacją
automatyczną
kolor
srebrny
przebiegkm,
170 tys.
km,–cena
38.900,-metalik
Renault Laguna
Grandtour
1.9 dCi1.5
120KM,
rok 2004,
7. Renault
Megane
105KM,
2007, 40.900zł
Cena 48.000
zł, Grandtour
rabat 7.100
zł,dCi
cena
po rok
rabacie
,- ,przebieg 103przebieg
tys. km,6700
cena
km,34.900
cena 49.000
2.
Renault
Laguna
Grandtour
2.02001,
dCi przebieg
150
KM72ztys.,
klimatyzaRenult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok
cją,
rok.prod.2008,
przebieg 170cena
tys. 21.900,km,
cena 38.900,-przebieg ok. 9.500km, kolor-czarna
9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

!!!! WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008 !!!!
OFERTA SAMOCHODÓW
PODEMONSTRACYJNYCH

perła. Cena. 109.500zł, rabat 27.600zł, cena po rabacie
przebieg 670081.900zł
km, cena 49.000,8. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
3. Nowe Kangoo 1.5 dCi 85KM z klimatyzacją rok
cena 21.900,prod.2008,
przebieg
kolor beżowy
9. Avantime 3.0,
rok 2002,
przebiegok.
1018.000km,
tys, cena 45.900,Cena 61.815zł, rabat 10.315zł, Cena po rabacie 51.900zł

OFERTA SPECJALNA
SAMOCHODÓW NOWYCH
1. Renault Twingo 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok
prod.2008, kolor – czarna perła
Cena 37.650zł rabat 2.750zł cena po rabacie 34.900zł
2. Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją,
ok.prod.2008, kolor – beżowy metalik
Cena 46.35zł rabat 3.450zł cena po rabacie 42.900zł
4. Renault Clio III 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją rok prod.
2008, kolor – czerwień rubinu
Cena 42.100zł rabat 3.200zł cena po rabacie 38.900zł
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
1. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys.
km, czerwona, cena 12.800,2. Renault Grand Scenic -7 osób- 2.0 16v 140KM – automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km, cena 36.900,3. Renau;t Megane Coupe 2.0 IDE 140KM , rok 2001,
cena 19.900,SUPER OFERTA
1. Renault Modus Alize 1.2 16V 75KM – marzec 2008!, beż
metalik, cena 34.500,2. Renault Megane SEDAN Expression 1.6 16V 115KM,
lipiec 2007, grafit metalik, cena 39.900,3. Renault Megane SEDAN Expression 1.6 16V 115KM,
lipiec 2007, złoty metalik, cena 39.900,4. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM – 6 biegów,ESP,klimatyzacja automatyczna,czerwiec 2007,
cena 46.500,-

Posprzątam/opieka - posprzątam,
zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą. Duże doświadczenie! Kowary
- 601 712 749
Posprzątam mieszkanie - umyję
okna itd. - 515 176 553
Poszukiwana praca - w charakterze
pracownika fizycznego niewykwalifikowanego, posiadam uprawnienia do
obsługi wózków podnośnikowych - 517
893 809
Poszukuję pracy dodatkowej - sprzątanie biur, domów w godz. popołudniowych lub w soboty kontakt eweluna76@
wp.pl - 501 409 259
Praca 2/2 - Podejmę pracę, na pół
etatu lub 2/2 dni. - 069 370 2937
Praca biurowa - popołudniami i w
weekendy 500 183 156 - 075 762
12 28
Praca dodatkowa - Podejmę od zaraz
prace dodatkową, popołudnia ( po godz.
16:00 ) lub weekendy. Młoda, pracowita
z prawem jazdy i komunikatywnym
niemieckim - 605 462 245
Praca na weekendy - Studentka
podejmie prace na weekendy w charakterze kelnerki, sekretarki, w gastronomii.
Wysoka kultura osobista, miła aparycja,
znajomość języka niemieckiego bardzo
dobra. - 500 870 921
Praca stała min. 1500 netto - 25 lat,
wykształcenie wyższe-dziennikarstwo,
doświadczenie; telemarketing, sprzedaż
bezpośrednia, finanse - 602 403 204
Praca w tygodniu - Poszukuję pracy w
tygodniu do godz. ok. 17:00, na umowę
o pracę. Jelenia Góra I okolice. Uczę

się zaocznie. Od 5 listopada. - 503
739 822
Prasowanie - Profesjonalne prasowanie koszul męskich i nie tylko.
Dojazd do domu, na terenie Jeleniej
Góry i bliskich okolic. GG: 1252680
- 697 297 026
Programista php + mysql / seo Programista/ Webmaster PHP/ MYSQL
z kilkuletnim doświadczeniem szuka
ciekawej pracy. Zajmuje się również
pozycjonowaniem stron (SEO) polegającym na zwiększaniu ilości osób
odwiedzających stronę WWW. Kontakt
telefoniczny po godzinie 18, ewentualnie
kontakt mail: kodfan@prokonto.pl - 885
918 272
Recepcja - niemiecki, komputer
- Podejmę pracę jako recepcjonistka
j. niemiecki komunikatywny, obsługa
komputera - 508 910 244
Spawacz - posiadam uprawnienia na
spawanie metoda MAG z umiejętnością
czytania rysunku technicznego. Mam
również staż w tym zawodzie - 781
448 373
Sprzątanie - Solidnie posprzątam,
poprasuje, umyję okna, zaopiekuje się
dzieckiem popołudniami i w weekendy
- 075 762 1228
Sprzątanie/opieka - Jestem studentką, szukam pracy. Posprzątam
mieszkanie, bądź zaopiekuję się dzieckiem. Dostępna jestem w weekendy i po
południu w Dni powszednie. Wszystko
na terenie Jeleniej Góry - 661 378 300
Sprzedawca - młoda, dyspozycyjna,
niezależna szukam pracy kierunek
sprzedawca, ukończony kurs obsługa
kas fiskalnych i podstawy komputera
- 510 172 894
Studentka - Kolegium Karkonoskiego - na weekendy, ewentualnie
popołudnia - 608 153 242
Studentka - zaoczna studentka
fizjoterapii 3roku ze znajomością języka
niemieckiego, prawo jazdy kat B, 2 letnie
doświadczenie w branży handlowej.
sanderka-15@wp.pl - 691 880 661
Studentka fizjoterapii - 3 roku
(zaoczne) poszukuje pracy od zaraz,
prawo jazdy kat. B, rok pracy w salonie kosmetycznym i solarium - 785
157 185
Studentka na etat - studentka ekonomii (zaoczna) podejmie pracę w pełnym
wymiarze godzin od poniedziałku do
piątku - 695 828 601

reklama

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez okolicznoœciowych
Przy dalszych wyjazdach negocjacja cen

RADIO TAXI MERCEDES

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

Studentka pedagogiki opiek. - res.
Chciałabym dostać pracę wiążącą się
właśnie z moimi studiami natomiast są
mile widziane również inne propozycje
z innych branży. Ponadto pracowałam
jako handlowiec w firmie. Wszelkie
propozycje proszę kierować na meila:
magdalena.lupkowska@wp.pl - 792
976 791
Studentka podejmie pracę - studentka odejmie pracę administracyjno
- biurową - 693 622 801
Studentka poszukuje pracy - Studiuje zaocznie Pedagogikę, skończyłam
liceum ekonomiczne. Podejmę pracę
jako opiekunka do dziecka, jestem odpowiedzialna i dyspozycyjna lub praca w
biurze, znam się na obsłudze rożnych
programów komputerowych, np. excel.
Szklarska Poręba, ewentualnie Piechowice. Kontakt: mail: ewelinuus@
op.pl - Czekam
Studentka szuka pracy - odpowiedzialna studentka UE poszukuje pracy
na 1/2etatu bądź na weekendy. Posiadam prawo jazdy kat.B i doświadczenie
w kontaktach z klientami - 661 562 752
Studentka szuka pracy - Prawa
- zaoczne poszukuje pracy sziwas19@
gmail.com - 783 470 893
Studentka szuka pracy - jestem
studentka studiów dziennych. Moimi
cechami jest komunikatywność, punktualność oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
- 511 916 072
Studentka zaoczna - dyspozycyjna
od pon.do pt., podejmie pracę jako
nauczyciel języka polskiego, pracownik świetlicy, przedszkola, placówki
op.-wych. Interesują mnie propozycje
dotyczące pracy biurowej, bądź na stanowisku kelnerki, sprzedawcy w sklepie
odzieżowym lub obuwniczym norwidzianka666@tlen.pl - 696 016 965
Studentka zaoczna/j.niemiecki
- Podejmę pracę na terenie Jeleniej
Góry, jestem studentką zarządzania(zaoczne), dyspozycyjność od pon do pt.
znajomość języka niemieckiego, kontakt
olinka713@o2.pl - 669 043 832
Studentka zaocznych - (zjazdy dwa
weekendy w miesiącu) podejmie pracę,
książeczka sanepidu, prawo jazdy kat B.
jestem osobą bardzo pilną, punktualną,
niekonfliktową, sumienną, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi - 504 467 904
Student informatyki (zaocznie) Odpowiedzialny, Ambitny, 22 lata student Informatyki (tryb: zaoczny), roczny
staż na stanowisku Administratora Sieci,
podejmie prace mail: tobibobi@wp.pl
- 793 333 086
Student zaocznych studiów prawa (
III rok ) poszukuje pracy - 698 076 496
Szukam pracy - Wykształcenie wyższe
informatyczne, bardzo dobra znajomość
języka angielskiego, doświadczenie
w grafice, (Corel, Photoshop) - 505
762 673
Szukam pracy - Mężczyzna 30 lat,
wykształcenie wyższe, prawo jazdy,
znajomość niemieckiego i angielskiego
poszukuje pracy - 510 728 077
Szukam pracy - Podejmę pracę jako
opiekunka do dziecka, mogę także podjąć się sprzątania lub innych czynności.
Uczę się zaocznie co dwa tygodnie w
weekendy. Jestem sumienną i odpowiedzialną dziewczyną. - 667 743 531
Szukam pracy - na weekendy Jestem
uczciwą, pracowitą, młodą osobą. Mój
meil ruczi1990@wp.pl - mail
Szukam pracy - Kobieta lat 30.
Wykształcenie średnie, obsługa komputera, znajomość języka niemieckiego,
prawo jazdy Kat.B. Podejmę pracę w
hurtowni lub sklepie odzieżowym. - 663
069 355
Szukam pracy - dodatkowej najlepiej
pilnowanie - 508 449 272
Szukam pracy - dodatkowej - Może być
w weekendy - 668 677 231
Szukam pracy - w dziale gastronomii
mam małe doświadczenie, ale dużo
umiem i kształcę się w tym kierunku
chciałbym mieć pracę na weekendy z
góry dziękuję za zadzwonienie - 725
607 581
Szukam pracy - Posiadam wykształcenie średnie, prawo jazdy kat.B,

znajomość obsługi komputera, tp.
Jestem komunikatywny i dyspozycyjny
technics2@wp.pl - 665 304 505
Szukam pracy - młody, 26 lat, wykształcenie średnie techniczne, dobra znajomość prac ogólnobudowlanych i nie
tylko - 782 805 822
Szukam pracy - szukam pracy. Posiadam prawo jazdy kat.B. - 725 305 394
Szukam pracy - Jestem zaoczną
studentką fizjoterapii 3 roku. Posiadam
2lteni staż w Zakładzie Optycznym.
Znajomość języka niemieckiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym,
poszukuję w branży handlowej oraz w
rehabilitacji sanderka-15@wp.pl - 691
880 661
Szukam pracy - dorywczej pracy jako
sprzątaczka - 516 996 115
Szukam pracy - młoda kobieta nie
ucząca się, dyspozycyjna szuka pracy
na stałe. Wykształcenie średnie dobra
znajomość komputera i kasy fiskalnej.
- 668 352 228
Szukam pracy - Absolwentka liceum
podejmie pracę jako kelnerka, sprzedawca, opiekunka lub w solarium
- gatagc11@wp.pl - mail
Szukam pracy - w charakterze sprzedawca. Mam doświadczenie w tej
branży. Jestem uczennicą, chodzę do
szkoły w weekendy, poza tym jestem
dyspozycyjna. Proszę dzwonić, wiele
kwestii jest do dogadania - 517 238
938
Szukam pracy - 50 lat, mężczyzna,
inżynier zootechnik, technik weterynarii, doświadczenia w logistyce, bardzo
dobra znajomość j. niemieckiego.
Obsługa komputera - bezproblemowo.
e-mail ar_u_tek@wp.pl - 505 059 824
Szukam pracy 21 lat - jestem studentem zaocznym szukam pracy 21 lat
mężczyzna służba wojskowa uregulowana prawo jazdy kat b mila aparycja
znajomość komputera bez nałogów
- 662 236 770
Szukam pracy - Chętny do pracy - najlepiej jako kierowca lub coś podobnego.
Mam wykształcenie średnie, lat 22,
prawo jazdy kat B. - 723 529 343
Szukam pracy dodatkowej - pilnie
poszukuje pracy w weekendy. - 501
618 227
Szukam pracy kierowca/szofer - Od
2004 roku pracuje jako kierowca aut
dostawczych do 3,5t oraz szofer dla
osób prywatnych. Doświadczenie w
prowadzeniu również długich limuzyn.
Dostępne opinie pracodawców. Posiadam certyfikat FCE z języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego.
Studiuje zaocznie transport na 3 roku.
- 695 673 438
Szukam pracy kierowca b - mam
doświadczenie na trasach międzynarodowych (bus 3.5t) oraz w ruchu
lewostronnym (2 lata) Podejmę pracę
najchętniej jako kierowca busa lub
czegokolwiek do 3.5t (kat C w trakcie)
- 669 810 086
Szukam pracy mechanik - Doświadczenie jako mechanik 5 lat.. - 782
825 367
Szukam pracy na weekendy - Mam 16
lat - 668 995 957
Szukam pracy na weekendy - Jestem
ambitną uczennicą i szukam pracy na
weekendy jako kelnerka, barmanka
- posiadam doświadczenie - 663 350
989
Szukam pracy od zaraz - młoda
kobieta szuka pracy od zaraz na stanowisku sprzedawca. Wykształcenie
średnie, znajomość komputera i kasy
fiskalnej na terenie Jeleniej Góry - 668
352 228
Szukam pracy pilnie - Sprzedawcakelnerka - 792 813 105
Student zaoczny, szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry stałej na umowę o
pracę, pracę najchętniej z możliwością
rozwoju, jestem otwarty na zdobycie
nowego doświadczenia, Jestem osobą
komunikatywną lubię pracę w zespole.
Prawo jazdy kat B. Jestem otwarty na
różne propozycje - 605 886 614
Szukam pracy na weekendy, możliwe,
że również dni tygodnia godziny popołudniowe najlepiej w gastronomii(choć
niekoniecznie), posiadam ważną książeczkę sanepidu. Kontakt telefoniczny
- 669 417 059
Technik elektryk - uprawnienia do 1kv
- 725 672 080
Technik handlowiec - Podejmę
pracę na stanowisku: sprzedawca.
Jestem miła, kreatywna, dyspozycyjna,
samodzielna. Mam 25 lat, posiadam
doświadczenie w handlu. Znajomość
komputera - biegła, Prawo Jazdy kat.
B. - 691 408 321
Word, Excel dorywczo - bardzo dobra
znajomość Kontakt: tomek1319@wp.pl
- 693 255 083
Wykształcenie średnie - w kierunku usługowo-gospodarczym - 601
733 339
Wykształcenie średnie - technik
budownictwa! Podejmę prace od zaraz
- 665 685 608
W budowlance - Podejmę pracę - 882
505 079

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zaopiekuję się dzieckiem - Szukam
pracy jako opiekunka do dziecka.
Najchętniej zaopiekuje się dzieckiem u
siebie w domu, ponieważ mam 2,5 letnią
córeczkę. Jestem spokojną i zdyscyplinowaną osobą - 500 490 882

RÓŻNE
SPRZEDAM
Komplet wypoczynkowy 3+2+1,
elektryczne grzejniki konwektorowe
4 sz. – 662 208 606
Wzmacniacz Gruncik SV1000 – 60
zł, walizkowa maszyna do pisania
– 60 zł – 075 764 73 35
Garniturek chłopięcy, czarny
wzrost 140cm, bardzo dobry stan
oraz buty czarne rozmiar 35 – cena
150zł – 075 7130 476 – 691 799 120
Wózek inwalidzki, butle gazowe
5l. turystyczne – 695 605 043, 075
75 215 95
Trzyfunkcyjny wózek dla dziecka
+ fotelik samochodowy typu kołyska
– cena 250 zł – 600 391 015
Pampersy męskie – średnie 1
opakowanie 35zł i inne środki – 075
75 261 53
Paproć duża stojąca – ciekawa
– 075 75 261 53
Łóżko piętrowe z materacami, cena
350 zł 603 281 972
Tanie domowe obiady, gotowane na
miejscu i na wynos. Cieplice ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502 108 290
Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane na miejscu i na wynos - dla
osób z M.O.P.S. i firm Jeleniej Góry
ul.Cieplicka 74 szkoła nr 6 502
108 290
Lada chłodnicza dwu komorowa
marki MAVI stan bardzo dobry faktura
vat 508 220 980
Wymienniki ciepła - 350l -1000 zł/sz.
603 281 972
Sprzedam lub zamienię na komputer, „TV”15 cali, nowy, wbudowany tuner TV kablowej, DvD, TLT.
Cena:350 zł – 694 080 877
Tuba do samochodu, średnica
głośnika 30cm, 3 kolorowa, ładne
brzmienie i wygląd moc około 120
watt. Cena 120 zł do negocjacji 722
267 733
Krzesełko do karmienia, ma
regulacje wysokość i oparcia, zdejmowane tacki, posiada kółka. Stan
idealny, 120 zł. 605 252 208
Podręczniki Ekonomia tom l,ll,
autorstwa Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, cena 100 zł - 665
768 450
Hurtownia kwiatów „MULTIKWIATY” import z Holandii - K.Miarki
58 J.Gora 510 244 350 otwarte PON
– SOB od 6 do 13. Nie prowadzimy
sprzedaży detalicznej 510 244 350
80-cio letnie biurko z biblioteczką w
bardzo dobrym stanie lokom@wp.pl
cena 1000zl - 691 210 702
Akwarium 240 l. - ze wszystkim
- 603 527 145
Aparat cyfrowy 50zł - Aparat ma
uszkodzoną klapkę od baterii sprawka
dziecka, działa, ale trzeba przyklejać
na taśmę klejącą albo dać do naprawy
- 601 831 657
Bagażnik na narty vw - używany był
w vw polo 1991r. - 667 268 964
Betoniarka wózek paleciak - na220v
- cena 200zł i 300 zł - 501 080 950
Biała, ciążowa suknia ślubna - góra
gorset z haftami i cyrkonami dół tiul
na kole, na wzrost od 160 do 167 cm
wzrostu, na Panią z brzuszkiem od
1 do 28 tygodnia ciąży (gorset z tyłu
jest regulowany), ślub brałam miesiąc
temu więc suknia wymaga tylko jednorazowej wizyty w pralni. Cena 700 zł.
- 509 374 311
Bigle szczenięta - Śliczne szczenięta
do odbioru po 25 listopada. Możliwość
rezerwacji cena 600 zł - Złotoryja - 509
826 780 - 768 775 481
Biurko nowe tanio - biurko z nadstawką - 100 pln J.G. ZABOBRZE
- 695 943 795
Buty narciarski rozm.36 - cena 25,00
- 667 268 964
reklama

Buty zimowe - chłopięce, są używane 1
sezon, w dobrym stanie nie zniszczone,
rozmiary to trzewiki skórzane z futerkiem
od wewnątrz, kolor brąz rozmiar 32,
oraz nieprzemakalne śniegowce kolory
czerwony, granat żółty rozmiar 33, cena
za dwie pary 50 zł. - 662 635 777
Cane corso - psy obrono-stróżujące, po
szczepieniach – odbiorze miotu, ojcem
jest BORYS z Mazurskiego Edenu, a
matką JOSEFIN Al.-Ma-Paulus, matka
i ojciec do oglądnięcia na miejscu 693
093 473 - 062 732 14 06
Cat kurtka - Kurtka na polarze, ciemny
brąz w rozmiarze M. Cena 400zł. - 502
212 884
Cb radio + antena tanio - jest bardzo
dobre na gwarancji użyłem może go z
parę razy stan bardzo dobry + antena
przestrojona komplet 200zł lub do negocjacji POLECAM - 661 399 203
Chodzik dziecięcy - mało używany
cena 45zł - 600 501 194
Ciuszki do chrztu - za 50zł. (bet, nakrycie na bet, białą szatę oraz ubranko
rozmiar 62) wszystko raz używane
wszystko nowe - 691 210 724
Damskie kozaczki - czerwone, szpilka.
Jesienno-wiosenne, nowe. Rozmiar
40-41.Cena do uzgodnienia. - 607
577 117
Depilator - 2270 ever soft. Cena 80zł
- 513 048 124
Drewno - opałowe 110 zł/mp, kominkowe 120 zł/mp, liściaste pocięte w
klocki długość na życzenie transtort J.G
gratis 695 174 052 - 695 604 878
Drzewo kominkowe - pocięte porąbane. Tanio z dowózką - 782 825 367
Drzwi dwuskrzydłowe metalowe +
ościeżnica robione na zamówienie
wzmacniane, wygłuszane, oszklone,
zabezpieczone metaloplastyką, waga
ok 100 kg więcej informacji telefonicznie
- 505 855 968
Drzwi pokojowe 80 używane 25zł - z
szybą - 667 268 964
Dywan 3m/5m odcienie czerwieni zakończony frędzelkami. Cena 150,00
- 667 268 964
Felgi 14 do hondy - na 4 śruby 100
rozstaw z kołami Continental gwiazda
pięcioramienna jak nowe tanio - 514
429 751
Feltbike bmx - Nie drogo model
„Ethic” z tego roku posiada nie wielkie
ślady użytkowani a GG1444668 - 888
444 376
Fotelik samochodowy - Baby Design
dla dzieci 0-10 kg. Stan b. dobry (używany przez 1 dziecko), cena 70 zł.
- 695 408 636
Fotelik samochodowy - 0-13 kg.
stan bardzo dobry.Cena: 80 zł - 692
072 801
Gazety o ciężarówkach - Sprzed
kilku lat, m.in. „Samochody specjalne”,
„Transport Technika Motoryzacyjna”,
„Polski Traker” i wiele innych, także
zagraniczne np. „Trucker”, „Fernfahrer”.
Stan gazet idealny. - 608 366 221
Głębogryzarka - sprzedam bardzo
tanio - marki HONDA stan idealny, przebieg jej pracy 2 godziny z braku oleju
w silniku został uszkodzony korbowód
- 787 210 943
Grzałka akwa. 200 w z termosta
- Sprzedam nową nieużywaną grzałkę
akwariową z termostatem o mocy200 w.
Grzałka przeznaczona do akwarium 200
- 450 litrów. cena 50zł. - 510 819 375
Jabłka - Sprzedam jabłka z własnego
sadu nie umiem określić jaki gatunek
jabłka są twarde słodkie i półsłodkie.
Cena za 5kg 10zł/wszelkie wiadomości
pod nr 605190427 @ karolinaBartek@
poczta.onet.pl Jelenia Góra - 605
190 427
Joystic Manta tanio - (TO NIE JEST
PAD). Możliwość wysłania zdjec na email KONTAKT: e-mail:palik015@wp.pl
gg:11570406 - 792 764 099
Kamizelka i musznik - sprzedam
kamizelkę ślubną dla eleganckiego
Pana Młodego, na wzrost 182 firmy
P.Cardin, cena nowej 300zł, ja sprzedam
za 90zł. Zdjęcia na maila dianka.m@
interia.pl - 501 841 475
Kanapa narożna tanio - w bardzo
dobrym stanie TANIO.,0509-29 66 38
- 075 644 46 72
Koła zimowe 195/65/15 - Sprzedam
kola zimowe na stalowych felgach,
Michelin Energy do aut VW, Audi, Skoda,
Seat Używane jeden sezon Cena 550zł
do uzgodnienia - 604 446 110
Kołyska - jest używana, ale w dobrym
stanie jak dobrze się ustawi to sama się
kołysze cena 100. - 882 444 445
Kombinezon dziecięcy - dla 4 latka,
kolor uniwersalny czerwony z wstaw-

AUTOMOBILES GODYN

Import- Samochodów
Motocykli
Camping Car
z FRANCJI na zamówienie
Nip- 679 271 12 10 tel/fax: 075 761 06 28
Regon- 35 63 91 631 kom: 0790 52 45 39

kami szarymi. cena 40 zł - 663 110
998

wodowa cena 600 zł 608 38 79 36 - 604
63 88 12

Kombinezon dziecięcy - rozmiar 92
(1-1,5 r.), zimowy, błękitny, stan idealny,
nowy kosztował 350 zł, cena 45 zł.
Również inne ubranka dla chłopca w
wieku do 2 lat, w cenie ok. 10 zł, bdb.
gatunkowo - 661 258 045

Owczarek niemiecki długowłosy
- suka młoda 2 miesięczną bez rodowodu zaczczepiona odrobaczona - 75
71 832 37

Komoda retro - tanio - poniemiecka z
blatem marmurowym - 603 925 326
Komplet sofa i pufy - rozkładaną
180�cm koloru niebieski zamsz w
komplecie 3 duże poduszki do tego
2 pufy tego samego koloru otwierane
nowoczesny wygląd stan b.dobry Jelenia Góra - 723 379 850
Komunijne wyprzedaż - suknie
komunijne, wianuszki, rękawiczki - 693
275 384
Konia na biegunach 50 - kupiony rok
temu .stan bardzo dobry - 601 831 657
Króliki nowozelandzkie - Mam do
sprzedania króliki Nowozelandzkie białe.
15 zł za kg. Lub sprzedam do dalszej
hodowli. - 601 542 120
Lady sklepowe - łącznie 10 sztuk,
przeszklone 5 białych: 120x90x54 2
białe: 120x85x55 1 czarna: 120x85x55
2 białe: 90x82x53. Możliwość obejrzenia
na terenie Jeleniej Góry. Najlepiej odbiór
osobisty, istnieje możliwość transportu
płatnego - email: bikepoint.pl@gmail.
com - 075 64 18 909
Laktator - za symboliczna sumę
- firmy GERBER nie używany - 691
210 724
Lampa do utwardzania żelu 40zł +
gratisy - 665 209 662
Laptop - acer extensa 5220 w bardzo
dobrym stanie z całym wyposażeniem
za 800 zl, ale cena może podlegać
negocjacji - 515 436 710
Lodówka - prawie nie używaną nie
drogą w dobrym stanie proszę o kontaktpilnie - 691 561 187
Lodówka - Stan bardzo dobry - 600
236 444

Pampersy - Junior 5 (11 - 25kg) 62szt.
opakowanie oryginalnie zamknięte 40zl, Jednorazowe pieluszki do pływania
dla dzieci M (11-15 kg)11 szt. - opakowanie oryginalne – 20 zł - 604 578 041
Papa - wierzchniego krycia 4 rolki po 15
m2 - 607 613 644
Pekińczyk -reproduktor - Kowary, za
szczeniaka - 601 712 749
Pianino - marki LEGNICA. Instrument jest sprawdzony przez stroiciela,
mechanizm w bardzo dobrym stanie.
- 607 505 523
Piękna kamizelka ślubna ecru dodatki (L)52, używana tylko raz - 608
357 268
Piękne szczenięta - owczarki niemieckie długowłose, czarne pod paletę,
7-tygodniowe, wolne od dysplazji z
książeczką zdrowia Piechowice 606 161
896 - 600 785 731
Wózek 2 funkcyjny koloru żółto-szarego - kolorki są bardzo ładne, a wózek
w stanie bardzo dobrym. Cena 250 zł
(możliwość negocjacji) - zainteresowanych proszę o kontakt możliwość
wysłania zdjęć na meila - zależy mi na
czasie - 692 072 801

Podkładka pod mysz usb - PRESTIGIO pod Mysz podświetlana na
niebiesko zawiera tak ze 4 wejścia
USB 2.0 Z lekkim obiciem. Możliwość
wysłania zdjęć na e-mail Kontakt: Email:palik015@wp.pl GG:11570406
- 792 764 099
Pralka - Stan bardzo dobry - 600
236 444
Pralka na chodzie cena 150 zł
- sprzedam pralkę niemieckiej firmy,
pralka na chodzie była do tej pory w
ciągłym użytku, pralka w dobrym stanie
cena 150zł - 601 831 657
Pralka Whirlpool AWT 5088 - Pralka
ładowana od góry, szer.40 cm, 800obr/
min, stan bardzo dobry. W pełni sprawna.
550zł - 606 396 798
Replay - super kurtka! - Nowa, nieprzemakalna kurtka w rozmiarze XXL
z kapturem i podpinką. Oryginalna
cena 235 funtów! Cena 500 zł. - 502
212 884
Rower magnetyczny - z komputerkiem
do ćwiczeń za 100 zł. - 509 722 947
Rynny ocynkowane - kompletne
systemy orynnowania. Ocynk - 508
083 121

zdjęć na e-mail - finos@wp.pl - 605
314 497
Sofa 3-osobowa + 2 fotele - Bardzo
wygodny zestaw. Cena 300 zł. - 516
146 157
Sort Anglia idealny! - Odzież mix damsko-męski plus dziecko. Bez odrzutów
gotowe do sprzedaży bądź użytku. 1kg8zł. Jelenia Góra - 600 922 972
Spacerówka - wózek dziecięcy
typu parasolka firmy Hauck, kolor seledynowy, leciutki, użyty tylko kilka razy,
kupiony w Niemczech, cena 150 złotych
- 662 261 667
Spacerówka, fotelik samochodowy
- (od 0 do 3 lat) oraz spacerówkę (Baby
Desing Sprint) tel 075 64 805 70 - 604
222 804
Sposabella suknia ślubna! - Rozmiar sukni to 38. Jest przepiękna i
bardzo oryginalna (tzw. hiszpanka).
Wszystkie dodatki gratis! Bardzo dobra
cena. Na życzenie wysyłam zdjęcia
na meila.anjaf@buziaczek.pl - 508
507 824
2 teownik - gruby mocny stan bardzo
dobry - 501 080 950

Keyboard - w dobrym stanie. Cena
60 zł Mogę wysłać zdjęcia na email
- 664 669 238

Aparat cyfrowy z kamerą, MP3 i
dyktafonem. Stan dobry, cena 60 zł.
Zdjęcia aparatu mogę wysłać na maila
- 664 669 238

Sofa 1-osobowa - - 2- letnia, - kolor:
jasny brąz - stan idealny Cena 200 zł
- do negocjacji, Możliwość przesłania

Sprzedam kamerę JVC - na gwarancji
dwumiesięczną kamerę JVS GR -DA20,
34X zoom optyczny, 800X zoom cyfrowy

AUTO KOMIS
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Zaoczna studentka pedagogiki Jestem studentką 2-go roku Pedagogiki,
studiującą zaocznie. Mam 20lat, szybko
nawiązuję kontakty i uczę się czegoś
nowego. Mam doświadczenie jako kelnerka. Każda oferta jest mile widziana
także opieka nad dzieckiem. Jeśli będą
Państwo zainteresowani proszę o kontakt: ivi_@op.pl - 509 057 034
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Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 ul. W. Pola 15, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 075 6414051, +48 0507100227, +48 0507100230
fax: +48 075 6419443

Lodówka Candy-160 cm - w bardzo
dobrym stanie za jedyne 150 zł.-100%
sprawna - 888 868 939
Lodówka Indesit RA24 - 1,5 roczna
lodówko-zamrażarka:, mało używana
stan bdb., wymiary: 139x55x60 cm,
cena : 510zł - 603 642 329
Ładne meble kuchenne jasne - (13szafek) w tym narożna stojąca i wisząca
oraz L ka, możliwości różnej konfiguracji, jedna z szafek przeznaczona dla
lodówki do zabudowy + dwie górne
płyty z 2-ma halogenami. Stan bdb.
cena 1050 zł do delikatnej negocjacji.
- 603 642 329
Ława - pilne - w dobrym stanie za około
60 zł ( do negocjacji). - 693 498 998
Łóżeczko + materac - (robione na
zamówienie) kolor olcha ciemna plus
materac gryczany za 90 zł rozmiar
standardowy - 721 8024 58

Renault Megane 2005r.1.5DCI.kombi
Cena: 26 500 PLN / 6 935 EUR
Typ: Kombi
Informacje:
Rok produkcji: 2005, 150 000 km, Pojemność skokowa: 1500 cm3, olej napędowy,
bordowy-metalic, Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat
Numer ogłoszenia: C4984332

Magnum-buty - Obuwie taktyczne,
czarna skóra, nadające się do użytkowania w ekstremalnych warunkach, super
jakość i wykonanie. Rozmiar 7 i 11.Cena
500 zł. - 502 212 884

Peugeot 407 2006r SW 1.6HDI
SZKLANY DACH
Cena: 36 900 PLN / 9 657 EUR (do
negocjacji)
Typ: Kombi
Informacje:
Rok produkcji: 2006, 123 000 km, Moc: 110
KM (81 kW), Pojemność skokowa: 1600
cm3, olej napędowy, grafitowy-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
szyberdach, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, tempomat, czujnik deszczu,
ESP, światła przeciwmgielne, kierownica
wielofunkcyjna
Numer ogłoszenia: C6640059

Subaru Forester
Cena: 36 900 PLN / 9 657 EUR (do
negocjacji)
Typ: Kombi
Informacje:
Rok produkcji: 2004, 36 000 km, Moc: 165
KM (121 kW), Pojemność skokowa: 2500
cm3, benzyna, srebrny-metalic, Liczba
drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser
Numer ogłoszenia: C5475504

Maszyna do szycia 60,00 - łucznik,
skrzyniowa - 667 268 964
Materace sprężynowe - używane
90/200cm stan bardzo dobry. Cena
40zł/szt - 516 246 985
Meble pokojowe cały zestaw - Wyposażenie całego pokoju! MEBLE (szafa,
witryna szklana, barek i słupek z półkami) Wersalka, 2X Fotel 2X Pufa Ława
rozkładana Stolik pod telewizor Stolik
okrągły Lampa pokojowa wisząca 5 kul
Lampa nocna stojąca Biurko komputerowe Stan techniczny i wizualny mebli
bardzo dobry - 603 339 823
Monitor lg flatron - stan bdb., cena
70zł - 721 035 494
Nailprinter - drukarka do zdobienia
paznokci NailPrinter. Ponad 1000 wzorów - 509 514 870
Narty 150cm- 25,00 - firma Polsport
- 667 268 964
Nokia 3510i wraz z ładowarką. Stan
telefonu bardzo dobry. Cena to 20 zł.
- 608 366 221
Nowy iphona 3g/8 gb - Lokalizacja
J.Góra cena 900zł. - 662 009 700

Nissan Patrol 2005r 3.0 DIESEL
SKORA, NAVI
Cena: 72 900 PLN / 19 078 EUR (do negocjacji)
Typ: Terenowy
Informacje:
Rok produkcji: 2005, 71 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Pojemność skokowa:
3000 cm3, olej napędowy, srebrny-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, alufelgi, system nawigacji, szyberdach, centralny zamek, radio
/ CD, wspomaganie kierownicy, komputer,
tempomat, podgrzewane fotele, światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna, czujnik
parkowania, przyciemniane szyby, blokada
dyferencjału
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy
Numer ogłoszenia: C6749557

Toyota Avensis 2005r 2.0D4D HTB
Cena: 44 900 PLN / 11 750 EUR
Typ: Hatchback
Informacje:
Rok produkcji: 2005, 125 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 116 KM (85 kW),
Pojemność skokowa: 2000 cm3, olej napędowy, złoty-metalic, Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, welurowa tapicerka,
tempomat, ESP, światła przeciwmgielne,
kierownica wielofunkcyjna
Numer ogłoszenia: C6749035

Ford Mondeo 2005r 2.0 TDCI combi
Cena: 30 900 PLN / 8 086 EUR
Typ: Kombi
Informacje:
Rok produkcji: 2005, 144 000 km, Moc:
115 KM (85 kW), Pojemność skokowa:
2000 cm3, olej napędowy, srebrny-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy
Numer ogłoszenia: C5897010

Citroen C4
Cena: 28 900 PLN / 7 563 EUR
Typ: Hatchback
Informacje:
Rok produkcji: 2006, 85 000 km, Moc: 110
KM (81 kW), Pojemność skokowa: 1600
cm3, olej napędowy, bordowy-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Opis pojazdu:
elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer MOŻLIWOŚĆ
SKREDYTOWANIA POJAZDU!!!
Numer ogłoszenia: C5464719

Renault Megane 2005r.
Poj 1.9DCi.5-drzw.htb
Cena: 28 900 PLN / 7 563 EUR
Typ: Hatchback
Informacje:
Rok produkcji: 2005, 132 000 km, Moc: 120
KM (88 kW), Pojemność skokowa: 1900
cm3, olej napędowy, grafitowy-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
szyberdach, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer
Numer ogłoszenia: C5136671

Obornik na działki – bydlęcy, ubiegłoroczny „przerobiony” 150 zł/samochód
3m sześcienne transport J.G gratis
z gosp. ekologicznego 695 6048 78
- 695 174 052
Odzież - niesortowana z Niemiec i
Holandii - 666 292 949
Odzież nowa i używana, pilnie - sprzedam nową z metkami, lub używana w
idealnym stanie odzież damską - młodzieżową, w rozmiarze przeważnie M.
również buty, nowe i używane. Napisz,
co Cię interesuje, a podeślę opisy ze
zdjęciami i ceną. ania_nexia@o2.pl
- 784 371 643
Oferta dla kosmetyczek - urządzenie
do usuwania włosów na stałe zamykania
naczynek - 785 157 185
Okna tarasowe - 3 okna o wymiarach
1260x2017 każde. Okna są nowe. Cena
999zł za 3szt. - 508 260 110
Owczarek niemiecki - pies 3 letni
rodowodowy suczka 5 miesięcy rodo-

Citroen C5 2004.Poj.1.6HDI.
Cena: 27 900 PLN / 7 301 EUR
Typ: Hatchback
Informacje:
Rok produkcji: 2004, 146 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Pojemność skokowa:
1600 cm3, olej napędowy, srebrny-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Opis pojazdu:
6xairbag, elektr. szyby i lusterka, komputer
pokładowy, RM+CD, regulacja kolumny
kierowniczej
Numer ogłoszenia: C4887922

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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atrakcyjna cena: 400zł – Jelenia Góra
- do symbolicznej negocjacji) - 695
562 340
Łóżeczko jest nieużywane, bo mój
synek spał w kołysce - 882 444 445
Łóżko piętrowe z gąbkami i drabinką
- jest w stanie bardzo dobrym, mało
używane - 665 680 116
Sprzedam opony zimowe 15 - Goodyear 195/65R15 4 sztuki cena 350zł
- 605 258 024
Sprzedam piec co opalany drewnem
(holtzgas0 mocy 25kW - 693 295 845
Sprzedam Pilnie 2 miesięczny mało
używany atlas do ćwiczeń BMG 4700 na
gwarancji 24miesiące. Cena 800 cena
do negocjacji. - 669 812 903
Wózek 3 funkcyjny oraz ciuszki dla
dziecka 3 latka niedrogo - 691 552 579
Mam do sprzedania śliczną Paproć w
donicy. Wysokość paproci 70 cm, szerokość 150 cm. Cena do uzgodnienia.
Więcej inf.pod tel:075 71 30 449 - 075
71 30 449
Sprzedam telewizor curtis 24 c
- calowy czarny w 100% sprawny stan
bardzo dobry (brak pilota) cena 100zł
- 605 258 024
Sprzedam wózek - TWISTER stan
bardzo dobry cena 500 zł - 781 835
265
Stoisko na FLORZE w dobrym miejscu - 501 478 144
Stolik sześciokątny 30,00 - kolor
brązowy - 667 268 964
Suknia chypre 40 - piękna w idealnym stanie suknię firmy Papa Michel,
model Chypre, rozmiar 40, na wysoką
Pannę Młodą, ecru, zdjęcia na maila
dianka.m@interia.pl cena 1000 zł - 501
841 475
Suknia ślubna - Do sprzedania suknia
ślubna w kolorze ecru, gorset spódnica,
bolerko. - 889 499 141
Suknia ślubna - bardzo tanio, dwuczęściowa koloru białego(gorset i spódnica)
z kwiatem. Dodatki gratis, wszystko za
250zł do negocjacji. Polecam, zdjęcia

wyślę na emeila gabi_sik@wp.pl 075
71 37 355 - 507 537 027

posiadam tez inne części z demontażu
do innych modeli - 501 080 950

Suknia ślubna - z kolekcji MS Moda
w bardzo dobrym stanie, rozmiar 4042 (na wzrost 167cm). Góra sukni
satynowa z odcięciem na aksamitkę
od dołu koronkowa. Cena 1000zł. W
razie kontaktu, prześlę zdjęcia na e-mail
- 605 960 318

Wyposażenie pokoju tanio - biurko
100pln meble (segment) 250pln kanapa
+ fotel 250 pln J.G.ZABOBRZE - 695
943 795

Suknia ślubna - Gorset, spódnica na
kole ( biała z elementami kwiatów na
wzrost 157 cm), rękawiczki, welon, szal.
300 zł - 667 366 835

Yorki szczenięta - Śliczne szczenięta
po rodzicach o wadze ojciec 2 kg, matka
2,5 kg zaszczepione odrobaczone.
Odbiór po 10 listopada możliwość
rezerwacji cena 1000 Złotoryja - 509
826 780 - 768 775 481

Suknia ślubna 150 zł - biała.Rozm.38.
Cena150zl - 696 672 627
Suknia ślubna 500 zł- piękna delikatna
w kolorze ecru. Podkreśli kobiecość i
urodę każdej kobiety. W sam raz dla
Ciebie. Dodatki: stroik do włosów oraz
długie rękawiczki GRATIS Cena 500 zł
– bez czyszczenia (czyszczenie ok. 80
zł) - 660 748 281
Suknia Ślubna Ecri 300zł - rozmiar 36
na wzrost 166. Suknia była używana
dwa razy i miała jedną przeróbkę. Cena
300zł. - 608 357 268
Suknia ślubna na zimę - biała, rozmiar 38, wiązana z tyłu, możliwość
przesłania zdjęcia, cena 450zł dodatki
welon, futerko, torebeczka gratis - 667
268 949
Suknia ślubna - do negocjacji - Rozmiar 36/38, wzrost 171 cm, stan idealny,
po czyszczeniu, śnieżnobiała, gorset +
spódnica. Materiał: tafta + koronka z
mieniącymi się kamyczkami. Tył spódnicy - oryginalny z kwiatek + delikatny
tren. Gratis bolerko (organa + koronka)
650,00 zł do negocjacji Foto joakap@
wp.pl - 608 070 766
Suknia ślubna - tanio! - ze śnieżnobiałej tafty. Rozmiar 36/38, wzrost 171
cm. Stan idealny. Wygodna, ładnie
podkreśla figurę. Gorset sznurowany,
w górnej części koronka. Spódnica z
trenem, dół z jednej strony z koronką.
Gratis – bolerko! 650,00 zł. - do negocjacji! Foto na maila joakap@wp.pl
- 608 070 766
Suknia wieczorowa - za rozsądna
cenę. Ma ona rozmiar 40/42, jest w idealnym stanie. Zainteresowanym mogę
przysłać na maila jej zdjęcia. Można
się ze mną skontaktować telefonicznie
lub przez maila: mona572@o2.pl - 669
023 867
Suknie ślubne wyprzedaż - Nowe
- welony, rękawiczki itp wyprzedaż z
salonu - 693 275 384

Górzyniec - cały parter domu z duszą,
duży ogród, pod laskiem, 350 tyś zł,
Partner Ania 790-359-599

Nowy dom w Mysłakowicach, atrakcyjnie wykończony, pięknie zagospodarowany ogród, 930 tyś zł,
Partner Kasia 507-243-718

Zestaw komputerowy - Pentium IV
2,4 Ghz, 512 RAM, Karta graficzna
GeForce 5200 64 mb , dysk twardy 80
GB. Monitor , klawiatura i mysz GRATIS
Cena : 400 zł - 725 084 094
Ziemniaki jadalne - z dostawa do
domu 65 groszy kg. - 798 614 344
Zlew kwasiak - 1-komorowy prawostronny prostokątny wymiary długość
80cm szerokość 60cm stan bardzo
dobry cena 80zł - 605 258 024
Żyrandol – 4 kloszowy metalowy
z szklanymi kloszami cena 50zł - 605
258 024
Żyrandole - bukowe 3 i 5 ramienne
- elementy toczone w dobrym stanie.
Cena atrakcyjna - 603 126 494

RÓŻNE
KUPIĘ
Zabytkowe meble do renowacji
– 075 76 210 36
Okupię blachodachowkę w kolorze czerwonym pilnie! 8 m2 – 667
264 181
Przyjmę za darmo - segment do
kuchni, telewizor, magnetofon,
dywan, żyrandole itp. 663 368 701

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Tanio akordeon weltmeister 80 - w stanie dobrym za cenę 500zł do niewielkiej
negocjacji - 723 293 971

Peugot 206 – szyba tylnej klapy
- 075 76 210 36

Telewizor curtis 24 - calowy czarny
w 100% sprawny stan bardzo dobry
(brak pilota) cena 100zł - 605 258 024

Ubranka tanio - Sprzedam ubranka
od pierwszego miesiąca do roku czasu.
Kaftany, śpioszki, bluzeczki, sweterki,
spodenki, sukienki, śpiwór, kombinezony, kurtkę, przeróżne komplety,
wanienkę itp. Rzeczy, są w bardzo
dobrym stanie - 601 682 236
Używane drzwi 20zł - pokojowe
białe,3 szt. 80cm, pokojowe z dużą
szybą, 1 szt. Łazienkowe 70cm, 1szt.
łazienkowe 60cm. Drzwi są nie zniszczone i na pewno jeszcze długo posłużą
- 608 498 262
Wełna mineralna Rockwool - Do
sprzedania wełna mineralna Rockwool
Toprock 120 mm w belach (do poddaszy i sufitów podwieszanych). Sucha i
oryginalnie zapakowana - pozostałość
po ocieplaniu mojego poddasza. Cena
za 1 m2 - 20 PLN, obiór w okolicy Małej
Poczty info: martinous@wp.pl - 75 75
36 501
Westy szczenięta - Śliczne białe
szczenięta malutkie nadają się dla
alergików zaszczepione odrobaczone
cena 800zł Złotoryja 509 826 780 - 768
775 481

Wózek dziecięcy - Dwu funkcyjny (
gondola - głęboki + spacerówka ), koła
pompowane 12”, cena atrakcyjna 200zł.
(do negocjacji ) - 781 374 319
Wózek dziecięcy Tako huśtawka
- trzy funkcyjny + Huśtawka dla dzieci
pokojowa rozkładana nowa nieużywana. Wózek stan idealny niedrogo
- 603 339 823
Wózek firmy Tako - wielofunkcyjny.
(Głęboki, z możliwością zrobienia
spacerówki), kolor ciemna zieleń.
Stan bardzo dobry. Cena 400zl. - 691
167 637

Gospodarstwo rolno-produkcyjne w
okolicach Lwówka Śląskiego, pow.
działki 33ha, duży dom wykończony w
wysokim standardzie,
Partner Mirek 604-869-172

Zegar - piękny holenderski zegar
ścienny - 692 078 993

4 opony z felgami – zimowe stan bdb.
do Fiata 126p – kontakt telefoniczny
772 072 449

Witryna - za szkłem koloru jasnego
posiadająca na dole 4 szuflady stylowy
wygląd stan bardzo dobry cena 200zł
- 605 258 024

Działki budowlane w okolicach Jeleniej
Góry, szeroki wybór, ciekawe lokalizacje, Partner 075-649-50-40

Zabawka hummer h2 - samochód
na pilota. Auto ma z przodu pęknięty
zderzak, a tak to jest w bdb stanie.
W zestawie jest akumulator, pilot. W
Hummerze świecą się światła, otwierają
drzwi i bagażnik, wydaje dźwięki silnika
oraz klaksonu. Cena 200zł do negocjacji
- 507 736 382

Śliczny labrador - czteromiesięczną
suczkę, odchowaną zadbaną koloru
biszkoptowego po ojcu z rodowodem
pies jest wychowany przy dziecku jest
bardzo spokojna cena 600zł okolice
Jeleniej Góry - 515 340 759

Temblak - sprzedam temblak na rękę
cena 40pln - 075 7550 116

Luksusowy, nowocześnie wyposażony
apartament w Centrum, do wynajęcia,
1500zł + opłaty,
Partner Wanda 604-508-308

Wzmacniacz - „Saba” z radiem w
stanie dobrym. Cena 50 zł. Mogę wysłać
zdjęcia na emaila - 664 669 238

Wspinaczka - ekspresy Camp Sprzedam 5 ekspresów renomowanej
firmy wspinaczkowej CAMP. Cena za
sztukę 29,99 zł. Nowe nieużywane
- 793 050 072
Wyciągarka budowlana betoniarka
- wszystkie części z demontażu od 10 zł

Peugot 206 – zbiornik paliwa – 075
76 210 36

Opel Kadet, pojemność 1.4 – rok 91,
czerwony, tylne szyby przyciemniane,
garażowany, szyberdach+opony
zimowe na felgach cena 1200
Ford Fiesta 91 rok, 3 drzwiowy,
pojemność 1.1, benzyna, czerwony,
rozbity przód, cena 300 zł 506 536
136
Silnik Fiat Ducato 95r. 2.5TDI gwarancja rozruchowa, posiadam tez
inne części do takiego auta i do
peugeota boxera - Jelenia Góra
– 506 536 136
Halogen prawy do Astry l idealny
tanio - 606 601 728
Kawasaki gpz 500s rok 1995
zadbany 33000 tys. przebieg cena
3900 lub zamienię na auto dla kobiety
- 793 793 416
2 opony zimowe do busa, używane
jeden sezon rozmiar 195/70/15c
Jelenia Góra - 506 536 136

CITROEN, Xantia, 1994 rok, pojemność 2.0l, centralny zamek, elektryczny szyby, klimatyzacja, bardzo
zadbane, 108 tys., przebiegu. Do
opłat, sprowadzony z Niemiec. Cena
5800 zł. Do uzgodnienia 882 491 671
WARTO
5 drzwiowa Corsa za 4900zł - z 1997
roku, 1.4 benzyna, 2 x airbag, super
stan techniczny. Cena 4900 zł + opłaty
(około 1200zł ) - 608 498 262
Akumulatory - 44-54 -tanio - 601
472 183
Alufelgi do Vw Lupo z oponami
- 609 101 434
Alufelgi R14 - 4x108 z forda escorta,
wraz ze śrubami + śruby zabezpieczające cena 500 zł. LOKOM@WP.PL
- 691 210 702
Astra GSI - 1991r, DOHC 16V
150KM, czerwony, aluminiowe felgi,
sportowe zawieszenie, fotele, pasy
szelkowe, kierownica momo. Oryginalny
model gsi. Sprowadzony w całości, karta
pojazdu 517 254 244 - 791 020 812
Audi 80 B4 TDI - czarne, sprowadzone
z Francji - 505 409 224
Audi A4 - pierwsza rejestracja końcówka 2001r. Zarejestrowany w Polsce
w bardzo dobrym stanie. Cena 36000
do negocjacji. - 507 030 053
Audi A4 1996r 1.9 tdi 110 ps - grafitowoniebieski metalik, combi, ABS, centralny
zamek, elektryczny szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie kierownicy.
RM oryginalne AUDI, ciemne szyby
tył, 2xAir Bag, obniżony, aluminiowe
felgi 15,relingi dachowe, immobilaizer,
książka serwisowa, zarejestrowany
- 604 837 827
Audi A6 - 2,5 TDI 140 czerwone, elektryka, szyberdach, klimatronik, alufelgi,
komplet opon zimowych, 6 biegów bez
dodatkowego wkładu finansowego.
Kowary - 724 109 777
Audi Coupe - szary metalik, aluminowe felgi, szyberdach, sprowadzony
w całości, karta pojazdu 517 254 244
- 791 020 812
Bmw 316 - compakt zarejestrowany
ubezpieczony, cena 7500 zł - 888
872 887
Chrysler Grand Voyager 2,5td Antracyt, pierwszy właściciel, tapicerka
skórzana, podgrzewane siedzenia,
tempomat, elektryczne lusterka i szyby,
felgi aluminiowe, rocznik 1999, cena
17 000PLN do negocjacji 663 184 664
- 669 948 042
Citroena XM - 3,0 l v6 benzyna 95
rok, składak za 3500 do negocjacji
- 505 059 832
Citroen AX 1991 - 1100 z 1991r, kolor
czarny, stan dobry, 5 drzwi, do poprawek
lakierniczych, dach ( wyblakł lakier),
przegląd do 2009, oc -brak, w ciągłej
eksploatacji. Cena 1350,00 możliwa
zamiana na pf 126 p - 725 084 080
Citroen XM kombi - 2,1 Td kombi
najbogatsza wersja skóra z drewnem,
klimatyzacja, hydroaktywny po wymianie wszystkich płynów zadbany - 605
603 648
Citroen BX - 1.9D 85 w całości
(700zł) lub na części, wyrejestrowany.
- 663 408 096
Części do 123 - różne z demontażu
- 510 242 940
Części do Ascony - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do Astry - przekładnia drzwi
zderzak i inne - 510 242 940
Części do Bmw e-39 - combi z 1995
roku - 697 284 785
Części do Fiesty - różne z demontażu
- 510 242 940
Części do Fordów - z demontażu
- 603 291 394

Silnik Fiat Ducato 95 rok, 2.5 tdi,
gwarancja rozruchowa, posiadam
tez inne części do takiego auta i
do Peugeota Boxera - Jelenia Góra
- 506 536 136

SPRZEDAM

Misubishi colt czerwone rok produkcji 1996, cena piec tysięcy do
uzgodnienia. Ubezpieczony, więcej
informacji Komarno 100 nr 603
302 149
Komplet alufelg wraz z oponami
zimowymi 14 calowe, rozstaw śrub
4x100 pasują do Opla Vectry, Calibry
i Astry. Cena 420zl do negocjacji
722 267 733
Sportowa kierownice firmy Momo
razem z naba. Pasuje do VW GOLFA
2 i 3 oraz do Hondy Civic. Cena 110
zł do negocjacji - 722 267 733
2 opony letnie w srednim stanie.
Rozmiar opon 175/70 R13. Cena 70
zł – 722 267 733

Części do Nubiry - wszystkie z demontażu - 510 242 940
Części do Xanti - różne z demontażu
- 510 242 940
Części Fiat punto - wszystkie części z
demontażu od 10zł posiadam tez inne
części do innych modeli - 787 233 050
Części Ford Fiesta, Escort - wszystkie
części z demontażu od 10 zł posiadam
tez inne części z demontażu do innych
modeli - 889 177 436
Części Honda Prelude 90r - wszystkie
części z demontażu od 10 zł posiadam
tez inne części z demontażu do innych
modeli - 787 233 050
Części Mercedes 123, 124 - wszystkie
części z demontażu od 10 zł posiadam
tez inne części z demontażu do innych
modeli - 889 177 436
Części Mercedes 207 - 410 93r wszystkie części z demontażu od 10 zł
posiadam tez inne części z demontażu
do innych modeli - 787 233 050
Części Opel 2.0 8v - Vectry A - wszystkie części z demontażu 2 silniki 2.0 8v
z osprzętem i skrzyniami stan idealny
calibra, kadett, omega, vectra! - 667
191 716
Części Opel Astra Sedan kombi wszystkie części z demontażu od 10 zł
posiadam tez inne części z demontażu
do innych modeli - 889 177 436
Części Opel Vectra A - wszystkie
części z demontażu - 2.0 8v - 667
191 716
Części Peugeot 205 1,4 benzyna
- Tanio - 601 472 183
Części Peugeot 306 - 516 346 494
Daewoo Espero - 1.8 + gaz rocznik
1999r. - 600 986 810
Daewoo Espero - 1999r. 1.8l + gaz
kolor butelkowy, centralny zamek, elektryczne podgrzewane lusterka, radio +
cd + pilot, el. szyby, dodatkowy komplet
opon zimowych na felgach. rafbar@
interia.pl - 600 986 810
Daewoo Nexia - okazja! - 1,5 16V,
hatchback łezka, 1997r.Kolor żółty.
Klimatyzacja, pełna elektryka, grzane
lusterka, 4-drzwiowa,wspomaganie
kierownicy, halogeny. Stan dobry. Cena
1800zł. - 691 800 399
Escort 92 za 800 zł- 1.4 benzyna,
srebrny metalik, zarejestrowany opłacony, centralny zamek, 3 drzwiowy,
blacharka do poprawek cena 800zl
- 607 735 831
Felgi do Bmw stalowe - stalowe 15
- 6,5 CENA 160 - 507 408 393
Felgi do Forda - stalowe 6Jx15 ET52,5
5x108 - 4 sztuki. Stan bardzo dobry.
- 509 097 442
Felgi stalowe do bmw 15 - 5 otworowe,
stan bardzo dobry, 3 sztuki, cena za 35
zł z sztukę - 605 603 648
Fiat Brava - 1.4, benzyna, niebieski
metalik po przeglądzie OC do grudnia
/ 793 385 303 - 793 385 304
Fiat Bravo 1.6, tanio - 1996, benzyna,
1.6, posiada ważny przegląd i OC.
Auto posiada wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, centralny zamek, oryginalne radio. Cena 4200pln zapraszam
- 889 265 969
Fiat cc 900 + gaz - rok 1993 przebieg
145 tys., biały instalacja gazowa nowy
przegląd do 2009.10 14. Uchylne
tylne szyby, hak, RO. Auto posiadała
kobieta, troszkę go po obijała przedni
lewy błotnik, lekkie wgniecenie, najlepiej
wymienić koszt naprawy u blacharza
780zł. Cena auta to 1600 zł polecam
- 504 33 43 80
Fiat Cinquecento - zielony metalik, 95
rok produkcji, zarejestrowany, opłacony,
pojemność silnika 700 ccm, cena 2200
zł - 609 243 506

Fiat Punto 1.1 - 95 - pierwsza rejestracja, radio, dzielona kanapa, regulacja
świateł, poduszka, sprowadzony po
opłatach celnych. Cena 3850,- do
negocjacji - 501 468 300

2 opony zimowe 185/14c na felgach
do Mercedesa 207-310 cena 150 zł
- Jelenia Góra - 506 536 136

Felgi stalowe pasują do Ducato,
Jumpera, Boxera 16” Jelenia Góra
- 506 536 136

Części do Lancera - różne z demontażu - 510 242 940

Fiat Ducato maxi - części - 2.5 Td różne
części z demontażu, stan silnika bdb.
- 609 243 506

Części do Isuzu Trooper model do
92r. Jelenia Góra - 506 536 136

Hyundai Pony 91r. 5 drzwiowy
1.3 benzyna, srebrny, bez prawa
rejestracji, kopci na siwo, cena 400zł
- 506 536 136

Części do Kadeta - wszystkie z
demontażu - 510 242 940

Fiat Seicento Hobby Hatchback
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rok prod. 2000
cena 6500 tys
pojemnosc 1108, moc 55 KM
przebieg 73124
benzyna, liczba drzwi 2/3, kolor
bordowy
skrzynia biegow manualna
przeglad: 09-2009
ubezpieczenie 03-2009
pierwsza rej. 06-2000
bezwypadkowy,
kupiony w polskim salonie
garazowany
blokada skrzyni biegow, autoalarm,
centralny zamek, elektryczne szyby,
poduszka powietrzna, immobiliser,
radio/CD, serwisowany, blokada
skrzyni biegów gerda tytan, nowe
2 miesiące - opony letnie, zimówki
1 sezon, samochód w b.dobrym
stanie, nowy akumlator

Tel. 509 208 913

Fiat Seicento Hobby Hatchback, rok
prod. 2000, pojemność 1108, moc 55
KM, przebieg 73124, benzyna, liczba
drzwi 2/3, kolor bordowy, skrzynia
biegów manualna, przegląd: 09-2009,
ubezpieczenie 03-2009, pierwsza rej.
06-2000, bezwypadkowy, kupiony w
polskim salonie, garażowany, blokada
skrzyni biegów, autoalarm, centralny
zamek, elektryczne szyby, poduszka
powietrzna, immobiliser, radio/CD, serwisowany, blokada skrzyni biegów gerda
tytan, nowe 2 miesiące - opony letnie,
zimówki 1 sezon, samochód w bardzo
dobrym stanie, nowy akumulator; cena
6500 zł. - 509 208 913
Fiat Uno - Uszkodzona stacyjka i rozrusznik. Ważny przegląd i rejestracja.
Cena ok.450 zł. – 1988 - 506 216 452
Ford Escord - 1994 rok - kolor wiśnia,
ABS, regulacja foteli i kierownicy,
podgrzewane fotele, bezwypadkowy.
Sprzedam za 1800 zł. - 781 637 322

Ford Escort - 1990 r. w bardzo dobrym
stanie, czerwony, benzyna, przegląd
do 12.08.09, od kobiety, cena 1.800 zł.
- 692 622 285
Ford Escort 93r - 1.6 16v 110KM
srebny metalik + antena CB cena 1900zł
warto - 723 293 971
Ford Escort Orion - części - 693
828 283
Ford Escort z gazem - 1992r. 1800cm3
16V 105 KM benzyna + gaz wspomaganie, regulacja kierownicy, welurowa
tapicerka, centralny zamek, szyberdach, hak, alufelgi 13 (nowe opony)
wymieniony olej; zero śladów korozji;
pierwszy właściciel w kraju, sprowadzony w 2004, przegląd do sierpnia
2009r. Cena do uzgodnienia 601 284
032 - 603 770 032
Ford Escort z gazem - 1992r - 1800cm
16V 105 KM benzyna + gaz, wspomaganie, centralny, alusy 13 cena do
uzgodnienia - 603 770 032
Ford Eskort - Rok produkcji 1991,
diesel 1,8l, czerwony, trzydrzwiowy,
stan dobry, cena do uzgodnienia - 510
973 662
Ford felgi 13 - 13 cali 4 sztuki 100 zł
- 693 828 283
Ford Fiesta - 1.1 91 rok zarejestrowana, opłacona 1000 zł nowe opony
- 698 925 671
Ford Fiesta 1,8 d - 1995 r, 5-o
drzwiowy, ekonomiczny, hak, wspomaganie, do poprawek lakierniczych cena
1.500 zł. - 607 660 111
Ford Fiesta - części - i 89r 1.4 benzyna
- 785 465 111
Ford KA - rok produkcji 1997, stan
bdb., pierwsza właścicielka w Polsce,
cały czerwony - 663 379 444
Ford Mondeo - 93r. 1.8 benzyna.
Zarejestrowany po wymianie pasków,
końcówek, tulei, gumek na stabiliz.,
łączników stabilizacji, elektryczne szyby,
lusterka, fotel kierowcy. Centralny
zamek, alarm, ABS, szyber elektryczny.
Wiśnia hatchbeck. Od 4 lat w kraju 1
właściciel. Oryginalny przebieg, Cena
2700 zł. - 668 399 779
Ford Mondeo 1998 rok - Hatchback
- 175 tys. przebiegu, 1,8 benzyna,
granatowy - metalic, klimatyzacja, abs,
szyberdach, 2 poduszki powietrzne,
immobiliser, radio, centralny zamek,
welurowa tapicerka, elektryczne szyby
i lusterka - 665 727 011
Ford Mondeo kombi - rok 1994,
pojemność 1600 benzyna, kolor biały
zarejestrowany stan bardzo dobry cena
4100zl - 510 117 302
Ford Mondeo kombi 98 r. - srebrny
metalik. Silnik 1600V 16V benzyna,
stan dobry, sprowadzony do opłat,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby, centralny
zamek, klimatronik, przednia i tylna
szyba podgrzewana. Cena 4.500 do
negocjacji (okolice Jeleniej Góry) - 503
759 887
Ford Mondeo kombi, Karpacz - 98
rok, 175 tys., bezwypadkowy, jeździł
w Niemczech, dwa komplety opon,
alufelgi, nowy przegląd, zarejestrowany
i ubezpieczony. Dobry stan techniczny.
Cena do uzgodnienia - 075 76 160 23
Ford Scorpio 2.0 dohc - 1989 na części, instalacja gazowa - 793 698 676
Ford Windstar - 3 litry, automat, rocznik
96, benzyna, bogato wyposażony na 7
osób od roku w Polsce, alufelgi letnie
i zimowe. Cena 12 tys. do negocjacji
- 605 059 991
Golf 2 - rok produkcji 1987, 1.6
diesel, 3 drzwiowy, kolor czarny, hak,
uszkodzony silnik , tzn. nie trzyma już
kompresji, poza tym stan dobry. Cena
800 zł do negocjacji - Szklarska Poręba
- 661 556 470
Golf II - 1988, 1,3 benzyna, ważny
przegląd i oc, stan silnika bdb., zadbane
wnętrze, ekonomiczny, do poprawek
blacharskich prawy i lewy błotnik (lekko
wgnieciony) cena 1000 zł - 669 367
214
Golf III rok 93 - czerwony, 3-drzwiowy,
benzyna 1,6, alufelgi, komplet opon
zimowych, tapicerka welurowa, stan
dobry plus. Cena 4,5 tys do uzgodnienia.
Zdjęcia na maila, mail grzecznościowy
aga-tigi@wp.pl - 721 631 554
Golf II diesel okazja! - pojemność
1.6 diesel 1988 rok, biały , 3 drzwiowy
zarejestrowany , ubezpieczony cena
- tylko 1350 zł - 512 414 634
Golf II diesel - okazja! 1300 zł, zarejestrowany, ubezpieczony, pojemność
1.6 diesel, kolor biały, 3 drzwiowy - 663
608 678
Golf IV 1,9 diesel 1999 rok - sprowadzony, zarejestrowany, kolor czarny, 3
drzwiowy, klimatyzacja cena 17500 zł
- 504 931 682
Golf IV GTI - 1,8 turbo, 1998 rok.
Srebrny, 5 drzwi. 4 x airbag, klimatronik,
kubełkowe fotele RECARO, nawigacja
kolor, zmieniarka na 6 płyt, ksenony,
spryskiwacze lamp, alufelgi 18”Antera,
karbonowe wykończenia, stan auta
idealny, Serwisowany. Książka serwisowa, zadbany. Cena 19 900 zł - 691
800 399
Gril mondeo 96-00 - oryginalny z
logo ford, Stan b.dobry. Cena 80 zł.
- 503 690 425
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Honda Civic - rok 1992, pojemność 1,5
benzyna + gaz, kolor czerwony metalic,
pełna elektryka, centralny zamek,
szyberdach, nowy pasek rozrządu,
wymieniona przednia szyba, komplet
opon zimowych, zarejestrowany, ubezpieczony, cena 4500 do negocjacji
- 886 409 747
Hyunday Pony 1,5GLSi czerwony rok
pr.1993 centralny zamek, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy. Cena:
1500 PLN - 607 157 072
Iveco - części - 92 rok, 2.5 Td, z
bezpośrednim wtryskiem. Stan silnika
i skrzyni bdb. - 609 243 506
Junak Chopper - po remoncie silnika
(nowy wał , pierścienie itp.) 1200 zł - 075
71 25 149
Kia besta diesel - 2,0 diesel 1996 rok,
hak, nowe opony, przegląd do 09/2009
ważne OC, zarejestrowany cena 5500
zł - 607 660 111
Kola dojazdowe (zapasówki) - posiadam 7 sztuk rożnego rodzaju kół
dojazdowych (szczególnie dobre dla
posiadaczy aut na gaz z butla w miejscu
zapasowi) na 4 i 5 otworów do rożnego
rodzaju aut miedzy innymi ww, audi, opel
itd.O szczegóły proszę dzwonić i pytać
pod niżej podanym numerem telefonu
- 660 481 111
Koła zimowe - komplet w idealnym
stanie, rozmiar opon: 195,65 R15,91T
firmy KLEBER, bieżnik 7-8 mm M+S
felgi rozmiar(6 Jx 15 ET52,5) jak nowe
- 787 210 943
Koła zimowe 15c - do VW na stalowych felgach. 2 szt. Kleber, 2 szt.
Viking. Zainteresowanym wyślę zdjęcia
- 602 513 319
Koła zimowe 195/65/15 - Sprzedam
koła zimowe 15 na stalowych felgach
w bardzo dobrym stanie Micheli Energy
Używane tylko w ostatnim sezonie.
Cena za komplet 550zł - 604 446 110
Koła zimowe 195/65/15 - Cena 550zl
- 660 676 030
Koła zimowe Ford Mondeo 4x108
- sprzedam komplet kół zimowych na
stalowych felgach - 65R14 bieżnik 4-5
mm. Cena 220 zł do negocjacji - 601
880 135
Komplet kół i opon do 126p - 5 kół, 4
zimowe i 4 letnie opony, kołpaki – całość
- 784 371 643
Mazda 323 - składak 89/95, diesel 1,7l,
brak OC i przeglądu, silnik po remoncie
- 510 973 662
Mercedes 814 – 1993, skrzynia
plandeka, długość 5,40 szerokości
- wysokość 2,40, masa całkowita 7,5t,
ładowność 3,5. Tył na poduszkach. W
ciągłej eksploatacji. Cena do uzgodnienia - 601 543 600
Mercedes c220 2005r - cdi kombi,
złoty metalic, przebieg 145.000 km, klimatronic dwustrefowy, pełna elektryka,
podgrzewane fotele, duża nawigacja,
alufelgi, nieuszkodzony, zarejestrowany,
stan idealny, cena 58.000 zł - 662
236 613
Mercedes s500 - Rok produkcji 2001,
najbogatsza wersja, sprawny, zadbany,
elegancki. Zadzwoń, zapytaj... - 513
105 185
Nissan Almera 2003 - rok produkcji
2003, 69 tys. km, 1800 cm, benzyna,
srebrny metalik, bez wypadku, garażowany, kupiony w kraju, serwisowany,
zarejestrowany, w bardzo dobrym
stanie, najbogatsza wersja TEKNA, 26
500,00 PLN - 502 245 915
Nissan Micra 1996 - Stan idealny
kolor turkusowy metalic. Cena 6 500
- 608 649 813
Nysa - Towos Benzyna + gaz. Cena ok.
1600 zł. - 506 216 452
Omega b na części - kombi 2.0 - benzyna 95 rok, zielony metalik na części,
karoseria cała w silniku puka panewka
- 606 508 723
Opel Astra - rok produkcji 1992, pojemność silnika 1,4. Stan pojazdu mechaniczny jak i wizualny bardzo dobry.
Czyste, zadbane wnętrze. Po remoncie
przedniego zawieszenia i silnika. Nowy
układ wydechowy. Zarejestrowane
w kraju. Posiada aktualny przegląd i
ubezpieczenie - 608 026 973

letnie + zimowe ,moc 90 KM, centralny
zamek , cena 10 200 do uzgodnienia
- 507 367 466
Opel Vectra - Kombi rok produkcji
2000, 1.6 benzyna plus instalacja
gazowa, srebrny, pełna elektryka, opłacony - 793 385 304
Opel Vectra - rok produkcji 94 2,0
benzyna + gaz wersja cdx, czyli bogate
wyposażenie, bez śladów korozji,
dużo nowych części wymienionych,
nie wymaga wkładu finansowego,
atrakcyjny wygląd (alufelgi, grafit
metalik, dodatki drewniane, elektryka,
2 poduszki pow. abs i wiele innych
dodatków) cena 7000 bez negocjacji
- 691 586 943
Opel Vectra - 1.8 – benzyna, rok
produkcji 1998, ABS, 4 poduszki
powietrzne, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, komputer, radio cd
sterowanie w kierownicy, ks. serwisowa
udokumentowany przebieg 129 000
km, opłacony cena 10500 - do negocjacji - 793 732 141
Opel Vectra - 1.8 benzyna 16v 1998
rok, ABS, 4 poduszki powietrzne,
klimatyzacja, komputer, elektryczne
szyby, lusterka, radio cd sterowanie
w kierownicy, welurowa tapicerka, ks.
serwisowa, udokumentowany przebieg
129 000 km, opłacony cena:10500 - do
negocjacji - 793 732 141
Opel Vectra 2.0 16v anglik - wersja
CD, rok 1998, moc 136 ps, automatyczna skrzynia biegów z funkcją
sport i trybem łagodnego ruszania w
zimie, abs, kontrola trakcji, klimatyzacja, wspomaganie, pełna elektryka,
poduszki, cd, halogeny, wszystko
sprawne, wersja angielska w całości
lub na części - 662 587 558
Opel Zafira 2.2 dti - pakiet OPC,
2003r. Czarny metalik, 4/5 drzwi, 7
osobowy. Klimatronik, alufelgi 17 , nowe
opony, pełna elektryka, nawigacja kolor,
6x airbag, ABS. Sprowadzone. Cena 26
000zł do negocjacji - 691 800 399
Dwie opony GOODYEAR VECTOR,
M+S (śnieżnobłotne) rozmiar 205/55
R16,91V. Bieżnik 3-4mm. Cena 100 zł
za komplet! - 660 481 111
Dwie opony letnie DUNLOP SPORT
200E rozmiar 205/65 R15,94V, bieżnik
około 3mm. Cena 90zl za komplet!
- 660 481 111
Opony - 4 opony nowe zimowe do
fiata 126 p. oraz 2 opony 185/75 r14c
oraz pełna oponę 13 do Cinquecento
- 693 526 066
Opony 135-12 - zimowe - stan bardzo
dobry felgi z oponami fiat-126 p tanio
- 601 472 183
Opony 135-12 - zimowe - komplet
- tanio - 665 930 993
Opony 195x65x15 - zima - opony
195 x54x15 na zimę firmy KLEBER za
320 zł oraz komplet 4 kół z oponami
MICHELIN na stalowych felgach, rozstaw 5x112, pasują do audi a4, a6, vw,
passata b5, LT. sharana, galaxy. Rozmiar opon 195x65x15 .stan bieżnika 6
mm - 515 206 246
Opony nowe 185/65/14 - Admiral wielosezonowe całkowicie nowe - cena za
komplet 440 pln - 662 587 558
Opony tanio - zimowe z felgami lub
same felgi do Volvo w bardzo dobrym
stanie - 518 215 099
Opony zimowe - Sprzedam tanio
używane opony zimowe z felgami o
rozmiarze 195/65R14-CONDOR do
pojazdu BMW - 501 171 870
Opony zimowe - 4 opony zimowe z
felgami rozmiar 175/70/R 13 stan dobry.
Cena 350zł. - 502 721 139
Opony zimowe + felgi 16 Passat
- używane przez jeden sezon felgi i
opony w stanie bardzo dobrym pasuje
do Volkswagena oraz Audi 4 sztuki
- 605 603 648
Opony zimowe 14 - Dębica Frigo
rozmiar 185/65r14. Stan idealny 99%
bieżnika 2 sztuki - 500 278 951
Opony zimowe 235/65 - Używane R
16C.-4 szt. - 120zł. za szt. Stan bardzo
dobry - 513 700 608
Opony zimowe - opel vectra - komplet
stan bardzo dobry - 663 873 098

Opel Calibra - zadbana z ważnym
przeglądem i ubezpieczeniem - 722
072 443

Opony zimowe pirelli 16 - opony w
bardzo ładnym stanie używane tylko pół
sezonu, zimowe 16 - 605 603 648

Opel Corsa B za 3600 zł - z 1994r,
1-właściciel, zielony, 1,2 benzyna, w
stanie idealnym, sprowadzony do opłat.
Cena 3600zł+ opłaty ( około 1200zł)
- 608 498 262

Opony zimowe z felgami do opla
corsy, astry, kadeta-13, renault 19,
megane, clio,-14,wv golf, skoda felicia, seat ibiza 13, ford escort, fiesta,
ka-13 oraz same opony 4x175/70/13,
2x195/60/15 4x185/60/14 - 691 566
585

Opel Kadett E - 1.3 87r cena 500zł
Ważny przegląd i oc idealny na dojazd
do pracy! - 695 980 120
Opel Kadett e hattback - 800zł - 91,
centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kierownicy, skrzynia 5 biegowa
manualna, instalacja LPG, pojemność
1600, cena 800zł. - do negocjacji - 696
387 594
Opel Omega gaz – 92 rok, autko jest
sprawne posiada ważny przegląd i oc
cena 1400 - 721 581 631
Opel Tigra - Rok produkcji 1995 - przebieg 128 tys. pojemność 1400 benzyna,
atrakcyjny wygląd, 2 ARB, elektryczne
szyby i szyberdach ,tylna szyba przyciemniana, lusterka i zderzaki w kolorze
nadwozia (kolor miedziany), opony

Opony z felgami - 4 opony z felgami
14, opony rozmiar 185/65/14, stan
bardzo dobry. Grubość bieżnika do
znaczników na 2 -6mm na kolejnych
2 -7mm. Felgi rozstaw śr. 4 x 108 mm
( ford ). Cena za komplet 480 zł. - 668
399 779
Oś do budowy przyczepki od VW 13
poszerzona - 507 408 393
Passat b5 kombi - po liftingu tylna
klapa, jest gola nie posiada szyby ani
plastików ma lekkie wgniecenie mogę
wysłać zdjęcia proszę pisać na maila
luki_szymek@wp.pl odbiór osobisty.
Cena 90 zł - 662 236 770

Peugeot-205-1.4 ben części - tanio
- 601 472 183
Peugeot 405 glx - 1992/97 rok
179 tys. 1600 ccm benzyna, instalacja gazowa, bordowy metalik, elektryczne szyby, szyberdach, elektrycznie
regulowane lusterka, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek + pilot
– imobilajzer, welurowa tapicerka,
alufelgi, komplet opon zimowych z
felgami, radio CD, atrakcyjny wygląd,
Cena 3000 - 608 442 883
Peugeot 605 + gaz - 95 r, 2,0 turbo
Eskort + gaz, granatowy metalik. Pełna
opcja oprócz skóry. Cena do uzgodnienia - 669 822 892
Piękne bmw e46 320i z 2000r - benzyna, 150km, 147 tys. km przebiegu,
xenony org, skóra + aclantara, radio
cd+mp3 z pilotem, ABS,ASR,ESP,
el szyby, Felgi 17’ 215/50/r17 autko
świeżo po przeglądzie. Osoba prywatną! Autko krajowe! - 790 465 462
Piękny Fiat Punto - 1994r, 5-drzwiowy,
1,1ben, bordowy metalik, centralny, 2 x
airbag, alufelgi, zimowe opony. Rewelacyjny wygląd. Cena 3900zł + opłaty
(1200zł) - 608 498 262
Pilnie Mercedes 814 - Rok produkcji
1993 skrzynia- plandeka długość 5,40
szerokość - wysokość 2,40. Masa całkowita 7,5 ładowność 3,5 tył na poduszkach. Auto w ciągłej eksploatacji. Cena
do uzgodnienia - 601 543 600
Pilnie opla combi - z powodu wyjazdu
cena 1500 zl pojemność1400 rok 1991
- 663 361 586
Pirelli Carving - 4 sztuki opon zimowych 175/65/14. W doskonałym stanie,
używane jeden sezon - przejechały ok.
8.000 km. Cena 400 pln za komplet
- 075 64 134 12
Polonez Caro 94r z gazem 800zł
- Ważny przegląd i oc! Hak, centralny
zamek + komplet opon zimowych!
Cena: 800zł - 609 712 775
Polonez Caro Plus - rok 1998, ważny
przegląd i oc, samochód z instalacją
gazową, centralny zamek, alarm, stan
dobry/bardzo dobry. Cena 1300 zł do
negocjacji. - 669 417 059
Przyczepka zarejestrowana do
samochodu, bez usterek, przystosowana również do przewozu motocykla.
Atrakcyjna cena! - 79 212 82 82
Renault - 25 tx 2,8 l LV6 benzyna
89r bez chłodnicy cena 1500 zł. - 505
059 832
Renault 19 - rok produkcji 93. Silnik
1.8, 5 drzwiowy, zielony metali. Autko
w bardzo dobrym stanie. Centralny
zamek, elektryczne szyby i szyberdach,
radio mp3. Alufelgi 15” z nowymi oponami + komplet nowych zimówek na
felgach stalowych 14” - 509 265 858
Renault Chamade 19 - z 1993
roku. 1,4 benzyna plus gaz. Aktualny
przegląd i ubezpieczenie. Cena do
uzgodnienia. O kontakt proszę po
godzinie 20 - 507 107 361
Renault Megane 96 - silnik 1,4 z
całym dodatkowym wyposażeniem,
przebieg 220 - jeden właściciel - 509
725 029
Renault Twingo - rok produkcji 2000,
pierwszy właściciel, kupiony w salonie,
przebieg 93.000 km, zielony metalik, 2
poduszki, immobiliser, blokada skrzyni
biegów, elektryczne szyby, komplet
opon zimowych, cena: 7.200 pln - 600
364 681
Renault Megane - 1996 roku po
przebiegu 220000 z wyposażeniem i
kompletem opon zimowych i letnich
na felgach. Kupiony i serwisowany w
JG jeden właściciel. Stan dobry - 609
650 870
Roleta mondeo kombi - 93-00. Stan
b.dobry. Cena 80 zł. - 503 690 425
Rover 214 1,4i 95 rok - części - 785
465 111
Seat Ibiza - uszkodzona skrzynia biegów - tanio 400zl - 500 600 617
Seat Ibiza - rok 94, benzyna, pojemność 1.3, cena 3.700 (do negocjacji)
- 695 604 960
Seat Ibiza 1,2i 93r – części - 785
465 111
Seat Ibiza 2006r 1.4tdi okazja - Model
po liftingu , przebieg 28 tys. kilometrów,
błękitny metalik, elektryczne szyby,
aluminiowe felgi 16, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, 4 x air
bag, klimatyzacja, ABS, immobilizer,
RM SONY, stan bardzo dobry, sprowadzony do opłat - 604 837 827

Sprzedam Cezetkę 350 - motor w
dobrym stanie z ważnymi opłatami.
Tanio sprzedam - 791 244 062
Hak do AUDI 80 cena 150zł+ osłona
pod silnik do AUDI cena 100zł - 516
246 985

VW T4 skrzynia, 1.9 pojemność, diesel,
1100 kg ładowność, bardzo dobry stan
techniczny 9000 pln do negocjacji - 697
870 559

Sprzedam koła zimowe - felgach stalowych na 15” 195/65 Michelin Energy
używane jeden sezon. Pasują do VW,
Skody, Audi Cena 550zł do uzgodnienia
- 604 446 110

Watrburg Polo 91 rok - tanio sprzedam auto na chodzie jeżdżące, brak oc,
hak, zadbany i dobrze utrzymany jak na
swój wiek, lub zamienię na przyczepkę
- 787 233 050

Mam do sprzedania opony używane,
letnie 205/60 R-15. - 500 069 229

Wvagen transporter 1,9 diesel - 1995
rok, sprawny, blaszak, cena 8000,- 889 687 356

Subaru - 93r 1.8 benzyna + gaz kolor
czerwony przebieg 290 tys. lub zamienię
na kombi Vana - 663 608 693
Sprzedam zimówki na felgach do
malucha 50 zł szt. * 4 - 887 235 399
Mitsubischi Lancer – 5 drzwiowy
1990 rok, pojemność 1,5 plus części po
rozbiórce innego Lancera, cena 2,500zl.
cena do uzgodnienia - 660 725 384
Stalowe felgi - Renault Laguna 9801, R 15 z firmowymi kołpakami i kompletem śrub, cena 400 zł do negocjacji.
- 889 053 237

Zimówki 15 z felgami super stan - na
felgach stalowych z vw passata b5,
pasują także do innych vw, opony i felgi
w super stanie, jak nowe. Cena 400 zł za
komplet. Jelenia Góra - 793 608 323

Żuk 700 zł - do poprawek - 607 260
000

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autozłomowanie, kupię auta
całe i powypadkowe – 667 138 290,
663 393 415
Auta całe i uszkodzone osobowe
i dostawcze z lat 1992-2007 stale
aktualne - 601 742 156
Skup aut za gotowkę do 8 tys. po
93 rok, całe i uszkodzone osobowe
i dostawcze e-mail 888auto@poczta.
fm 664 200 250
Mercedesa 123 może być uszkodzony - 661 248 817
Auto w rozsądnej cenie, może być
uszkodzone zarejestrowane lub nie
- 725 65 91 26

Suzuki Swift - 2006 rok 1300 cm3
7000km przebiegu z pełnym wyposażeniem, autko zarejestrowane i użytkowane - 502 435 097
T4 VW 8 osobowy tanio - rok 96 składak,
hak, oszklony, 8-osobowy w ciągłej
eksploatacji tanio do sprzedania. Bus
wymaga paru poprawek lakierniczych
i technicznych. Cena do negocjacji
- 7500 zł lub zamienię na mniejszy
- 510 354 556
Tanio Fiat Uno z xi 1999 r - 3D, bordowy metalik, bezwypadkowy, 96 tys.
km. Cena 4,5 tys. pierwszy właściciel
niepalący. Stan bardzo dobry, w pełni
sprawny, oszczędny silnik 900cm max
6L/100 km, pojemny bagażnik. Auto
alarm, blokada skrzyni biegów, radioodtwarzacz, 4 zimówki, bagażnik dachowy.
Adres zdjęć SMS-em. - 693 295 462

Wynajmiemy komfortowe, całkowicie
wyposażone mieszkanie w Karpaczu
Górnym. Czynsz 800 zł. plus opłaty
300 zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638; tel.biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy komfortowe 2 pokojowe ul. Podgórze okolice „Ogólniaka”. Istniej możliwość
wynajmu mieszkania na okres 1-2 lat.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 501-357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Piękny stary dom po remoncie - okolice
Karpacza
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe okolice
I LO Cena 220.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy działkę budowlaną w Jeżowie
Sudeckim. Piękne widoki na Karkonosze. Powierzchnia 1800 m2. Cena
156.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-554086 : tel. biuro 075/ 643 60 51

Wynajmiemy 2 pokojowe mieszkanie
z werandą w Karpaczu. Umeblowanie
standard podstawowy.
Czynsz 500,- zł. plus opłaty licznikowe.
Kaucja 400,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Do sprzedania dom w Jeleniej Górze
- okolice Akademii Ekonomicznej. Ciekawa
architektura zarówno domu, jak i wnętrz
Ogród do zagospodarowania. Cena
595.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-554086 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Wynajmiemy atrakcyjną kawalerkę w w
Cieplicach. Mieszkanie umeblowane i
wyposażone - min. pralka i lodówka. Wokół
dużo zieleni. Czynsz 750,- zł. plus opłaty
licznikowe. Kaucja 700,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy bliźniak lub pół bliźniaka w Jeleniej Górze - obrzeże miasta. Wspaniała
działka widokowa. Cena 395.000,- zł. do
negocjacji.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-554086 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie 1 pokojowe w kamienicy, w Sobieszowie. Niskie
koszty eksploatacji. Dogodny dojazd. Cena
110.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Toyota Corolla 1332 pojemność uszkodzona 1996 rok-w całości lub na
części - 601 472 183
Toyota Previa - pełne wyposażenie
oprócz skóry, 8 osób, klimatyzacja,
pełna elektryka, 2x szyber dach, instalacja gazowa, chętnie zamienię na
mniejszy. - 604 208 710
Używane opony 215/55 R - 16. dwie
sztuki. 100 za sztukę - 513 700 608
Vectra A gt - 100% oryginał - 2000
benzyna, 115 km. Ważne badania i
OC. ABS, szyberdach, oryginalne alufelgi opla, elektryczne i podgrzewane
lusterka. Komputer. Kubełkowe fotele.
Niezawodna i solidna. Grafitowy metalic.
Do poprawek ranty tylnych błotników.
Stan techniczny bdb. Cena 3200 - do
negocjacji - 075 64 13 4 12
Vectra z gazem - 1994 r,1.8 +
gaz, wspomaganie kier. 2 poduszki
powietrzne, abs, centralny zamek,
immobilaiser, zderzaki w kolorze, halogeny, radio z mp3, elektryczna regulacja
świateł, szyberdach, dzielona kanapa,
autko zadbane, bez korozji. Zapraszam
do obejrzenia. Auto godne polecenia
- 661 522 201
Volkswagen Golf 2 - rok produkcji
1987, 1.6 diesel, 3 drzwiowy, kolor
czarny, hak, uszkodzony silnik , tzn. nie
trzyma już kompresji, poza tym stan
dobry. Przegląd ważny do 20 Stycznia
2009r. i OC do 10 Lutego 2009r. Cena
800 zl do negocjacji - Szklarska Poręba
- 661 556 470
Volkswagen Golf IV 1.4 16v - 75km
156000 km przebieg, podgrzewane
fotele, spryskiwacze świateł, 4x AIRBAG, hak, alarm, soczewki przeciwmgielne, kolor czerwony, zarejestrowany.
Cena 13800 do negocjacji. - 880 433
492
Vw Bora kombi 1,9tdi - 2003 rok, 1,9
TDI, 101 km, climatronik, ABS, ESP,
poduszka powietrzna, komputer, elektryczne szyby i lusterka, auto-alarm, felgi
aluminiowe, złoty metalic i inne. Cena do
uzgodnienia. - 509 296 638
Vw Golf III 1994 rok - hatchback, diesel
64 km, 5-cio drzwiowy. Przebieg 265
700. Cena 6900 zł do negocjacji - 608
623 166

Skoda Felicja 1.3 mp - i części - 693
828 283
Renault 5 disel 1.6 ubezpieczony
i ważny przegląd, lekko uszkodzone
drzwi pasażera.500zl. - 725 517 790

Vw Passat - 1.8 benzyna + gaz, stan
bdb., po remoncie, cena 4200 do negocjacji - 785 456 586

2 Polonezy Caro Plus 1998 rok z instalacjami gazowymi, alufelgami, alarmem
i centralnym zamkiem, stan jednego
dobry, stan drugiego - uszkodzony cena
1500 zł za 2 sztuki - 511 164 288

Vw Passat b4 - 1995 1.8 kombi gaz
- 792 145 026

Sprzedam auto - tanio Fiesta Ford
1,1 opłacona 7 nowych opon 1000 zł
- 698 925 671

Zadbany fiat 126p, w bardzo dobrym
stanie - nie wymaga wkładu finansowego - proszę dzwonić popołudniu lub
wieczorem - 603 291 394

Zimówki do malucha - dwa koła z
zimowymi oponami ( prawie nowe )
- 668 346 981

Suzuki Bandit 1200S 2002r. kolor niebieski metalik, stan bardzo dobry, 33 tys.
km, jestem drugim właścicielem w kraju
motocykl był sprowadzony z Niemiec,
garażowany oryginalny - bez przeróbek.
Cena 14500zł. - 513 050 560

Vw Lupo 1998 - Piechowice - 109 tys.
km., jeździł w Niemczech, dwa komplety
opon, alufelgi, ABS, 2 poduszki, centralny zamek, kolor czerwony, przegląd
do 10.2009, zarejestrowany i ubezpieczony. Bardzo dobry stan techniczny.
Cena do uzgodnienia - 605 769 137

Silnik Seat 16v vag – 140 tys.
przebiegu 10,5 ciśnienia na każdym
cylindrze - 695 980 120

Cena do negocjacji – 5900 zł. - 506
502 616
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Vw polo 1.0 - 1995 (od 2 lat w Polsce)
183 tys., biały, ABS, komplet opon
letnich i zimowych, kilka nowych części
zamiennych. Po wymianie: rozrządu,
aparatu zapłonowego, świec, przepustnicy, filtrów oraz oleju. Stan dobry.
Spalanie na poziomie 5,5-6,5 L /100km.

Do sprzedania dwupoziomowe mieszkanie/ połowa domu,z oddzielnym wejściem,
garażem i niedużym ogrodem, w poniemieckim budynku po generalnym
remoncie-nowy dach, ocieplenie , drenaż,
izolacja, w zabudowie szeregowej.
-tarasu widok na Karkonosze. Powierzchnia całkowita( z garażem) 156m2.

Pawilon usługowo handlowy.12km od
Jeleniej Góry usytuowany przy drodze
powiatowej.105 m powierzchni użytkowej.
Pełne zaplecze socjalne.Działka
325m.Ze względu na zapotrzebownie
ludności - nasza sugestia : idealne
miejsce dla branży mięsno wędliniarskiej.
ZAINWESTUJ I ZARABIAJ.POLECAMY
Gnk 502 068168

Posiadłość wiejska o olbrzymich możliwościach inwestycyjnych. Grunt o pow.
6,52 ha w jednym kawałku w tym 3.8 ha
wg miejscowego planu przeznaczone na
cele usługowo-przemysłowe. Parterowy
dom ocieplony i z nowym dachem, w
połowie mieszkalny, w połowie hala o wys.
3,3 m. Część mieszkalna o pow. 226
m.kw GNK 501 476 492

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Do zerówki uroczyście

Dwadzieścioro dzieci z Przedszkola nr 4 w Jeleniej Górze poprzez uroczyste pasowanie na
uczniów oddziału zerowego weszło
w minionym tygodniu w nowy
reklama

etap życia. Ślubowanie urozmaiciły
występy, recytacje wierszy, tańce i
przedstawienia teatralne. Chłopcy
i dziewczęta rozpoczęli ceremonię
polonezem, a następnie każde z

nich dla przybyłych gości recytowało wiersze o nauce w szkole,
swoich umiejętnościach i planach.
W programie uroczystej akademii w wykonaniu pasowanych

maluchów znalazły się również
przedstawienia teatralne, piosenki
i inne tańce. Nad wszystkim czuwały panie wychowawczynie: Elżbieta
i Grażyna. – To jest wyjątkowo

aktywna grupa maluchów, która
już wcześniej z przedstawieniem
teatralnym i przez siebie ułożonymi wierszykami występowała
w szpitalu – mówi Katarzyna

Fot. Marek Tkacz
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Stec, dyrektor Przedszkola nr 4 w
Jeleniej Górze.

(Angela)
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Dach nad głową na szczytach
Po jednych schroniskach ostały się tylko fundamenty, po innych – mury, które zupełnie zmieniły swoje
przeznaczenie. Są też takie, które wyburzono, aby w
ich miejsce postawić nowoczesne kolosy. Mało przyjazne, ale za to widoczne z daleka. Dziś odwiedzimy
Schneegrubenbaude, czyli schronisko na Śnieżnych
Kotłach.

Sudetami. Uruchomiono tam tylko
kilka pokojów i bufet. Z uwagi na
nikły ruch turystyczny (strefa nadgraniczna dość pilnie strzeżona),
dawny hotel podupada i kończy
służbę dla miłośników górskich
wędrówek w maju 1960.

– Ten dzień był poświęcony
na obejrzenie Śnieżnych Kotłów,
uważanych za rzecz najbardziej
godną widzenia, a również źródeł i wodospadu Łaby – pisze 2
sierpnia 1800 roku John Quincy
Adams, amerykański dyplomata
i przyszły prezydent USA, który
– jak już wiadomo w tym właśnie
czasie – zwiedzał Jelenią Górę i
okolice.

Przekaźnik nad Kotłami

Na Kotły z zadyszką

Niewygodnym wózkiem wyruszył ze Szklarskiej Poręby w towarzystwie małżonki i po dwóch
godzinach podskakiwania na
kamieniach i skałach dojechali do
miejsca, skąd żaden inny pojazd
dalej jechać nie mógł. – Godzinę
wspinaliśmy się bardzo stromą
ścieżką. Dysząc dotarliśmy do szałasu chłopskiego, zwanego budą,
jakich wiele spotyka się w tych
górach – opisuje. Tam odpoczęli,
posilili się. Przed nimi jeszcze pół
godziny marszu, ale już nie po
takiej stromiznie.
– Nagle: przepaść! Prawie tysiąc
pięćset stóp głęboka, otworzyła
przed nami swoją przerażającą
gardziel. Mogliśmy oprzeć się o
brzeg skały i spojrzeć w okropną
otchłań. Znana jest jako Duży i
Mały Kocioł Śnieżny, a to dlatego,
że śnieg na dnie pozostaje niestopiony przez cały rok. Jednak tak
się nie działo przez ostatnie dwa
lata, a teraz nie ma śniegu w ogóle
– zanotował Amerykanin.

Romantyzm magnesem

i gigantomania Schaffgotschów
Kiedy tam przebywał, na Śnieżnych Kotłach nie było nawet najprostszej budy góralskiej. Miejsce
odstraszało raczej ówczesnych
turystów wspomnianymi przepaściami i trudnościami w dotarciu.
Wycieczka na Śnieżkę w porównaniu z eskapadą na Kotły wydawała
się spacerkiem.
Dopiero romantyczne uwielbienie surowych krajobrazów
przyciągnęło tu większą rzeszę
ludzi i dało początek rozwojowi
schroniska.
Pierwsze trudno w ten sposób
określić. W 1837 roku powstaje
drewniana budka, w której można się skromnie posilić. Nocleg
znajdują tam zaledwie dwie osoby.
Budka nie wytrzymuje surowej
aury i po niespełna 20 latach zostaje zniszczona przez huragan.
W jej miejsce stanie kamienne
schronisko: tam odpocząć może
21 turystów w pokojach, a ponad
dwa razy tyle – posilić się w sali
bufetowej.
Ale i tego było mało. Jak się
okazuje – gigantomania nie jest
właściwa tylko naszym czasom.
Schaffgotschowie, właściciele
okolicznych ziem, w ciągu roku
(1896-97) wznoszą nad Śnieżnymi Kotłami kilkupiętrowy hotel
górski z wkomponowaną wieżą
widokową.

Jak na koniec XIX wieku obiekt
jest imponujący. Turyści mogą
przenocować w 44 komfortowo
urządzonych pokojach dwuosobowych i posilić się w kilku salach
restauracyjnych, urządzonych
również na tarasach widokowych,
zabudowanych oknami.
Najwięcej ciężkiej pracy mieli
tragarze, którzy przez cały rok na
plecach wnosili regularnie zapasy
żywności i zapewne – opału, gdyż
do schroniska dostać się pojazdem
mechanicznym nie było możliwe.
Schaffgotschowie doskonale
widzieli górskie włościa z apartamentów w pałacu w Cieplicach.
Park Zdrojowy leży niemal naprzeciwko Śnieżnych Kotłów. Trudno
oceniać walory estetyczne, jakimi
się kierowali. Zdaniem wielu wieża
i sam obiekt zupełnie do górskiego
krajobrazu nie pasowały.
Luftwaffe, a później – Wawel
Po wybuchu II Wojny Światowej obiekt na Śnieżnych Kotłach
przejmuje Luftwaffe i urządza
tam ośrodek wypoczynkowy dla
pilotów i żołnierzy związanych
z lotnictwem oraz ich rodzin.
Sielanka kończy się w 1944 roku,
kiedy – w obliczu zbliżających się
wojsk armii sowieckiej – Niemcy
militaryzują karkonoskie szczyty i
zamykają schroniska. Nad Kotłami
powstaje baza radiolokacyjna,
która działa aż do wycofania się
hitlerowców z terenów Śląska.
Kiedy w Karkonosze trafiają
pierwsi polscy osadnicy, schroniskiem w Karkonoszach zajmuje
się… Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, jak wówczas nazywano
dzisiejsze Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze. Obiekt
nie w pełni ożywa po 1950 roku
jako schronisko „Wawel”, nazwie
niewiele mającej wspólnego z

Rok wcześniej na Śnieżnych
Kotłach zainstalowano pierwsze
w Karkonoszach przekaźnikowe
urządzenia radiowe za czasów
PRL. Mało kto pamięta powód. A
były nim Igrzyska Olimpijskie w
Rzymie. Dzięki tym łączom transmisji radiowych z olimpiady mogli
słuchać zarówno Polacy, Czesi, jak
i mieszkańcy przygranicznej części
ZSRR (telewizja jeszcze wówczas
raczkowała).
Zamontowaną aparaturę na
Śnieżnych Kotłach pozostawiono,
a obiekt ze schroniska staje się dość
ponurą stacją przekaźnikową, modernizowaną wielokrotnie, dzięki
której sygnał telewizyjny z analogowych anten można odbierać do
dziś. Zadomowiły się tam także
stacje telefonii komórkowej.

Spalone, zmiecione

Los dał nową rolę schronisku
nad Kotłami, ale nie oszczędził
wielu innych karkonoskich „bud”.
Fundamenty pozostały jedynie
po schronisku Księcia Henryka,
Bronka Czecha (Schlingelbaude
– jednego z najstarszych karkonoskich schronisk z prawdziwego
zdarzenia – zniszczonego w pożarze w latach 60-tych minionego
stulecia). Jeszcze przed 1945 rokiem lawina zmiotła schronisko
Melzengrundbaude w Kotle Łomniczki, założone 1 czerwca 1905
roku przez Augusta Vogta.
Jego gospodarz w sezonie zatrudniał orkiestrę, a gości raczył
– podobno – wyśmienitymi, jak na
górskie warunki, daniami…

(tejo)
Ciąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...

Schilgelbaude (schronisko Bronka Czecha)
w końcówce XIX wieku.
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