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Nagrodzona Laurem Konsumenta
Konto Samooszczędzające jest
teraz jeszcze lepsze: 7% od
pierwszej złotówki i bez opłat za
prowadzenie.

po prostu po ludzku

Ul. Konopnickiej 12
58-500 Jelenia Góra

Nie musisz juz dłużej szukać - najpewniejsza lokata
z najwyższymi na rynku bankowymi gwarancjami
jest teraz na wyciągniecie ręki. A ponieważ jej
oprocentowanie to imponujące 9% w skali roku, Twój
zysk będzie naprawdę wysoki. Przekonasz się o tym
już za trzy miesiące.
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ROZMAITOŒCI

Don Wasyl w kajdanach
Widok skutego wandala, którego policjanci doprowadzali
na wizję lokalną, niech zadziała jako ostrzeżenie dla jego
„kolegów” chuliganów. Pseudgrafficiarz, który zniszczył
wiele elewacji w Cieplicach, wpadł z kompanem w ręce
cieplickich stróżów prawa w minioną środę.
Jak ustalili policjanci jeden ze
sprawców na co najmniej ośmiu
budynkach namalował graffiti,
na których podpisał się swoim
pseudonimem „Don Wasyl”. Drugi
ze sprawców według wstępnych
zniszczył dwie elewacje. Łączne
straty pokrzywdzonych wynoszą
kilkanaście tysięcy zł. Większość
z wykrytych przestępstw jeszcze
nie została zgłoszona przez właścicieli.
Zatrzymani zwierzyli się, że
malowanie graffiti na budynkach
jest ich swoistym hobby. Jest to dla
nich pewien rodzaj sztuki, który
lubią oglądać. Jeden ze sprawców
w związku z ogromnymi startami,
jakie ponieśli właściciele obiektów
wskutek jego przestępczej działal-

ności trafił do policyjnego aresztu.
Później wyznaczono mu dozór
policyjny Drugi po wykonaniu
czynności został zwolniony. Za
uszkodzenie mienia grafficiarzom
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
– Co pomalujemy elewację, zaraz
zjawia się kolejny „artysta” - mówi
dyrektor hotelu Polonia, Hanna
Habecka. – Kilka dni temu pomalowali nawet samochód naszego
dostawcy. Dobrze, że go złapali, a
na ile może pójść siedzieć?
Za niszczenie cudzego mienia
wandal może trafić za kratki nawet
na pięć lat, ale pewnie będzie to
wyrok z warunkowym zawieszeniem kary.

(tejo/Mar)

Łobuzom się odechce
Bohomazami pomalowane są ściany na większości kamienic przy placu Piastowskim.
Ciekawe, czy wpadka jednego z „malarzy” powstrzyma innych? Straty spowodowane
przez przestępców ponieśli nie tylko właściciele hoteli, lecz także Uzdrowisko Cieplice.
– Mamy nadzieję, że łobuzom odechce się teraz malować – mówią ciepliczanie.

(tejo)

Jesienna zima dała popalić

KRÓTKO Z MIASTA
FOT. GAZY TOMASZEWSKI

Obfite opady śniegu, które nawiedziły Polskę w miniony weekend, dały się we znaki jeleniogórzanom. Nie obyło się bez wypadków i
kolizji. W piątek, sobotę i niedzielę
zanotowano kilkanaście zdarzeń
drogowych. Wskutek najpoważniejszego, kraksy dwóch aut oso-

bowych przy stacji benzynowej Jet
na Zabobrzu, jedna osoba trafiła
do szpitala. W sobotę rano autobus
MZK zderzył się z osobówką na
przejeździe kolejowym w Łomnicy.
Kierowcy psioczyli na drogowców,
ci zapewniali, że pracują, ale efekty
ich działań szybko zacierała war-

stwa sypiącego śniegu. Ciekawy
sposób na walkę z zimą znaleźli
mieszkańcy z ulicy Łącznej (na
zdjęciu). Oby uzbrojone w pługi
maluchy nie miały zbyt wiele
pracy!

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Generał Andrzej Matejuk i prezydent
Marek Obrębalski.
zostaną wyremontowane komisariaty i założone monitoringi
wizyjne w kilku miastach województwa dolnośląskiego. W
powiecie jeleniogórskim będzie
to Szklarska Poręba, w dawnym

I REGIONU

województwie jeleniogórskim
– Lubawka, a w Jeleniej Górze
– Komisariat II Policji w Cieplicach.

(tejo)

W DODN jak w teatrze

Groźne skutk
i picia wódki

Lekarze ratują życie mężczyzny, który idąc pijany poboczem jezdni przewrócił się
i wpadł pod fiata cinquecento.
Do wypadku doszło w minioną
środę wieczorem w Mysłakowicach przy ulicy Jeleniogórskiej.
Kierowca fiata (był trzeźwy)
nie zauważył idącego poboczem, ubranego na czarno
pieszego, który – jak można
przypuszczać – potknął się
i wpadł prosto pod auto. Był
pijany. Trafił do szpitala. Jego
stan jest ciężki. Ulicą Jeleniogórską często chodzą pijacy.
Takie „spacery” są szczególnie
niebezpieczne po zapadnięciu
zmroku, kiedy panuje ograniczona widoczność. Policja zaleca ostrożność kierującym.

Wygrana nie dała
szczęścia

Komisariaty będą jak nowe
14 milionów złotych będzie
warta przebudowa i modernizacja kilku komisariatów policji
na Dolnym Śląsku, która zostanie częściowo sfinansowana
z budżetu gmin, a częściowo
z funduszy europejskich. Ich
włodarze podpisali w miniony
piątek stosowne porozumienie
z szefem dolnośląskiej policji
insp. Zbigniewem Maciejewskim w obecności komendanta
g łów nego pol ic ji i n sp. gen.
Andrzeja Matejuka. Wśród sygnatariuszy byli Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry i
Arkadiusz Wichniak, burmistrz
Szklarskiej Poręby.
Dzięki funduszom pozyskanym z unijnego projektu „Poprawa standardu infrastruktury
bezpieczeństwa, jako element
wzmocnienia potencjał u turystycznego Dolnego Śląska”,

Zakończyło się postępowanie
prokuratorskie, które dotyczyło
domniemanego niedopełnienia
obowiązków służbowych przez
strażników miejskich, którzy
mieli wypuścić sprawców aktu
wandalizmu w Cieplicach. Stróże
miasta okazali się niewinni. Zdarzenie opisywaliśmy niedawno.
Strażników o niedopełnienie
obowiązków posądził proboszcz
parafii Zbawiciela w Cieplicach
po relacji swojego kościelnego, który stwierdził, że złapał
łobuzów na gorącym uczynku
niszczenia elewacji kościoła,
ale straż miejska – choć jej ich
przekazał – wypuściła wandali.
Komendant straży miejskiej
powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa
polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych
przez swoich podwładnych. Ale
prokuratorskie dochodzenie
nie potwierdziło takiej wersji
zdarzeń. – Kościelny pomylił
się i wandali przekazał wandali
najpewniej pracownikom firmy
ochroniarskiej. W zeznaniach
podał, że „patrol” miał do dyspozycji samochód, których nie ma
w taborze straż miejska – mówi
Jacek Winiarski, zastępca komendanta SM.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Straż nie wypuściła
wandali

Nie nacieszył się kilkoma
tysiącami złotych wygranych
automatach pewien jeleniogórzanin, do którego uśmiechnęło się szczęście. Z radości
postawił klientom lokalu kolejkę, ale kiedy wyszedł do
domu, napadł i obrabował
go zbir, którego wcześniej
poszkodowany poczęstował
drinkiem. Powiadomieni o
zdarzeniu policjanci rozpoczęli poszukiwanie sprawcy.
Od pokrzywdzonego uzyskali
rysopis. Na jego podstawie
wytypowali 37-latka. Jak się
później okazało był to „strzał
w dziesiątkę”. Sprawca został
zatrzymany w policyjnym
areszcie. Był już notowany za
podobne przestępstwa. Policja
wystąpiła z wnioskiem o jego
tymczasowe aresztowanie.
Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Rekwizyty z różnych przedstawień obydwu scen Teatru Jeleniogórskiego można oglądać w
Galerii N… w filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-

cieli przy ul. 1 Maja 43. Aby otworzyć niecodzienną wystawę, szef
placówki Zygmunt Korzeniewski,
zasiadł na królewskim tronie.

(tejo)

Z profesorem Miodkiem
przy kominku
Znany z prowadzonego od
przeszło 20 lat autorskiego cyklu
programów w Telewizji Polskiej
„Ojczyzna Polszczyzna” był w
minioną sobotę gościem Muzeum Miejskiego Domu Gerharda
Hauptmanna w Jagniątkowie.
Postać profesora ściągnęła tłumy zainteresowanych. Zabrakło
miejsc siedzących.
Organizatorzy zaprosili profesora Miodka, dyrektora Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego do „Rozmów
przy kominku”, otwartego cyklu
spotkań ze znanymi i ciekawymi
ludźmi. Gości przywitała dyrektor
muzeum Izabela Zaprucia, a
wstęp wygłosił Andrzej Więckowski, pisarz i dziennikarz. Bohater
wieczoru, prof. Jan Miodek, który
jest nie tylko badaczem, ale również popularyzatorem nauki
o języku, ujął zebranych
wykładem. Tłumaczył w
nim skomplikowane reguły tak, że
wydawały się
proste i zrozumiałe.

Jak zwykle nie zabrakło na
koniec wystąpienia profesora
czasu na udzielanie odpowiedzi
na pytania zadawane przez
słuchaczy. Można było nabyć
książkę autorstwa Jana Miodka
pt. „Słowo jest w człowieku” ,którą autor chętnie popisywał.

(rylit)

Fot. rylit

DZIŒ W JELONCE

Fot. tejo
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WYDARZENIA

Tadeusz Steć nie będzie na razie patronem niezamieszkałego przez nikogo jeleniogórskiego zaułka. Nazwisko
uważanego za najbarwniejszego i najwybitniejszego
regionalistę XX wieku, zamordowanego w tajemniczych
okolicznościach przewodnika, nie trafi na szyldy, bo
wspomniany był… homoseksualistą.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wątpliwości natury obyczajowej miały powstrzymać radnych,
członków komisji statutowej,
przed nadaniem imienia Tadeusza Stecia łącznikowi między
ulicami 1 Maja a Kraszewskiego.
Wyrazicielem opinii, według której Steć nie zasługuje na to, aby
jego nazwisko znalazło się na
szyldach, był radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz.
– Proszę o odłożenie kandydatury pana Tadeusza Stecia,
ponieważ są wobec niego wątpliwości natur y obyczajowej
– tak miał powiedzieć w miniony
piątek podczas posiedzenia komisji statutowej rady miejskiej
w Jeleniej Górze Mróz, który jest
jednocześnie przewodniczącym
tego gremium.
Nie spodobało się to innym
członkom komisji, którzy zapytali, czy te wątpliwości natury
obyczajowej to plotki o homosek sua l nych sk łon nościach,
przewodnika, w ychowawcy i
autora wielu książek
opisujących nasz
region. Z prze wodnicząc ym
komisji bardzo
ostro polemizowali Zofia Czernow i Jerz y Pleskot.

Krzysztof Mróz

Sam Krzysztof Mróz zapewnia,
że nieprawdziwe są wcześniejsze
doniesienia medialne, że to on
powoływał się na plotki o życiu
intymnym przewodnika.
– Kandydatura pana Stecia
nie była rozpatrywana, bo nie
starczyło czasu. Powróci podczas
kolejnego posiedzenia komisji
– zapowiada Krzysztof Mróz.
Innego zdania są radni uczestniczący w posiedzeniu, którzy
podkreślają, że to wypowiedź
przewodniczącego była powodem
zamieszania i skandaliku.
– Może i pan Mróz nie użył słowa
homoseksualista, choć wszyscy
radni od razu zrozumieli co ma
na myśli – mówi radny Miłosz Sajnog. – W sumie nieważne. Istotne
jest to, że zablokował nazwanie
krótkiego łącznika obok siedziby
PTTK imieniem tak zasłużonego
dla Jeleniej Góry człowieka.
Komisja opiniowała 20 wniosków. Dwa znalazły jej uznanie.
Jeden dotyczył znanego chirurga
i społecznika dr. Tadeusza
Rolskiego. Drugi - dawnego szefa miejskiej
rady narodowej Zbigniewa Daroszewskiego. Ulice nazwane ich
imieniem powstaną
na osiedlu Urocza.

(Mar)

Bo Steć kochał inaczej
FOT. ZBIORY MUZEUM KARKONOSKIEGO



Tadeusz Steć oprowadza wycieczkę po jeleniogórskiej starówce.
Lata 50. ubiegłego wieku.

Trafią na szyldy
Świat idzie do przodu. Ulic przybywa, przybywa też nazwisk,
które godne są upamiętnienia w
ten zaszczytny sposób. Zamiast
honorować kwiaty, może lepiej
spojrzeć na niektóre postaci z
jeleniogórskiej i polskiej historii?
Latem ubiegłego roku Jelonka.
com zaproponowała, aby radni
rozważyli propozycję nadania
jednej z nowopowstających ulic
imię Stanisława Barei, związanego
z Jelenią Górą w latach młodości
słynnego reżysera. Warto może
w ten sposób oddać hołd postaciom z powojennej historii miasta,
które – choć działały w starym
systemie – nie kryły lokalnego
patriotyzmu i przywiązania do
Jeleniej Góry. Choćby Zbigniewowi
Daroszewskiemu, długoletniemu
przewodniczącemu miejskiej rady
narodowej. Czy też postaciom
wielkim w swojej prostocie i dobroduszności takim jak Antoni Mazurkiewicz, motorniczy a następnie
słynący z dobrego serca kontroler
w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym.

Barwna postać
Tadeusz Steć dziś uznawany jest za przewodnika legendę, wzorcowego regionalistę i popularyzatora wiedzy o Dolnym Śląsku i Jeleniej
Górze. Mieszkał z matką w Cieplicach przy ulicy Orlej. Jest autorem
kilkunastu książek, setek artykułów i opracowań. Ci, którzy go znali,
podkreślają, że był postacią niezwykle barwną, a anegdoty z życia
Stecia do dziś nie tracą na aktualności. W styczniu Tadeusz Steć
1993 roku zmarł wskutek obrażeń zadanych tępym narzędziem
przez sprawcę, którego do dziś nie ustalono. Jednym z wątków
umorzonego w tej sprawie śledztwa była hipoteza, że Steć zginął
z rąk osoby, którą dobrze znał. W mieszkaniu nie odkryto bowiem
śladów włamania. Śledczy nie wykluczali, że zbrodnia mogła mieć
związek z homoseksualnymi skłonnościami ofiary. Legendarny
przewodnik spoczywa na cmentarzu w Cieplicach.
Więcej o Tadeuszu Steciu i jego fascynującej historii – str. 38

Ten zaułek ma nosić imię T. Stecia

Świadek historii: pamiętam Stecia

Mieszkał przy ulicy Orlej: małe, dwupokojowe mieszkanie
w poniemieckim bloku, zapchane do granic możliwości
książkami, bibelotami, dziełami sztuki, różnego rodzaju
dokumentami oraz zbiorami filatelistycznymi. Myślę, że
sam nie potrafił ocenić wielkości ani wycenić wartości
swoich zbiorów.
Pisał książki, przewodniki turystyczne-wszędzie poniewierały się materiały źródłowe i notatki robocze dotyczące
historii i zabytków Dolnego Śląska.
Był ostrożny, niewiele osób dostąpiło zaszczytu odwiedzania go w domu. Z moją mamą znał się od wielu lat.
Razem pracowali jako przewodnicy, wielokrotnie wspólnie
oprowadzali wycieczki, więc w końcu nabrał zaufania.
Pamiętam go ubranego wiecznie w ten sam sweter z
wełny śmierdzącej płukanką octową, było mi niedobrze
od tego zapachu i nigdy nie chciałam siedzieć obok
niego podczas wycieczek, z odznaką PTTK umieszczoną
centralnie. Dodatkowym źródłem zarobków było dla
niego oprowadzanie wycieczek niemieckojęzycznych.
Niemcy wręcz upominali się o Stecia jako przewodnika. A on zawsze przy tym skręcił dodatkowe parę
zł, gdyż robił im zdjęcia a także sprzedawał swoje
fotografie i slajdy.
Był wspaniałym gawędziarzem, opowiadał wiele
zabawnych historyjek i anegdot, sypał kawałami jak z
rękawa. Wiele z nich było nieprzyzwoitych i wówczas
wysyłał mnie do kuchni albo w inne oddalone miejsce,
żeby ochronić dziecięce uszy.
Małgorzata Lipińska

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

Dziś (poniedziałek) w Jeleniogórskiem przebywał będzie
Grzegorz Schetyna, wicepremier rządu oraz minister spraw
wewnętrznych i administracji.
Lider Platformy Obywatelskiej
weźmie udział w uroczystości
otwarcia boiska zbudowanego w ramach programu
Orlik 2012, które już stoi przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej
Górze przy ul. Jana Pawła II.
Wiceszef rządu odwiedzi także
Jakuszyce.

Dzieci lubią misie

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji miłą
imprezę organizuje biblioteka
w Szkole Podstawowej nr 8.
W spotkaniu będą uczestniczyły dzieci z klas trzecich i
drugich oraz przedszkolaki
z Przedszkola nr 4. Święto
odbywa się w ramach akcji:
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Głównym celem spotkania jest
propagowanie czytelnictwa
wśród najmłodszych. Ewa
Podgórna, pracownik Filii
Nr 8 Książnicy Karkonoskiej,
poprowadzi blok z aktywizacji
zabaw czytelniczych. Gośćmi
będą także rodzice uczniów i
przedszkolaków.

Bez wody,
bo pękła rura

Mieszkańcy Osiedla XX–lecia, części ulic Wolności przez
cztery godziny nie mieli w
miniony wtorek wody w kranach. Powód? Pęknięcie starej
rury pod ulicą Wolności. Nie
jest wykluczone, że rura uległa
uszkodzeniu wskutek gwałtownego spadku temperatury.
Wtorkowy ranek był bardzo
mroźny. Prezes Wodnika Wojciech Jastrzębski wyjaśnił, że
pracownicy pogotowia wodnego usunęli awarię zakładając
na pękniętą rurę opaskę. Woda
popłynęła w kranach ciepliczan około godz. 14.

Groźna butla

Z poważnymi obrażeniami
ciała trafili w miniony wtorek
do szpitala pracownicy warsztatu samochodowego przy ul.
Wolności, poparzeni w pożarze, jaki wybuchł na terenie
zakładu ok. godziny 15. Ogień
został ugaszony bardzo szybko.
Do pożaru doszło najprawdopodobniej wskutek wybuchu
butli z gazem. Warsztat trudnił
się właśnie wymianą instalacji
gazowych w samochodach, a
jego załoga cieszy się wielką
estymą wśród klientów. Dali
temu wyraz przysyłając kilkanaście postów z życzeniami powrotu do zdrowia dla rannych
mechaników.

Biblioteka po nowemu

Trwa remont filii numer
4 Ksią żnic y Karkonosk iej
w Cieplicach na placu Piastowskim, który pochłonie
80 tysięcy złotych. Do odnowionej i przemeblowanej
biblioteki czytelnicy wejdą
już od początku przyszłego
roku. Poza nowym obliczem
pomieszczeń znajdą się tam
również liczne nowe tytuły,
więcej miejsca dla miłośników książek i stanowiska
komputerowe.

Przegrani na starcie?
Świetna uczelnia z perspektywami, czy prowincjonalna
szkółka, która zmierza w przepaść bylejakości? Jakie jest
Kolegium Karkonoskie? Coraz częściej myślą o tym studenci, którzy ubolewają, że poziom szkoły pikuje jak zepsuty
samolot. Inaczej widzą to władze KK: – Działamy według
wskazówek wytyczonych przez ministerstwo – mówią.
Niezadowolenie żaków, którzy podjęli naukę na KK, jest na tylko częściowo oficjalne. Wystarczy jakikolwiek
tekst o uczelni, aby na forum Jelonki.
com pojawiło się mnóstwo komentarzy, delikatnie pisząc, negatywnych.
W ich wydźwięku kolegium to fabryka bezrobotnych, przechowalnia
nieudacznej kadry i młodzieży, która
studiuje tu tylko dlatego, że nie stać
jej na inną uczelnię, lub pozbawiona
jest ambicji.

Wiedza jak śmietnik

Młodzi ludzie narzekają przede
wszystkim na bardzo niski poziom
nauczania, jak i zmiany w siatce godzin, które spowodowały, że studenci
zdobywają mniej istotnej wiedzy.
Dzieje się tak w przypadku filologii
angielskiej i niemieckiej, które jeszcze
do niedawna cieszyły się ogromnym
powodzeniem wśród absolwentów
szkół średnich. W przeciwieństwie do
polonistyki, o anglistyce i germanistyce mówiono wyłącznie pozytywnie.
Teraz jest inaczej – Zmieniono nam
siatkę godzin, przez co niektóre
wykłady trwają tylko 45 minut.
Zdobywamy masę niepotrzebnych
informacji, zamiast skupić się na
tym, co naprawdę powinno nas
interesować. Są oczywiście osoby
zadowolone ze zmian, bo nie muszą
uczyć się tak dużo, jak studenci
sprzed paru lat – powiedziała nam
Agnieszka, studentka II roku filologii
angielskiej.
– Świat się od nas oddala – mówią z kolei proszący o anonimowość studenci polonistyki. – O
sprawie zwolnienia „wrocławskiej”
części kadry wykładowców z dr.
Markiem Graszewiczem na czele
już ucichło, ale teraz widać, jak
zła była to decyzja – usłyszeliśmy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Lider PO w regionie

– W zamian za to uczą nas ludzie,
którzy sami niewiele więcej umieją.
Trudno, aby – poza nielicznymi
wyjątkami – były to dla nas naukowe autorytety – dodają nasi
rozmówcy.

Nie jest tak źle, ale…

Nie brakuje też głosów zadowolenia, choć i usatysfakcjonowanym
nie sposób nie ustrzec się przed krytyką. – Studiowałem już na innych
kierunkach, ale pedagogika okazała się być trafionym wyborem.
Brakuje może trochę profesorów,
bo większość wykładowców to
magistrzy. Z drugiej jednak strony
są to ludzie, którzy bardzo rzetelnie
podchodzą do swojej pracy. Dzięki
nim poznajemy nie tylko teorię, ale
i praktykę, która w naszym zawodzie jest bardzo ważna – podkreśla
Tomasz Białowąs, student III roku
pedagogiki.
Wielu słuchaczy zwraca też uwagę na pozory wielkości. – Można
odnieść wrażenie, że kolegium
to świetna szkoła: campus aka-

Studenci Kolegium Karkonoskiego podczas ubiegłotygodniowej
manifestacji z okazji Dnia Studenta.
To jednak jest szansa

– Studiuję tu, bo nie mam innego
wyjścia – opowiada Mariola z drugiego roku polonistyki (imię zmienione)
z małej, podjeleniogórskiej miejscowości. – Moim marzeniem od zawsze
było wyrwanie się ze wsi, z której
pochodzę. Moich rodziców nie stać
jednak na to, aby zapewnili mi środki
na studiowanie w dużym mieście.
Przyznam, że jestem rozczarowana
Jelenią Górą i poziomem nauczania.
Tu nie ma życia studenckiego, o jakim

Czas rozpocząć publiczną dyskusję o tym, co się w tej
szkole dzieje i dokąd zmierza. Idzie niż demograficzny,
a kolegium nie ma pomysłu na przyszłość. Ale tak bywa,
jeśli jako specjalistę od promocji zatrudnia się osobę,
którą później policja wyprowadza w kajdankach

demicki, nowoczesna biblioteka.
Cóż jednaj z tego, kiedy nie ma w
niej potrzebnych książek? – pytają
studenci.
Wielu z nich potrzebne do napisania prac licencjackich tytuły
sprowadza z bibliotek naukowych
przy uczelniach w większych
miastach. – Muszę je ściągać aż z
Lublina – mówi Tomasz Białowąs.

marzyłam. Wiem jednak, że tej rzeczywistości nie zmienię. Skończę studia
licencjackie i może znajdę pracę,
która pozwoli mi na kontynuację
zajęć we Wrocławiu lub Poznaniu
– mówi Mariola.

Okaże się, że król jest nagi

Sytuacja na Kolegium Karkonoskim niepokoi też niektórych

Spełnione normy
Pogłoski dotyczące niskiego poziomu nauczania w Kolegium Karkonoskim dementuje dr hab. Henryk Gradkowski, rektor uczelni.
– Na każdym kierunku musi pracować odpowiednia ilość samodzielnych pracowników naukowych, czyli profesorów i doktorów
habilitowanych, w przeciwnym wypadku dany kierunek nie mógłby istnieć. Na filologii polskiej wykłada większość profesorów i
doktorów. Dokładamy także wszelkich starań, żeby poziom nauczania był jak najwyższy, nasi studenci nie są samymi orłami, ale to
bardzo pracowici ludzie – mówi. Rektor tłumaczy także, że ilość woluminów w bibliotece z roku na rok jest coraz większa, obecnie
ich liczba wynosi 61 tysięcy .

wykładowców. Proszą o zachowanie
anonimowości. – Czas rozpocząć
publiczną dyskusję o tym, co się w tej
szkole dzieje i dokąd zmierza – mówi
jeden z naszych rozmówców. – Idzie
niż demograficzny, a kolegium nie
ma pomysłu na przyszłość. Ale tak
bywa, jeśli jako specjalistę od promocji
zatrudnia się osobę, którą później
policja wyprowadza w kajdankach
– dodaje. Chodzi o Krzysztofa M.,
podejrzanego o oszustwa i skazanego wyrokiem sądu, który został
aresztowany latem ubiegłego roku w
celu odbycia kary więzienia. – Każda
wyższa uczelnia potrzebuje oddechu
i powiewu wielkiego świata. Nie
może kostnieć, zamykać się w swoim
światku i starzeć się, choć jeszcze jest
bardzo młoda. Tymczasem kolegium
to przechowalnia dla wielu miernych
nauczycieli, którzy nie mają szans
na karierę w innych centrach, a tu
się jakoś tam spełniają.
Jak tak dalej pójdzie, kolegium
okaże się tworem, który
pożre własny ogon.

dr hab.
Henryk Gradkowski

Wtedy okaże się, że król jest nagi,
ale na zmiany będzie już za późno
– usłyszeliśmy.

(Ania, tejo)

Reklama dźwignią na przyszłość

Kolegium Karkonoskie obchodziło w
tym roku swoje dziesięciolecie, jest to
więc okres podsumowania dorobku naukowego i rozważania nad przyszłością
uczelni. Stoi teraz przed ogromnym
wyzwaniem, jakim jest przedstawienie
oferty, która przyciągnie studentów
akurat na jeleniogórską uczelnię. Niż
demograficzny dał siwe znaki już w tym
roku, bardzo mało studentów przyjęto
na polonistykę, a pielęgniarstwa w
ogóle nie utworzono. Główną konkurencję dla Kolegium Karkonoskiego
stanowi Uniwersytet Wrocławski, który
w tym roku akademickim przyjmował
wyjątkowo dużą liczbę absolwentów
szkół średnich. Biorąc pod uwagę
fakt, że Wrocław, przyciąga młodych
ludzi ogromnymi możliwościami rozwoju oraz rozbudowanym życiem
kulturalnym i naukowym, jeleniogórska
uczelnia może przyciągnąć przyszłych żaków dobrą opinią, na którą
z pewnością duży wpływ ma poziom
nauczania, dlatego też warto nad nim
popracować. Jeżeli absolwenci będą
mówili dobrze o swojej uczelni to na
pewno będzie to najlepsza reklama
Kolegium Karkonoskiego.
Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA



A mury runą, runą, runą przed studentami!
Hasła tyczące wolności i swobody a także nawołujące jeleniogórzan do życzliwego traktowania
studentów wznosiło w miniony
wtorek kilkudziesięciu uczestników manifestacji, która przeszła
w południe ulicami miasta na plac
Ratuszowy. Tam ubrani na czarno
słuchacze dwóch jeleniogórskich
uczelni urządzili happening i zapowiedzieli, że przyszłoroczne Juwenalia będą jeszcze głośniejsze.
Powodem manifestacji był co
prawda obchodzony 17 listopada
Międzynarodowy Dzień Studenta,
ale wszyscy wiedzieli, że jeleniogórskie tło tego wydarzenia to
trwający proces, który mieszkańcy
placu Ratuszowego wytoczyli
organizatorom tegorocznych
Juwenaliów za zakłócenie ciszy
nocnej.
– Jelenia Góra miastem przyjaznym dla studentów! – wykrzykiwali manifestanci z Kolegium
Karkonoskiego oraz Uniwersytetu

Ekonomicznego, którzy po godz. 11
ruszyli sprzed parafii Sanktuarium
Krzyża Świętego. Do Bramy Wojanowskiej szli w ciszy, skandowanie
zaczęło się już w obrębie ścisłej
starówki. Studenci nieśli kartonową trumnę z napisem „Juwenalia”
oraz transparenty z nazwą uczelni.
– Mieszkańcy placu Ratuszowego
stawiają przed nami mur – zaintonowali pieśń Kaczmarskiego „A
mury runą, runą, runą!” i odegrali
scenkę zdzierając z jednego swoich
kolegów biały kitel.
– Jelenia Góra jest miastem życzliwym dla studentów. Ze zdziwieniem słyszałem, że nie będzie już
Juwenaliów. Tymczasem zarezerwowano już w budżecie środki na
przyszłoroczne studenckie święto
– zapewnił Marek Obrębalski.
Karolina Nawojka-Chałupińska,
działaczka samorządu jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, or-

ganizatorka Juwenaliów,
wycofała się jednak z pierwotnego zamiaru
zaprzestania
organizacji
i mp re z y.
– Juwenalia
będą jeszcze
głośniejsze,
hardcorowe!
– zapowiada.

(tejo)

Heppening przed ratuszem
miał pokazać,
że Jelenia Góra nie jest
przyjazna dla studentów.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 listopada 2008 r.



WYDARZENIA

– Dwa tygodnie temu dostałem z ZGL pismo informujące
mnie, że muszę zapłacić za wodę zużytą rok temu ponad
dwa tysiące złotych – mówi Krzysztof Polek, mieszkaniec
domu przy ulicy Okrzei w Jeleniej Górze. – Już raz zapłaciłem zaległe 800 złotych, a teraz dostałem prawie trzy
razy tyle. Rozliczałem się ryczałtem i wcześniej nie było
takich problemów.
– Poszedłem do ZGL-u i poprosiłem o przedstawienie mi faktur z
Wodnika, według których wyliczono
mi taką kwotę – tłumaczy K. Polek.
– Usłyszałem, że to niemożliwe,
gdyż nie jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Nie mogłem
też zobaczyć co jest zapisane w
regulaminie rozliczania kosztów
w lokalach, na podstawie którego
naliczono mi takie opłaty.
Pan Krzysztof uważa to rozliczenie za niesprawiedliwe, gdyż razem
z żoną często wyjeżdża do pracy za
granicą. Wtedy w lokalu komunalnym mieszka syn, który zużywa
niewielkie ilości wody.
– Od lipca mam założony licznik wody i według jego wskazań
zużywamy jej za około 100 złotych
w ciągu 2 miesięcy – tłumaczy.
– Tymczasem z tego wyliczenia, za
okres 14 miesięcy, od października

2006 do grudnia 2007 wychodzi
300 złotych za 2 miesiące. Podobne
zużycie wody mamy od bardzo
dawna. Dlaczego też nie pobierano
od nas zaliczek, wtedy nie musielibyśmy płacić jednorazowo takich
pieniędzy! Wiem, że coraz więcej
ludzi dostaje pisma z podobnymi
kwotami.

Rozliczenia skomplikowane nadzwyczajnie

Jak mówi jeden z zarządców
nieruchomości, kwoty na tych wyliczeniach są liczone zgodnie z fakturami i dopóki mieszkaniec nie założy
licznika, płaci zgodnie z ryczałtem,
za tyle osób ile jest zameldowanych
oraz za różnicę pomiędzy sumą
wskazań liczników indywidualnych
i ryczałtów, a wskazaniem licznika
głównego, według wskazań którego

wasze fotki Nasze Pociechy

A gn ie sz ka

A si a

Da mi an ek

Da nie l

Kacperek

Pa uli nk a

Vanessa

Kubuœ

Ry sio

Bartek

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

Wodnik obciąża ZGL. Tak jest od roku
2005. Wcześniej lokatorzy, komunalni i z mieszkań prywatnych rozliczali
się bezpośrednio ze spółką wodną.
Jednak po zmianie przepisów, spółki wodne mogły rozliczanie wody
zrzucić na administracje. Mogły, ale
nie musiały. W Jeleniej Górze władze
miasta nakazały przejęcie rozliczeń
wody przez Zakłady Gospodarki
Lokalowej. Te przez kilka lat nie prowadziły rozliczeń ani nie pobierały
zaliczek. A ilość zużytej wody zwiększała się z miesiąca na miesiąc.
– Tam gdzie są ryczałty, to rozliczanie przez ZGL jest mało skuteczne
– mówi zarządca – bo Wodnik rozlicza ZGL według wskazań głównego
licznika, a te muszą to podzielić na
tych z ryczałtem tych z licznikami
oraz wszystkich obdarować różnicą,
w niektórych budynkach olbrzymią. Tylko w budynkach gdzie we
wszystkich mieszkaniach są liczniki, to jest w miarę sprawiedliwe.
Pan Polek, mimo, że może czuć
się poszkodowany tak wysokim
wyliczeniem nie udowodni ile
wody zużył naprawdę. Tylko licznik
wskaże prawdziwie. Każdy kto
nadal korzysta z ryczałtu traci najwięcej przy rozliczaniu różnic.

Znikająca woda

Kilka przykładów z budynków
zarządzanych przez ZGL. W jednym
budynku jest 19 metrów sześciennych różnicy i 145 złotych do
podziału między wszystkie mieszkania. Ale w innym o podobnej
ilości mieszkań i lokatorów różnica
wynosi 254 m3 i 1.700 złotych
do podziału między lokatorów.
Rekord to 560 m3 różnicy między
wskazaniem licznika głównego a
sumą liczników w mieszkaniach
w ciągu dwóch miesięcy. Budynek
sprawdzano kilkakrotnie i wszyscy
zachodzą w głowę, gdzie się podziewa ta woda.

Fot. Marek Komorowski

Za wodę jak za zboże

- Mam zapłacić ponad 2 tysiące za wodę a to nie wszystko, dostanę jeszcze
jedno rozliczenie za siedem miesięcy tego roku – mówi Krzysztof Polek.
– Nie mamy technicznych możliwości, żeby dokładnie zbadać wszystkie instalacje wodne w budynkach
– wyjaśnia Lucyna Januszewska.
– Ale są budynki, gdzie znaleźliśmy
powody tak dużych różnic. W jednym budynku liczniki były tylko na
jednym pionie. Tymczasem przez
budynek biegły jeszcze dwa inne
piony z których czerpano wodę do
kuchni i do toalet. Woda z dwóch
pionów wchodziła do wspólnego rozliczenia. Po założeniu liczników na
wszystkie rury zasilające problem się
skończył. Chcemy przekazać całą sieć
wodociągową spółce Wodnik, na co
pozwala nam ustawa o zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków.
Ale najpierw wszyscy lokatorzy
budynków przez nas zarządzanych
muszą mieć założone liczniki.
W zarządzanych przez ZGL „Pólnoc” budynkach zostało jeszcze
800 mieszkań, w których nie ma
liczników wody. Tymczasem kończy

się 5 letni okres legalizacji wielu
założonych liczników. Muszą być
one zalegalizowane przez uprawnioną firmę, w Jeleniej Górze jest
nią Wodnik.
– Trzeba osobiście zgłosić chęć
legalizacji licznika – wyjaśnia Lucyna Januszewska. – Jeśli urządzenie
pomiarowe straci ważność, znowu

wrócimy do rozliczenia ryczałtowego. To się naprawdę nie opłaca.
Proszę też wszystkich, którzy jeszcze
nie mają liczników o kontakt z ZGL.
Postaramy się im pomóc w załatwieniu wszystkiego, co niezbędne, żeby
licznik założyć.

Marek Komorowski

Pomyłka urzędnika
Dyrektor ZGL „Północ”, Lucyna Januszewska mówi, że w budynku przy Okrzei nie
naliczano zaliczek za wodę, gdyż wspólnota mieszkaniowa, składająca się z dwóch
właścicieli lokali i mieszkań komunalnych nie mogła uchwalić regulaminu rozliczania
kosztów w lokalach.
– Ale to jest mieszkanie komunalne i po pierwszym rozliczeniu moja pracownica
powinna była zacząć pobieranie zaliczki – wyjaśnia Lucyna Januszewska – To jej
ewidentny błąd i pan Polek powinien od razu dostać propozycję rozłożenia tej kwoty
na raty, możliwie najkorzystniejsze. To nasze niedopatrzenie i je szybko naprawimy.
Ale sprawa rozliczenia wody to u nas prawdziwy problem. Różnice między głównym
licznikiem a odczytami w mieszkaniach bywają drastycznie wysokie. Często jesteśmy
bezradni bo sprawdzamy razem z pracownikami Wodnika całą instalację wodną w
budynku, wszystko jest szczelne, nie znajdujemy żadnych „lewych’ podłączeń, a
różnica nadal jest ogromna.

Będą łapać leśnych wandali
Kradzieże drewna z lasów oraz pędzący na oślep przez leśne dukty motocykliści i kierowcy quadów mają być łapani
o wiele skuteczniej niż dotychczas. Zagwarantować ma to
porozumienie podpisane w minioną środę w Komendzie
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
Podpisali się pod nim przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego,
Policji oraz nadleśnictw: Śnieżka w
Kowarach, Szklarska Poręba oraz
Kamienna Góra.
– Już od dawna współpracowaliśmy
ze sobą, ale teraz dzięki porozumieniu
będziemy działać skuteczniej –tłumaczył komendant miejski policji insp.
Zbigniew Ciosmak – mamy zamiar
postawić tamę wandalizmowi i innym
przestępstwom popełnianym na
terenach zarządzanych przez nadleśnictwa oraz KPN.
– Bez pomocy policji wiele naszych
działań nie miałoby takiej mocy sprawczej – zgadzał się z komendantem Ciosmakiem. – Policja dysponuje lepszymi
możliwościami operacyjnymi oraz

dostępem do informacji. Choć nasi
strażnicy mają spore sukcesy w chronieniu przyrody i turystów, to jednak
jest ich za mało i ścisła współpraca z
policją bardzo nam pomoże.
Bogdan Szumowski, szef nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach mówi,
że straty powodowane przez wandali
i złodziei są olbrzymie i często bezsensowne. Przejazd kilku motocykli przez
szkółkę leśną niszczy kilka lat pracy.
Przyrodę dewastują kierowcy pojazdów motocyklowych i samochodów
terenowych, ścigających się w lesie.
Groźni są również złodzieje drewna,
którzy wycinają cenne okazy.
Policjanci obiecali też ściślejszą
współpracę w ściganiu kłusowników, których nadal wielu jest na

Za zakazem
W ubiegłym roku strażnicy leśni wypisali 80 mandatów złodziejom drewna. – To
bardzo mało. Większości udaje się uciec - przyznaje Dariusz Gajda z Nadleśnictwa
Kamienna Góra. – Nie jest łatwo ogarnąć całe nadleśnictwo, gdy ma się tylko
trzech strażników – narzeka.
– Liczymy także na pomoc w walce z motocyklistami jeżdżącymi po górach, z
kłusownikami i zbieraczami jagód, którzy niszczą przyrodę - wylicza Zyta Bałazy
z Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Andrzej Raj i Zbigniew Ciosmak
podpisują porozumienie
naszym terenie. – Kończy się kłusownictwo tradycyjne, z wnykami
– mówi szef straży leśnej nadleśnictwa Szklarska Poręba, Stanisław
Gmyrek – wymiera pokolenie, które
stosowało te metody. Natomiast
coraz więcej kłusowników używa
broni palnej, legalnej i nielegalnej.
Niestety, czasami kłusują myśliwi.
Jednym z najważniejszych skutków porozumienia, jest możliwość
występowania jego sygnatariuszy
do unijnych funduszy po pieniądze
które posłużą do wyposażenia
wszystkich, policji i służb leśnych w
nowoczesny sprzęt.
– W związku z nowymi zadaniami będziemy się starać o unijne

pieniądze na nowe wozy terenowe
i jednolity system łączności – zapowiada Zbigniew Ciosmak.
Złodzieje ukradli między innymi
jaja sokoła wędrownego. To bardzo
rzadki gatunek ptaka, który jest pod
ścisłą ochroną. Złodzieje zadali sobie
dużo trudu, by dotrzeć do gniazd na
drzewach.
Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, ma nadzieję, że w porozumieniu z policją
mundurowi namierzą złodziei jaj
sokoła wędrownego. Strażnikom
parku dotąd to się nie udało.

Mar
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WIADOMOŒCI / REKLAMA
Anna Sawicka, którą zapytaliśmy o przepis na sukces, wyznała,
że nauki nie można traktować jako czegoś narzuconego i trzeba
umieć czerpać z tego przyjemności. – Do tego dobrzy nauczyciele,
zainteresowanie i chęć rozwoju. Nie wiem jeszcze, ile będzie
wynosiło to stypendium, dlatego nie potrafię powiedzieć, na co
wydam pieniądze – mówi uczennica.



Same szóstki również dla pieniędzy

Beata Pawłowicz i Marek Obrębalski
w rozmowie z wyróżnionymi.
Kilkudziesięciu prymusów ze szkół ponadgimnazjalnych
z okręgu jeleniogórsko-wałbrzyskiego dostało w miniony
wtorek w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze stypendia od prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska. Premier osobiście nie
przyjechał. Wyróżnienia wręczyła dolnośląska kurator
oświaty Beata Pawłowicz.
Samochodami i busami zjechali
dziś do stolicy Karkonoszy uczniowie,
nauczyciele i rodzice z wielu dolnośląskich miejscowości, aby odebrać nagrody pieniężne za świetne wyniki w
nauce. Co roku prezes Rady Ministrów
przyznaje stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej pracowitych. Taka
gratyfikacja czeka tylko na jednego
ucznia z jednej szkoły.
W gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Żeromskiego na
młodzież czekała delegacja samorzą-

dowców z Jeleniej Góry i ościennych
miejscowości z Markiem Obrębalskim,
prezydentem miasta na czele. Był także stos dyplomów z nazwiskami tych,
którzy wiedzą, że uczyć się po prostu…
opłaca. Za prawie same szóstki na
świadectwie można bowiem dostać
pieniądze w postaci stypendium od
premiera.
Wyróżnionym gratulowała sukcesów i wręczała dyplomy Beata
Pawłowicz, dolnośląska kurator
oświaty, której towarzyszył jeden z

samorządowców reprezentujących
dany region. – Oświata to inwestycja
w siebie. Warto systematycznie pracować, choć nie zawsze jest to łatwe.
Wasz sukces zawdzięczacie także
mistrzom, czyli nauczycielom oraz
rodzicom – mówiła kurator.
Burzę oklasków zebrała Anna Sawicka z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Żeromskiego, która znalazła się w
gronie wyróżnionych z Jeleniej Góry.
Obok dziewczyny stanęli: Ernest Cichy
(Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych), Marta Dawidson, (III
LO) Kinga Suszek (Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2), Łukasz
Mickiewicz („Mechanik”), Agnieszka
Lisowska, Aleksandra Pawlus (Ekonom), Martin Kacik (Zespół Szkół
Elektronicznych), Olga Kabacińska

(Liceum Plastyczne), Marcin Kuleta
(Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych,
Technikum), Marta Krusewicz (Zespół
Szkół Rzemiosł Artystycznych, Liceum
Profilowane), Agata Wasiluk (II LO im.
Norwida), Magdalena Kopcik (Zespół
Szkół Licealnych i Usługowych) i Aleksandra Liska (Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 1).
Wśród celujących uczniów z powiatu jeleniogórskiego znalazła się
znana z triumfów w pływaniu Karina
Włostowska. Premierowskie stypendia
otrzymała także, między innymi, liczna grupa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic.
Uroczystość uświetnili występem
licealiści z I LO, którzy wykonali piosenki z repertuaru Marka Grechuty.

(tejo)
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Fot. Konrad Przezdzięk

Chopin wygrany w japońskim stylu

Szczęśliwa siódemka laureatów podczas ceremonii rozdania nagród.
Przez niemal tydzień muzyczny świat Jeleniej Góry żył IV
Międzynarodowym Konkursem Chopinowskim dla Dzieci. Górą były dwie młodziutkie japonki, które wygrały w
młodszej kategorii. W starszej nie przyznano pierwszej
nagrody. W zmaganiach uczestniczyło rekordowo mało
młodych muzyków, ale formuła konkursu nie zostanie
drastycznie zmieniona.
– Faktem jest, że z roku na rok coraz mniej uczestników, zwłaszcza
w starszej grupie wiekowej. Wynika
to jednak z tego, że poprzeczka konkursu jest zawieszona bardzo wysoko – podkreślił prof. Kazimierz
Gierżod, przewodniczący jury.
– Talenty nie rodzą się na zawołanie – skomentował profesor

brak polskich uczniów w czołówce
najmłodszej grupy, gdzie pierwsze
i drugie miejsce przypadło Japonkom. Organizatorzy nie zamierzają
zaniżać poziomu. – Konkurs z
założenia jest elitarny i tylko dla
najbardziej uzdolnionych dzieci
– tłumaczył. Będą jednak zmiany w
programie: do repertuaru dopuści

się także utwory Paderewskiego
oraz dowolnie wybrany utwór
polskiego kompozytora a także
inne, dotychczas nieuwzględniane
dzieła Chopina.
Organizatorzy zamierzają, przed
następnym konkursem, wzmocnić
jego promocję. – Co prawda nie
mamy sobie nic do zarzucenia, jeśli
chodzi o reklamę, ale być może nie
była ona doskonała – podkreślili.
Informacja o wydarzeniu jest rozsyłana do ośrodków kształcenia
muzycznego dwa lata wcześniej.
– Ubolewamy, że nie skorzystali z niej nasi najbliżsi sąsiedzi:
Czesi i Niemcy – powiedział prof.

Szczęśliwa siódemka
Wygrała jedenastoletnia Aika Kondo z Japonii. Laureatka jest uczennicą Talent Education Research Institute w Nagano. W trzecim
etapie zagrała z orkiestrą Koncert fortepianowy D-dur Mozarta. Drugie miejsce przypadło jej rodaczce i rówieśniczce Endo Nana
z Yashio. Trzecią lokatę wywalczyła Marta Czech z Wodzisławia Śląskiego. W starszej kategorii wiekowej pierwszej nagrody nie
przyznano. Drugie miejsce zdobył Szymon Nehring (13 lat) z Krakowa. W trzecim etapie zagrał Koncertfortepianowy e-moll
Chopina. Na trzecim miejscu uplasował się 14-letni Łukasz Byrdy z Katowic.
KRONIKA POLICYJNA
Cela dla narkodealera

Kilkanaście porcji „polskiej
heroiny” znaleźli policjanci
podczas rewizji w mieszkaniu
50-letniego jeleniogórzanina.
Ustalono, że mężczyzna handlował narkotykami. Ustalili
również, że w ostatnim miesiącu dealer sprzedał kilkadziesiąt działek polskiej heroiny mieszkańcowi Wrocławia,
który potwierdził nielegalny
proceder. 50-latek trafił do
policyjnego aresztu. Był już
notowany za przestępczość
narkotykową. Grozi nawet do
10 lat więzienia.

Bez prawka i na haju

Dwa lata w więzieniu może
spędzić kierowca, którego w
minionym tygodniu zatrzymała policja na ulicy Wolności. Sprawca łamał przepisy
i uciekał przed radiowozem.
Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i nie miał
uprawnień do kierowania.
Mężczyzna, 20-letni mieszkaniec Jeleniej Góry, zachowywał się bardzo nerwowo, był
bardzo pobudzony. W związku
z tym, że nie w yczuwalna
była woń alkoholu policjanci
sprawdzili czy przypadkiem
kierowca nie jest pod działaniem środków odurzających.
Przeprowadzone badanie potwierdziło podejrzenie funkcjonariuszy.

Piętnastu z kilkudziesięciu podejrzanych o
łapówkarstwo za egzamin na prawo jazy zasiadło na ławie oskarżonych podczas ostatniej
rozprawy, która odbyła się w miniony piątek.
Wcześniej czterdziestu z tych, którzy usłyszeli zarzuty, przyznało się do winy i dobrowolnie poddało
karze. Jaki będzie finał jednej z największych afer
łapówkarskich w WORD w Jeleniej Górze? Szybko
się nie dowiemy.
P r o c e d e r „o b l e w a n i a”
kursantów za najmniejszy
drobiazg, który nie musiał
być nawet błędem w jeździe
samochodem, trwał kilka lat.
W tym czasie zdążył się dość
dobrze rozwinąć. Na tyle dobrze, by oficjalnie zaczęło się
o nim mówić w mieście.
Wielu kandydatów na kierowców dobrze znało nazwiska, które otwierały drogę do
skutecznego i przyjemnego zaliczenia egzaminu za kółkiem.
Powszechnie znana była również cena, około 800 złotych
dla egzaminatora i dodatek
dla osoby przekazującej.
– Zamiast się stresować i
podchodzić do egzaminu po
kilka razy płacąc przy każdym

podejściu, lepiej raz zapłacić
i mieć ten egzamin z głowy
– tak pomyślał nasz rozmówca
(zastrzegł anonimowość).
– Kiedy zdawałem egzamin
wszyscy mówili mi do kogo
pójść i powtarzali, żebym nie
był głupi, bo i tak będę musiał
t yle zapłacić za poprawki
– mówi. – Przetrzymałem
uczciwie pięć podejść, ale za
każdym razem egzaminatorzy szukali dziury w całym.
Raz oblali mnie za to, że nie
sprawdziłem lusterek, mimo
że był y dobrze ustawione.
Przy szóstym razie złamałem
się, zapłaciłem komu trzeba.
Zdałem.
Kiedy wracaliśmy do ośrodka ruchu egzaminator chrząk-

Kazimierz Gierżod. Może właśnie
w tych krajach trzeba konkurs
bardziej promować. Swoistymi
ambasadorami wydarzenia mogą
być właśnie jurorzy. Prof. Veronika
Vitaite z Litwy podkreśliła, że jej
rodacy są bardzo zainteresowani
udziałem w jeleniogórskich zmaganiach, a prof. Nan-Hee Kim z
Korei Północnej na pewno rozsławi konkurs w krajach dalekiego
wschodu.
Prof. Grzegorz Kurzyński zaznaczył, że często bywa na dziecięcych
konkursach i poziom każdego z
nich jest bardzo wysoki. Jednak
nawet świetnie zapowiadający
się bardzo młodzi pianiści mają
kłopot z Chopinem. – Być może
wynika to z faktu, że my inaczej
słyszymy naszego kompozytora.
Nie wykluczam, że normy mogą
się zmienić i już za kilka lat standardy będą inne. My jednak, jako
bezpośredni spadkobiercy Chopi-

na nie powinniśmy tego
zmieniać – dodał.
Podczas gali finałowej na siódemkę nagrodzonych laureatów
spadł deszcz nagród,
a jurorzy dziękowali
wszystkim: publiczności, dzieciom i
organizatorom.

(tejo)

Nana Endo zdobyła drugie miejsce.
Wygrała jej rodaczka Aika Kondo.

Parszywa piętnastka łapówkarzy
nął i powiedział żebym mu nie
odstawił cyrku na koniec i
żebym popatrzył na znak, który nakazuje mi jazdę w prawo
tuż za bramą. Słyszałem też,
jak zdaje się „zapłacony” egzamin teoretyczny. Zasada była
prosta: kandydat spóźniał na
egzamin, a w związku z tym,
że każdy ma tyle samo czasu
zostawał dłużej i to sam na
sam z egzaminatorem, który
mu podpowiadał.
Takich jak nasz rozmówca
znalazło się więcej, a wraz z
nimi rozkwitała działalność
pośredników i doradców.
W pewnym czasie na placu
pojawiło się nawet dwóch
ludzi, którzy twierdzili, że
mają znajomości u egzaminatorów i za odpowiednią kwotę
mogą pomóc. Jeśli kursantom
udawało się zdać, podkreślali,
że to ich zasługa.
Kiedy ci jednak polegli na
egzaminie, oszuści argumentowali to zbyt małą kwotą jaką
dostali. O ile kursanci szybko
„wyczuli” oszustów i nie dali

Najwięcej instruktorów
Wśród oskarżonych, byłych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na ławie Jan D.
Największą grupę stanowili natomiast instruktorzy nauki jazdy, w tym m.in. Waldemar J. podejrzany o dziesięciokrotne
przekazywanie łapówek od swoich kursantów. Inni to Paweł B., Andrzej B., dodatkowo oskarżony o podrobienie zaświadczenia zdrowotnego jednego z kursantów, Stanisław K., Jan B., Jerzy R. i Łukasz P. Oskarżeni kursanci to Marta
D. z Kowar i Aneta J., które sąd ukarał 50 stawkami dziennymi po 10 złotych, uznając, że poza zdanym egzaminem
nie zamierzały czerpać z tego żadnych dodatkowych korzyści.

się dalej nabierać, o tyle na
instruktorów jazdy, którzy
przekazywali pieniądze egzaminatorom niemal zawsze
można było liczyć. Sprawa wyszła na jaw w na przełomie lat
2004/05, dzięki kursantom,
którzy nie chcieli dalej milczeć i o sprawie powiadomili
policję i prokuraturę.
Na ławie oskarżonych początkowo było ponad 50 osób,
z czterech grup trudniących
się łapówkarstwem: zdający,
instruktorzy nauki jazdy,
pracownicy WORD oraz egzaminatorzy. Większość z nich,
głównie zdających, przyznała
się jednak do winy i dobrowolnie poddała karze.
21 listopada rozpoczął się
właściwy proces tych, którzy w tej sprawie ponoszą
największą winę. Wśród podejrzanych egzaminatorów
o branie łapówek znaleźli się
m.in. Jerzy P. i jego ojciec Antoni P., którzy mieli największe
statystyki niezdawalności,
Józef D., Wiktor J., Jan G.. Ich
średni dochód miesięczny
netto z tytułu wykonywanego
zawodu wynosił 3, 5 tysiąca
złotych, co jak widać nie wystarczało na dostatnie życie.

Angela

KRÓTKO Z MIASTA
AcaD na topie

W miniony czwartek na Wydziale
Technicznym Kolegium Karkonoskiego
odbył się wykład otwarty dra inż. Wiktora
Stefuraka, który wprowadzał miłośników
komputerów w tajniki komputerowego
wspomagania, modelowania płaskiego
i przestrzennego AcaD. – Adresatami
byli głównie uczniowie średnich technicznych szkół z regionu, do których
wysłanych zostało około 50 zaproszeń,
ale uczestniczyć w nim mogli wszyscy
zainteresowani tematyką komputerowego wspomagania projektowania AcaD
– mówi prodziekan Danuta Fijałkowska.
Sala była po brzegi wypełniona słuchaczami, którzy z tej lekcji wynieśli wiele
nowych doświadczeń. Jak mówili, w
przyszłości z pewnością wykorzystają je
w swojej pracy zawodowej.

Pożyczyli trzy miliony

Tylko jedną sprawę mieli w miniony wtorek jeleniogórscy radni do
rozpatrzenia podczas nadzwyczajnej
sesji rady miejskiej, jaką zwołano na
wniosek prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego. Chodziło o akceptację w
sprawie zaciągnięcia trzech milionów zł
pożyczki w wysokości trzech milionów
złotych. Wniosek przeszedł dzięki
poparciu radnych Lewicy i Demokratów. Tydzień temu taki sam wniosek
został większością głosów odrzucony.
Jeden milion ma być przeznaczony na
termomodernizację domu spokojnej starości i obiektów oświatowych oraz dwa
miliony na kolejny etap modernizacji
sieci wodociągowej w ramach dużego
projektu ISPA.
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ROZMAITOŒCI
Gwiazdy tańczą
pod wodą
W dzisiejszych czasach telewizja coraz bardziej dba o
nasz rozwój intelektualny. Z
programu znikają coraz liczniejsze teleturnieje bądź filmy
dokumentalne czy chociaż w
najmniejszym stopniu edukacyjne, zamiast tego rozpiska
nam tańczy. Tańczy nam w
przeróżny sposób, zazwyczaj
gwieździsty.
Choć nie zawsze, jak w przypadku „Juken Dens” (niem.
„Tańczące juki”). Wszyscy (czy
to gwiazdy, czy to juki) podskakują i wyginają swoje sprężyste (a wręcz gibkie) ciała w
rytm najróżniejszej muzyki. A
wszystko to odbywa się pośród
różnorodności środowiska.
Część tańczy na scenie (to już
niemal zupełnie niepopularne),
inni natomiast na lodzie, pod
wodą, w kosmosie... co kto
lubi. A wszystko to pod czujnym
okiem jurorów.
Stara zasada mówi, że im
juror gorszy, tym lepszy. Jak
już wiadomo, wszystko, co amerykańskie należy kopiować.
Dlatego też za stolikiem z tabliczkami przesiadują nadzwyczaj ciekawe osobistości. Najważniejszą jednak zasadą przy
doborze składu sędziowskiego
jest umiejętność do tworzenia
skomplikowanych (choć to jest
mniej konieczne), chamskich
komentarzy.
Przydałoby się też coś prowokującego. Może to być nietypowy styl, fryzura przyciągająca bardziej niż reklamy
piwa lub orientacja seksualna
nieznacznie odbiegająca od
ogólnie przyjętej zasady. Takie
przepiękne grono jurorów z
przeogromniastym wręcz autorytetem dokonuje wnikliwej
psychoanalizy kandydatów
startujących w wyścigu szczurów, którzy się chcą dostać do
kolejnej rundy, aby w końcu
dobiec do upragnionego kawałka sera.
Gwiazdy świecące jasno jak
tyłek niejednego anioła oprócz
tańczenia umieją też śpiewać.
Chciałyby umieć, bo w praktyce gwieździsty śpiew wygląda średnio optymistycznie,
przynajmniej w większości

przypadków. Następnie wyżej
wymienione, okrutnie wręcz
dla rozwoju naszej narodowej
kultury postacie, po w ystąpieniu w żenującej reklamie
programu, klękają przed kamerą po swoim okrutnym jęczeniu do mikrofonu i błagają
telewidzów, aby wysyłali SMS-y
(jedyne 10zł + VAT), co by mogli
pozostać w ambitnym show. A
inteligentni telewidzowie i tak
głosują na tych, co śpiewają
najgorzej... Bo przecież jak
dobry pan doktor z serialu może
odpaść? On robi tyle dobrego
dla potrzebujących! To się nie
mieści w głowie!
Oprócz (znów użyję tego określenia, choć i tak nie starczy jego
mocy, do określenia poziomu
rozrywki) ambitnych programów o tańczeniu i śpiewaniu,
mamy też równie wymagające
o... życiu. Czy może być coś
bardziej fascynującego, niż
podglądanie życia innych ludzi
zamkniętych w klatce naszpikowanej kamerami, mikrofonami
i aż strach wymienić czym jeszcze? Nie! Dlatego też rzesze ludzi
oglądają inne istoty ludzkie, które w pełni świadome obecności
kamer robią wszystko na pokaz,
nawet w toalecie czy w sypialni.
W ten sposób widzimy fałszywą
przyjaźń, fałszywą „miłość” i
inne fałszywe uczucia czy emocje. Następnie jeden z głównych
bohaterów siada na krześle
parzącym w tyłek i tam inni,
równie fałszywi go oceniają. O
wszystkim na koniec decydują
oczywiście telewidzowie, bo
„piniendzy” na ulicy nie leżą a
stacja chciałaby trochę zarobić.
Masakra!
Z głębi serca polecam zarządom kanałów telewizyjnych
zorganizowanie kolejnej edycji
tańców, śpiewów i nie wiadomo czego jeszcze na Marsie, z
biletem w jedną stronę. Albo i
jeszcze dalej. Wraz z szanownym jury. I byłbym wdzięczny,
gdyby przy kolejnym otwarciu lodówki nie wyskoczyła z
niej jakaś gwiazda tańcząca
na lodzie. Farewell! Szerokiej
drogi, o ile można jej życzyć w
kosmosie.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Sylwester
z prezydentem

Hucznie będzie na placu Ratuszowym w nocy z 31 grudnia
2008 na 1 stycznia 2009. Prezydent Jeleniej Góry zapowiedział
otwartą dla wszystkich i bardzo
głośną zabawę sylwestrową, na
którą zaprosił też mieszkańców
miejsca, gdzie cisza nocna jest
pojęciem niemal świętym. Tym
razem ciszy nocnej nie będzie, bo
odwołał ją sam szef Jeleniej Góry.
Decybele będą walić po oknach
kamieniczek w rynku aż do godz.
pierwszej nad ranem. Władze mówią o tym już teraz, aby w radosną
noc jubileuszowego sylwestra
na 900-lecie miasta nie było zaskoczenia, a mieszkańcy, którzy
hałasu nie lubią, mogli wcześniej
kupić sobie stopery do uszu. – Co
usłyszymy, kto wystąpi, może jakaś gwiazda? – indagowali Marka
Obrębalskiego dziennikarze. Szef
miasta odparł skromnie: – Ja!

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– I jak woda, panie prezesie?
Smakuje?

Premier z poślizgiem

Przebywający 17 listopada
w Jeleniej Górze były premier
Jarosław Kaczyński spóźnił się na
spotkanie z dziennikarzami około
20 minut, bo – podobno – musiał
skonsumować obiad. Rzecz działa
się w Pałacu Paulinum. Niestety,
nie zdradzono nam, co przywódca
Prawa i Sprawiedliwości spożył.
Wiemy z całą pewnością, że pałacowa kuchnia serwuje świetną
pierś kaczki. Nie dane nam było
jednak dowiedzieć się, czy ta
specialite de la maison znalazła
uznanie wśród sztabu działaczy
lokalnych PiS, którzy czuwali nad
prezesowskim menu. Wiadomo
natomiast, że po konferencji
z dziennikarzami ekspremier
pojechał na spotkanie z ludem
zaproszonym. Młodzi działacze
nie chcieli jednak obecności
prasy mówiąc, że miting jest
zamknięty. A był otwarty. I to się
nazywa kreowanie wizerunku
opozycyjnej partii na lokalnych
szrankach.

– W kałuży chyba jest lepsza,
pani Marzenko …

(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

– A, bo nie ma jeszcze naszych
ludzi w radzie nadzorczej
Wodnika.
Marzena Machałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński,
poseł i prezes Prawa i Sprawiedliwości

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Retoryka polityka
Do polit ycznych igra szek
lepiej podchodzić z dystansem i
najlepiej o nich wcale nie pisać.
Mi lczenie byłoby świetnym
sposobem na zamknięcie złotoustych buź twarzyczek, które
z ekranu telewizyjnego mówią
nam „dzień dobry” i „dobranoc”. Pozbawieni audytorium
politykierzy musieliby mocno
się zastanowić, czy cokolwiek
w takiej sytuacji mówić.
Kurioza l n ie w yg lą da łaby
konferencja prasowa, na którą żaden dziennikarz by nie
przyszedł. Monologujący polityk zaryzykowałby oficjalnym
uznaniem go za wariata (nieoficjalnie już nim jest). I zamiast w

parlamencie, wylądowałby w
domu bez klamek.
Niestety, dziennikarze krążą
za politykami jak sępy czekając
tylko na okazję, aby ich dopaść
i zasypać stosem coraz mniej
racjonalnych pytań, bo i rzecz y wistość od racjonalizmu
ucieka. Cierpią na tym widzowie, sł uchacze i cz y telnic y,
którzy polityki atakującej ich
zewsząd i wszędzie mają serdecznie dość. A le polit ykom
tylko w to graj. Nakręceni jak
katarynki rzucają wyklepanymi na pamięć podczas setek
takich konferencji frazesami.
Kto kogo obra ża , kto komu
przerywa, dlaczego jest źle, a

mogłoby być dobrze, albo dlaczego jest dobrze, a mogłoby
być gorzej.
Kiedy rodziła się wolna Polska i wszyscy mieli wielki zapał
do działania, powszechna w
narodzie była ufność, że polityk
nie musi być typem stetryczałego aparatczyka zapakowanego
w szt y wny garnitur i plecącego formułki o walce klasy
robotniczej, wyścigu do dobrobytu i lepszym jutrze naszej
ojczyzny. Te nadzieje okazały
się matkami głupców. Bo, co
prawda, fasadowo polityk się
nieco zmienił (choć nie w każdym przypadku), w głębokim
sensie pozostał duchem wciąż
taki sam.
Frazeologię upadającej komuny zastąpiło, za przeproszeniem, europieprzenie i rzucanie
na lewo i prawo tajemniczo
brzmiącymi nazwami funduszy

UE. W miejsce zimnowojennego odgrażania się zgniłemu
imperializmowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
weszła sycząca z nienawiści
werba l i za c ja negat y w nych
uczuć, którymi politycy obficie
(w tym są świetni) darzą swoich politycznych przeciwników.
Wrogiem ludu, którego należy
się strzec, stała się formacja aktualnie będąca przy władzy, a
opozycja – jedyną słuszną siłą,
zdolną powstrzymać okręt, na
którym dryfuje tonący naród,
przed pójściem na dno i mocną
ręką sternika wyprowadzić na
głębokie wody sukcesu.
Tak jak działacze partyjni z
ludowo-ojczyźnianych czasów
otaczali się oślizgł ymi przydupasami, sprzedawczykami
przebijającymi się w lizusostwie, tak i dziś bonzowie partii
politycznych mają całe zaplecze

pucybutów. Marząc o roli lidera – skaczą wokół lakierków
(często na obcasach) sw ych
mocodawców jak wszy na grzebieniu, którym uczesałby się
troglodyta, gdybyśmy mu go
dali w prezencie, aby się nieco
ucywilizował.
Najgorsze w tym wszystkim
jest to, że politycy są złem koniecznym. Bo naród choć na
nich pomstuje, opluwa, oczernia, za wszystkie nieszczęścia
obwinia z rozbiorami Polski
włącznie, to sami do władzy się
raczej nie garnie. A ktoś rządzić
musi. Kowalski ma receptę na
wszystko po dziewięciu kieliszkach wódki: trzech szybkich,
trzech refleksyjnych i trzech tak
sobie. Wtedy jest prezydentem i
premierem w jednej osobie, a kraj
płynie czekoladą z alkoholem
oczywiście. Kiedy „prezydento-premier” trzeźwieje, znów

obrzuca stertą słownego gnoju
tego, kto akurat w telewizji
wygłasza orędzie.
I tak wszyscy krążymy w
tym błędnym kole: od wyborów
do wyborów. A po sinusoidzie
naszych humorów wzlatują
lub sromotnie upadają polityczne osobowości, lub częściej,
ci, którzy są zaprzeczeniem
„osobowości” w superlatywnym znaczeniu. A politycy,
choć umazani w werbalnym
błocie, znienawidzeni przez
miliony, opluci i poniżeni, mają
się całkiem świetnie, dopóki
znajdą się ci, którzy przy ich
nazwisku postawią krzyżyk.
Jest ich wciąż na tyle dużo, aby
słowa niegdysiejszego uszatego
rzecznika , że „rząd się sam
wyżywi” nigdy nie straciły na
aktualności.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Co może podzielić ze sobą szkoły odległe o około osiem
kilometrów, które wyrosły na nieco odmiennych tradycjach lokalnych, a w dodatku kształtowały się w dwóch
różnych miastach? Dwa przodujące jeleniogórskie licea
są jak stare „dobre” małżeństwo. Fasadowa miłość bez
głębokiej wzajemności.
Kiedy jeszcze nie byłem
uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Żeromskiego, a było
to w czasach mocnej komuny
trzymającego Polskę za mordę
generała Jaruzelskiego, (zaczynałem uczyć się tam jeszcze podczas trwającego stanu wojennego), II Liceum Ogólnokształcące
im. Norwida miało opinię szkoły
zdecydowanie łatwiejszej i dalekiej. Bo od Jeleniej Góry, gdzie
mieszkałem i mieszkam, dzieliło
ją kilka kilometrów. A „Żerom”
już wtedy uważany był – trudno
powiedzieć, czy słusznie – za
placówkę dla elity. Któż by nie
chciał się w niej znaleźć?

Pryskające mity

Na własnej skórze przekonałem się, że tak nie jest. Kiedy
kończyłem podstawówkę, przywrócono egzaminy wstępne do
szkoły średniej. Z konkursem
świadectw dostałbym się bez
kłopotu. Tymczasem nie przeszedłem za pierwszym razem przez
egzaminacyjne sito. Zawiodła
mnie matematyka, znienawidzona, której nigdy nie umiałem
się nauczyć i do dziś ze wstrętem
dyskalkulika patrzę na liczby.
Kiedy w końcu stałem się licealistą, mit o tym, że do „Żeroma”
chodzą same omnibusy prysł
jak bańka mydlana. Większość
kolegów i koleżanek – ja też
– „jecha ła” na trójcz ynach,
czasem naciąganych, czasem
ubłaganych, nieraz wymodlonych. Geniuszy nie było. Były
osoby, które podporządkowały
s woje ż ycie „żerom sk iemu”
rytmowi, próbowały ich udawać

Rozprawa z konfliktem

winęła noga, nie wytrzymywali
„napiętej” atmosfery lub stracili
„zaufanie” żeromowych belfrów.
O swojej degradacji licealista
dowiadywał się często na boku,
aluzyjnie słysząc od „mistrza”,
że… może będzie na świadectwie
trójka, ale „nie chcę cię tu od
września widzieć”.
Już w mojej pierwszej klasie
pożegnało się tak z I LO kilka
osób. Kolejne do grupki w ygnańców dołączył y w klasie
drugiej. Nie przeżywano jednak
tej porażki jakoś szczególnie,
choć kilka dziewcząt opuszczało
moją „humanistyczną” nawet
bez trójkowej alternaty w y. Z
niedostatecznym na świadectwie, tak po prostu, zmieniały
szkołę na cieplicki raj. Gdzie
podobno było łatwiej, bo zdawali
wszyscy. Nie było też – jak wieść
niosła – traumatycznych przeżyć
i walki o licealny byt.

Na wygnanie

Jak było? Nie wiem. Ważne,
że w końcu zarówno ci zesłani
koledzy jak i ja szkołę skończyliśmy. Nasze świadectwa maturalne nie różniły się niczym poza
stopniami i pieczątkami. A dla
komisji, które nas maglowały
na egzaminach wstępnych na
studia, czy ktoś był z jeleniogórskiego „Żeroma”, czy z cieplickiego „Norwida”, nie miało
najmniejszego znaczenia.
Kiedy zdawałem na warszawską romanistykę, moi stołeczni
współtowarzysze niedoli egzaminacyjnej patrzyli jedni na
drugich bykiem. Buńczuczne
spojrzenie każdego z osobna

Historyczny dialog licealistów z dwóch „zwaśnionych” szkół. Prywatnie się lubią, a konflikt
pozostaje wciąż w sferze mentalnej mieszkańców Jeleniej Góry.
Nieudacznicy i tępacy

Wtedy uświadomiłem sobie, że
– chcą nie chcąc – licealiści z „Żeroma” też z wyższością patrzyli
na swoich kolegów z „Norwida”, II
LO było traktowane jako szkółka
dla nieudaczników, którzy nie sprostali rycerskim wymogom kuźni

Żerom” miał opinię placówki katorżniczej, tępej, zakutej i skostniałej.
Takiej, w której było miejsce tylko na kucie okraszone miałkim dość
pojęciem „elitarności”
kując lekcje na pamięć, czym
wyrabiały sobie dobrą opinię u
nauczycieli, którzy to uwielbiali.
A sporo takich było.

Byt określa świadomość

Wtedy po raz pier wsz y do
mojej głębokiej świadomości
dotarło istnienie II LO w Cieplicach. Wiedziałem o nim oczywiście znacznie wcześniej, ale
by t w „Żeromie” ok reślał tę
świadomość nadając jej bard zo kon k ret nego w y m ia r u.
Wymiaru wygnania. „Norwid”
bowiem był miejscem zesłania
dla tych, którym się w I LO po-

wskazywało adresatowi, kto tu
jest panem, a kto nędznym karłem, który stara się przeskoczyć
zbyt wysokie progi. Siłowali się
tak wzrokiem eksplodującym
wzajemną niechęcią Powód? Jak
się dowiedziałem później, jedni
byli z liceum im. Reja, a drudzy
– z liceum im. Żmichowskiej.
Od absolwenta tegoż usł yszałem, że do „Reja” chodzą
sami protegowani synalkowie
kacyków i nadziane córeczki
notabli. Z kolei człowiek z „Reja”
szepnął mi mniej więcej to samo
o „konkurentach” ze „Żmichowskiej” z tą różnicą, że byli jeszcze
– podobno – snobami.

talentów. I zostali zesłani gdzieś
tam, do jakichś Cieplic, aby – bezstresowo (to pojęcie było wówczas
bardzo mało rozpowszechnione
i raczej o pejoratywnym zabarwieniu), zakończyć swoją średnią
edukację maturą.

Z kolei w Cieplicach – jak mogę
się domyślać, bo nigdy nauk tam
nie pobierałem – „Żerom” miał
opinię placówki katorżniczej,
tępej, zakutej i skostniałej. Takiej, w której było miejsce tylko
na kucie okraszone miałkim
dość pojęciem „elitarności” dla
dzieci „lepszych” rodziców. I
te dwa, mocno stereotypowe
pojęcia przez 22 lata , które
upłynęły od tamtego czasu, nie
zmieniły się.
Dlaczego? Oprócz wspomnianych uczniowskich stereotypów,
jakże krzywdzących dla obydwu
szkół, w grę wchodzą czynniki
na pewno nie pozostające bez
wpływu na świadomość. Choćby
topograficzny. Budynek dawnej
Realschule jest jednym z najbardziej imponujących gmachów
w mieście. Majestat jego monumentalnej secesji widać niemal
z każdego punktu, a sylweta
jest znakiem rozpoznawczym
Jeleniej Góry.
Budyneczek dawnej szkoł y
ewangelickiej w Cieplicach nie
ma tych atutów. Wciśnięty w
uzdrowisko, w zasadzie niewidoczny z jego centrum, ukryty
przed żądnym symbolu wzrokiem, a na dodatek, koszmarnie
przebudowany w latach Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej, w czasach kiedy Cieplice anektowała
Jelenia Góra, bo jako miasto wojewódzkie musiała być wielka.

Szczury na start

Nie bez znaczenia jest też
szkolny wyścig szczurów: napędzające oświatową koniunkturę

Pole do integracji
Debacie pod hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie” patronował Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.
– Konflikt wpisuje się, czy się tego chce, czy nie, w powszechnie pojmowaną integrację
społeczną – podsumował wątek „Żeroma” i „Norwida” prezydent Marek Obrębalski.
– Mówi się, i nie ma w tym przypadku, że konflikt jest tym etapem, który doprowadza
do wyższego stopnia integracji. Jestem przekonany, że ta dyskusja i ujawniony konflikt,
będzie przyczynkiem to tego, że pokażecie, iż potraficie się zintegrować silniej i bardziej
zdecydowanie niż kiedyś to bywało – powiedział.

rankingi (pojawiły się w całej
masie wraz z rozkwitem III RP)
stwarzają pole do nie zawsze
zdrowej rywalizacji, która zresztą nie dokonuje się na poziomie
uczniów, ale nauczycieli. To oni
stymulowani przez dyrekcje,
„starają się” o najlepsze wyniki,
a te – jak powszechnie wiado-

Te tubylcze, szkolne animozje,
nawarstwione przez lata, muszą
znaleźć gdzieś ujście. Bo o ile
dziś nikt otwarcie i publicznie
nie powie – nie narażając się
przy tym na bliżej nieokreślone
nieprz y jemności – że jedna
szkoła to dom wariatów dla frustratów, a druga raj dla uczniów

II LO było traktowane jako szkółka dla nieudaczników, którzy nie sprostali rycerskim
wymogom kuźni talentów. I zostali zesłani
gdzieś tam, do jakichś Cieplic.
mo – nie zawsze są idealnym
odzwierciedleniem rzeczy wistości.
Czy „zimny wychów” olimpijczyków, którzy są chodzącą
encyklopedią, może być miernikiem wartości nauczania danej
szkoły? Czy może nim rzeczywiście być tylko zdawalność matur
w czasach, kiedy ten egzamin
sięga edukacyjnego dna z dopuszczeniem amnestii za jedynkę włącznie? A tak, niestety, jest
w przypadku szkół polskich.
„Żerom” i „Norwid” są tu jedynie
lokalnymi przykładami.

wyzwolonych, o tyle może to
bez praktycznie żadnych konsekwencji wyrazić anonimowo na
forach internetowych.

Jelonka ujściem

W Jeleniej Górze takim ujściem był bez wątpienia portal
Jelonka.com, gdzie – przy okazji
komentowania większości tekstów dotyczących czy to jednej,
czy to drugiej szkoły – następowała litania epitetów, którymi
jedni licealiści obrzucali swoich
kolegów i vice versa. Kiedy po
raz pierwszy, już nie pamiętam

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Na perony po torach

Z powodu zalania wodą zamknięto tunel łączący dworzec
kolejowy w Jeleniej Górze z
peronami. Pasażerowie muszą
przechodzić przez przejście
służbowe, z którego na co dzień
korzystać mogą tylko kolejarze.
Przyczyną jest niedrożność
kanalizacji istniejącego od 102
lat przejścia podziemnego pod
peronami jeleniogórskiego
dworca. Na remont jego infrastruktury nie ma pieniędzy.

Śmierć przy załadunku

W sobotę doszło do tragedii
w lesie w okolicach Marczyc.
Trzech mężczyzn wyjechało
ciągnikiem po drewno, które
kupili w nadleśnictwie. Podczas
załadunku na przyczepę na
coraz bardziej śliskim podłożu
jeden z nich, pięćdziesięcioletni
mężczyzna, wywrócił się i uderzył głową w leżący pieniek. Poniósł śmierć na miejscu. Ekipa
pogotowia ratunkowego, która
przyjechała na miejsce mogła
jedynie stwierdzić zgon.

Będzie Pasaż Grodzki?

przy okazji jakiego artykułu,
zauważyłem tę eksplozję niechęci
(by nie napisać „nienawiści”),
przypomniały mi się bycze spojrzenia warszawiaków z „Reja”
i „Żmichowskiej”, które niosły
z sobą mniej więcej podobne
treści.
Dlatego z zainteresowaniem
uczestniczyłem w debacie, którą
w minionym tygodniu zorganizował y samorządy obydw u
szkół. Byłem po raz pierwszy w
życiu świadkiem takiego bezpośredniego zetknięcia licealistów
z „Żeroma” i „Norwida”. Młodzi
ludzie nie rozmawiali wprawdzie
wprost o tym, co łączy, a co dzieli
ich szkoł y. Dzięki spr ytnemu
zabiegowi organizatorów, którzy dyskusję oparli na tematach
ogólnych i nośnych (sprawiedliwości, wolnym rynku w oświacie,
patriotyzmie i ksenofobii, buncie
oraz uprzedzeniom rasowym i
obyczajowym) udało się pokazać,
jak wiele społeczności dwóch
szkół łączy, a jak niewiele dzieli.
Bo podtekstem całego spotkania
był właśnie ów konf likt. Cz y
prawdziwy, czy wydumany, czy
sztuczny, czy nakręcany.

Epilog

Jeden z licealistów z „Norwida”,
Jędrzej, sprowokował mnie dość
śmiałym postawieniem sprawy,
że to Jelonka.com jest źródłem
dom n ie m a ne go „ kon f l i k t u”
między „Żeromem” i „Nor widem”. Wiedziony emocjami dość
jednoznacznie określiłem jego
przesłanie w portalowej relacji
z imprezy. Przeprosiłem za ten
wybuch, bo język był zbyt prędki.
Fakt jednak jest faktem: konfliktu
między szkołami nie ma ale,…
ciągle coś tam iskrzy. Tak jak w
starym, dobrym małżeństwie.
Połączone jednością miejsca i miłością fasadową, wciąż jest pełne
zaszłości i uprzedzeń. I chyba nie
da się tego zmienić. Zresztą, czy
koniecznie trzeba?

Konrad Przezdzięk

Do budowy centrum handlowego na starówce droga
teoretycznie otwarta. Firma,
która zamierza zabudować
działkę przy ul. Jasnej, otrzymała pozwolenie na budowę.
To pierwszy formalny krok,
aby teren przestał w końcu
straszyć pustką i po niemal
40 latach, kiedy wyburzono
stające kamienice, stał się ucywilizowaną częścią starówki.
Firma Rank Mueller zainteresowana jest wzniesieniem galerii
handlowej, której zabudowa z
zewnątrz ma nawiązywać do
historycznego wyglądu starego
miasta. W środku mają się
znaleźć pasaże, sklepy i lokale
gastronomiczne, a także przeszklona sala koncertowa.

Pan profesor pomazał zdjęcia
Obrazy prawie jak z bajki
można od minionego piątku oglądać w Galerii „korytarz” Jeleniogórskiego
Centrum Kultury. Sprawcą
całego zamieszania jest
prof. Eugeniusz Józefowski,
który w swojej twórczej wenie posłużył się szlachetnymi technikami fotografii.
– Przedst aw ia m pa ń st w u
człowieka, który pomazał to, co
ja tak pielęgnuję – zażartował
Wojciech Zawadzki, gospodarz
Galerii „Korytarz” podczas dzisiejszego wernisażu wystawy
„Cyjanotypie z komentarzami
i Panoramy grochowickie”. Eugeniusz Józefowski, profesor
sztuk plastycznych, przyznał
Zawadzkiemu rację. – Nie jestem fotografem, ale posługuję
się fotografią do mojej sztuki
– wyjaśnił.
Swoje dzieła wykonał metodą cyjanotypii, a później – w
ramach odreagowania stresów
w pracy – wieczorami „dopracow y wa ł” obra z y k redka m i
akwarelowymi. – Próbowałem
wyjąć negatywy różnych rozmiarów z 20 lat i skopiować je na
emulsję, którą pokryłem papier
akwarelowy Cansona. I w ten
sposób zniszczyłem właściwie
to, co Wojtek Zawadzk i t a k
pielęgnuje – podkreślił Euge-

Fot. Konrad Przezdzięk
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Eugeniusz Grabowski i jego dzieła podczas wernisażu.
niusz Grabowski. Prace zostały
ponadto opatrzone stosownymi
komentarzami.
Z kolei „Panoramy grochowickie” powstały w Grochowicach,
bardzo nieciekawej wsi, w której
Edward Stachura znalazł inspirację do swojej „Siekierezady”.
Profesor Grabowski jeździł przez
dłuższy czas do Grochowic i
fotografował tę miejscowość w
godzinach popoł udniow ych,
kiedy wioska ziała pustką. Prace
ułożył w panoramy za pomocą
programów graficznych w komputerze, a następnie zlecił naświetlenie takimi „negatywami”

płócien pokrytych światłoczułą
substancją.
Zadziwiające efekty tak nietypowych zdjęć a jednocześnie
obrazów podziwiał na wernisażu cały jeleniogórski światek
fotografujących wraz z licznymi
znajomymi prof. Grabowskiego.

Jak się okazało, ma on w stolicy Karkonoszy całkiem sporo
przyjaciół i fanów. Wystawa
będzie czynna do grudnia w
Galerii „Korytarz” JCK przy ul.
Bankowej.

(tejo)

Stare jak…
Cyjanotypia jest jedną z najstarszych technik powielania obrazu, w której negatyw
kopiowany jest na warstwie światłoczułej będącej mieszaniną żelazicyjanku potasu
oraz cytrynianu amonu i żelaza. Owa warstwa może znaleźć się na różnej materii, na
przykład – papierze przeznaczonym do malowania lub rysowania. W XIX wieku źródłem
światła w tej technice było słońce. Dziś mogą być ku temu wykorzystane rozmaite
naświetlarki uwzględniające promieniowanie UV.

Zaprosili gości do naszej miejscowości

Nocny pożar
w Barcinku

Cztery jednostki straży pożarnej gasiły pożar, który w
czwartek późnym wieczorem
wybuchł w jednym z budynków
wielorodzinnych w Barcinku. Na ratunek wyjechały po
dwie jednostki z Państwowej
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy
ewakuowali mieszkańców i
poradzili sobie z ogniem. Spaliła
się klatka schodowa na piętrze
i zostały nadpalone drzwi do
mieszkań. Jedna osoba zasłabła,
ale nie wskutek zaczadzenia, ale
z powodu emocji. Na miejscu
była też policja i pogotowie.
Przyczyny zdarzenia ustalą biegli z zakresu pożarnictwa.

Za szybko i w drzewo

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w piątek rano
w pobliżu Czernicy.
58-letni mężczyzna jadący
renaultem cangoo na trasie
Jeżów Sudecki – Płoszczynka
w wyniku nieuwagi uderzył w
drzewo. Z poważnymi obrażeniami ciała przewieziono go
do szpitala. Leczenie obrażeń
potrwa dłużej niż siedem dni,
w związku z czym prowadzimy
czynności w kierunku zakwalifikowania tego wydarzenia, jako
wypadek drogowy – powiedziała Edyta Bagrowska, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.

Zbiorowy portret laureatów konkursu w Książnicy Karkonoskiej.
Jak promować swoją małą ojczyznę? Wiedzą o tym
uczniowie jeleniogórskich szkół, którzy wzięli udział w
rozstrzygniętym w minioną sobotę w Książnicy Karkonoskiej konkursie pod hasłem „Zapraszamy gości do naszej
miejscowości”.
Na konkurs wpłynęło ponad 100
prac. Najróżniejszych: od prostych
rysunków, poprzez nieco bardziej
skomplikowane prospekty, aż po
prezentację multimedialną. Był
więc kłopot z wyborem. – Zawiodły
trochę szkoły średnie, za to z podstawówek i gimnazjum napłynęło
sporo dzieł – mówi Marcin Zawiła,
dyrektor Książnicy Karkonoskiej.
– Od razu widać, w których placówkach nauczycielom zależy na duchu
regionalizmu wśród młodzieży
– dodał.
Prace oceniało jury pod przewodnictwem szefowej Informacji
Turystycznej Barbary Różyckiej-Ja-

skólskiej. Największe uznanie wśród
uczestników z klas IV - VI wzbudziła
praca Mateusza Kotowskiego w
postaci zabawnego prospektu sławiącego uroki Jeleniej Góry. – Pani
Barbara nie wyklucza, że wykorzysta ten pomysł do profesjonalnej
promocji miasta – usłyszeliśmy.
Druga nagroda w tej kategorii
przypadła Szymonowi Krasuckiemu, a dwie równorzędne trzecie
– Dominice Jaśniewicz oraz Aleksandrze Michalskiej. Wyróżniono prace
Małgorzaty Desput, Nicoli Trzepizur,
Igora Wertepnego. W tym gronie
znalazła się też Jesica Wernicka oraz
Marta Dębska.

W najmłodszej kategorii zbiorowe wyróżnienie dostała klasa
druga ze Szkoły Podstawowej nr 5,
a nagrodę główną zdobyła Antonina
Olszewska. Wśród gimnazjalistów
wyróżniono Sandrę Zapałę, a jedyną
nagrodę w kategorii ponadgimnazjalnej zdobyła
Dagmara
Szwaja za
zabawną
prezentację multimedialną.
Prace
uczniów
można podziwiać w Galerii
Małych Form w
Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Mateusz Kotowski zdobył I miejsce
Bankowej.
w swojej kategorii wiekowej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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Powiało mrokiem tajemnic historii z podziemnego korytarza, do którego w miniony piątek po raz pierwszy od
co najmniej 63 lat weszli ludzie. W półmroku zdało się
słyszeć nieobecne odgłosy rozkazów wydawanych surową
niemczyzną i szczęk maszyn produkujących części do
Wunderwaffe, broni, która miała przynieść sukces stojącemu nad przepaścią piekła nazistowskiemu imperium
Hitlera. Sekretne podziemia dziś mają szansę na drugie,
pokojowe, życie.
Wszystko działo się w masywie Góry Ryszarda, mieszczącej
podcza s II wojny światowej
tajną fabrykę broni Lehm. Zaproszeni przez Miecz ysława
Bojkę goście obejrzeli odsłonięte całkowicie lub częściowo
450 metrów chodników. Już
wiadomo, że może to być jeden
z najciek awsz ych pod z iem nych kompleksów w naszym
regionie.

Podziemna siła

Informacją pewną jest, że
drążenie sztolni zaczęli Niemcy w roku 1943, gdy alianckie
bombowce coraz śmielej zapuszczały się nad III Rzeszę i
siały spustoszenie w niemieckich fabrykach, nie tylko zbrojen iow ych. Bol kowska V DM
Luf tfahrewerke AG należała
do państ wowego Zjednoczenia Niemieckiego Przemysłu
Ma sz ynowego i m ia ła część
podziemną. Nosiła ona kryptonim Lehm, co po polsku znaczy
glina. Tam miały powstawać
części do rakiet V-2, pocisków
rakietowych V-1 oraz czołgów
i u-bootów.

z Forum Jelonki
~Obywatel.J - Bolków to perła w naszej
okolicy. Panie Jacku daj Pan sobie spokój
z tym radnymi. Myśli Pan, że cokolwiek
z tego zrozumieją? Natura Wam daje.
Tylko co z tego...
~s - Słyszałem, że było to jedno z
wielu miejsc gdzie produkowano części
do składanych z dala od nalotów ubootów.
Trzy grosze......fascynujące odkrycie,
ciekawe ile jeszcze podziemnych tuneli
czeka na odkrycie, w tym w JG, i jakie
tajemnice skrywają... powodzenia!
~pawllak1 - Super że w końcu się
dokopali, ale pewnie jeszcze dużo wody
w Nysie upłynie zanim podziemia zostaną
udostępnione dla turystów. Brawo dla
pana Bojki i innych którzy brali udział w
odkopywaniu podziemi za wytrwałość.
Teraz pora zainteresować się zamkiem
w Bolkowie i jego podziemiami

– Gdy w 2004 roku zaczęliśmy
po raz trzeci szukać wejścia do
fabryki, przyszedł do mnie jeden
z byłych mieszkańców Bolkowa
i pokazał precyzyjny żyroskop
do rak iet y V-2 i powiedział,
że w tej fabryce robiono takie
urządzenia – mówi Mieczysław
Bojko, prezes stowarzyszenia
eksploratorów Talpa.
Dot ychczas eksploatorzy z
Talpy spenetrowali 450 metrów
sztolni produkcyjnych i komunikacyjnych. Jak ma wyglądać
cała kopalnia, wiadomo z dokumentacji znalezionej w roku
1990 w archiwum w Koblencji.
To siedem korytarzy produkcyjnych połączonych trzema
poprzecz ny m i kor y t a rza m i
poprzecznymi. Niestet y, ja k
mówi Mieczysław Bojko, w tej
chwili dokumenty nie są już
dostępne. Wiadomo na pewno,
że odkryte sztolnie to jedynie
fragment obiektu.

Znajdą bursztynową
komnatę?

– To już moje trzecie podejście do Góry Ryszarda – mówi
pan Miecz ysław. – Pier wsze
było w 1993 roku, gdy kopaliśmy w sztolni nr 1. Wróciliśmy
w latach 1996 -97 również w
sztolni nr 1 której ponownie
nie pokonaliśmy. Teraz kopiemy
od 2004 roku. Nie dla skarbów,
ale żeby roz wiązać zagadkę
tego miejsca. Nadal nie wiemy,
gdzie jest część produkcyjna,

w której do wiosny 1945 roku
produkowano części międz y
innymi do rakiet V2.
Wielkość fabryki robi wrażenie. Do jej wnętrza mogł y
wjeżdżać samochody ciężarowe. Eksploratorzy dostali się do
środka fabryki po wykopaniu
szybu w długim na kilkadziesiąt metrów zawale, któr ym
Niemcy zamaskowali wejście
do pod ziem i. Zrobi l i to t a k
umiejętnie, że przez wiele lat
nikt nie wymyślił sposobu, żeby
dotrzeć do środka. Wyobraźnię
poszukiwaczy rozpala między
innymi informacja, że tutaj
mogła zostać schowana słynna
„bursztynowa komnata”.
– To oczywiście bajki – twierdzi Mieczysław Bojko. – Niemcy
nie chowali najcenniejszych
rzecz y w sztolniach fabr yk.
Ona są zbyt łatwe do namierzenia, choć jak sami się przekona l i śmy, żeby dot rzeć do
wnętrza Lehma trzeba było się
napracować. I tak dotarliśmy
t ylko do części zak ładu. Nie
wiemy, co kryją zawały i co się
znajduje za nimi. Szacujemy,
że niedostępne jest nadal około
70 procent fabryki. Co możemy
znaleźć pod zawałami? Może
to być część kosztowności wywożonych przez Niemców ze
wschodu Europy. Ale to tylko
spekulacje. Potrzebujemy pieniędzy, a te ma tylko poważny
i nwe st or. Musi my t eż m ieć
prawo do użytkowania solidniejsze niż roczna dzierżawa,
na jaką zgodzili się radni w
Bol kow ie. Wn ioskowa łem o
20 lat, to pozwala zaplanować
wiele i założyć chociaż zwrot
wydatków. Ale moje argumenty
nie znalazły uznania w oczach
członków komisji, która miała
rozpatrzyć wniosek. Szkoda,
bo bez angażowania gminnego
budżetu chcemy st worz yć w
mieście atrakcję turystyczną.

Fot. Marek Komorowski
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Tajna broń
– Takich beczek jest tutaj dużo, widać je
pod zawałami. Ta akurat jest pusta,
ale pozostałe mogą coś zawierać
– mówi Mieczysław Bojko

Fot. Archiwum
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opisów pana Bojki. Przedstawię
radnym, co kryje Góra Ryszarda
i jak możemy wykorzystać trasę
turystyczną do promocji miasta. W połączeniu z zamkiem
Piastów, powstać może interesujący szlak historyczny.

Marek Komorowski
Robotnicy przymusowi z Rosji podczas
pracy w nazistowskiej fabryce broni
Wielka atrakcja

– Dla gminy uruchomienie
tutaj trasy turystycznej byłoby
wielkim wydarzeniem – mówi
za stępca bur m istrza Bol ko wa, Jacek Machynia. – Gmina
nie może wesprzeć z budżetu

eksploratorów, ale na pewno
w spól n ie w y st ą pi my o pie niądze zewnętrzne na ten cel.
Jestem tutaj po raz pierwszy i
podziemia w y warł y na mnie
olbrzymie wrażenie. Dotychczas poznawaliśmy je jedynie z

– Korytarze fabryki mają 5 metrów wysokości i
ponad 5 metrów szerokości. Mogły bez problemu
pomieścić ciężarówki.

Budowali jeńcy, szkolili się Żydzi
Przy budowie fabryki wykorzystywano rosyjskich, francuskich i włoskich jeńców wojennych z obozu w Gross Rosen. Prawdopodobnie
ich ciała kryje mogiła, jaką znaleziono w pobliżu.
– Kryje około 125 ciał, tymczasem według dokumentacji przy budowie fabryki miało pracować 130 jeńców. To bardzo zbliżone
liczby – mówi M. Bojko. – Zwracaliśmy się do IPN-u o zbadanie mogiły, ale na razie nie ma z instytutu odzewu. Na szczycie Góry
Ryszarda zbudowano dwa obozy będące filiami obozu w Gross Rosen. Po wojnie baraki po jeńcach wykorzystywała żydowska
organizacja Hagana, która w Bolkowie szkoliła młodych Żydów, ocalałych z Zagłady w posługiwaniu się bronią. Tutaj szkolił się
między innymi jeden z najsłynniejszych Izraelskich wojskowych, Mosze Dajan, postrach wojsk arabskich. Kolejne grupy, po przejściu szkolenia wojskowego i uzbrojeniu w broń w demobilu polskiej armii, jechały do Palestyny walczyć z Arabami i Anglikami o
żydowską Palestynę.

Za jazdę bez „zimówek” surowe kary

Święto Beaujolais w Jeleniej Górze

Nie brakuje kierowców, którzy – mimo śnieżnych zasp
– przez całą zimę jeżdżą na letnich oponach. Teraz, na
niektórych drogach, na zimowym ogumieniu trzeba
będzie jeździć od listopada do kwietnia bez względu
na pogodę. Nieposłuszni zapłacą mandat.

Trzeci czwartek listopada, w tym roku był dniem, gdy
na całym świecie otwarto miliony butelek zawierających
wino lekkie, o owocowym posmaku, niezbyt cenione
przez koneserów, ale uwielbiane przez młodych i lekko
zakręconych.

Niestety, nie u nas, tylko u
południowych sąsiadów. W
Republice Czeskiej zmieniły
się przepisy
i w prowa dzono nowy
znak dro gow y „Wyposażenie
zimowe”.
Od listopada
do końca
kwietnia w miejscach, gdzie
pojawił się nowy znak, trzeba
używać wyłącznie opon zimowych bez względu na pogodę i
stan nawierzchni.

Kilkadziesiąt butelek Beaujolais
Nouveau z winnicy Georges`a
Duboeufa „pękło” w Jeleniej Górze
w klubie Kaligrafia. – Zamówiłem
kilka razy więcej butelek, ale jak
się dowiedziałem u hurtownika,
zapotrzebowanie na Dolnym
Śląsku, szczególnie we Wrocławiu
przekroczyło ich oczekiwania
– wyjaśnia Paweł Mierzwiński
z Kaligrafii. – Tak więc butelek
nie starczyło na zbyt długo. W
przyszłym roku musimy mieć
tego wina dużo więcej!
Przy Beaujolais, produkowanym w Burgundii, bawiono
się wszędzie. Najwięcej sprzedaje
się go we Francji, Niemczech i Japonii. Japończycy bawili się nawet

w basenach w których
woda mieszała się
z winem.

Mar

Fot. Marek Komorowski

Nie warto sprawdzać, czy uda
się ominąć nowe przepisy. Czescy policjanci, mogą nas ukarać mandatem
wart ym nawet
2,5 t ys. koron
czyli ok. 350 zł.
Mało tego, kierowca naraża się
na dodat kowe
koszty związane
z transportem
samochodu na
lawecie poza strefę obowiązkowej jazdy na oponach zimowych – poinformowała policja
tych, którzy zamierzają jechać
w odwiedziny do południowych sąsiadów.

Paweł Mierzwiński rozlewa do kieliszków jedną
z butelek tegorocznego Beaujolais Nouveau.
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WIADOMOŒCI
Kolejna śmiertelna ofiara wypadku samochodowego. Nie żyje
32–letni jeleniogórzanin, który
w miniony poniedziałek swoim
daihatsu sharade przed skrzyżowaniem przy Pałacu Łomnica na
łuku z niewiadomych przyczyn,
z prawdopodobnie dość dużą
prędkością, zjechał on na pobocze i uderzył w drzewo. Zawiadomiono policję i straż pożarną
oraz pogotowie. Samochód był
tak zniszczony, że kierowcę
musieli wydobyć strażacy za pomocą specjalistycznego sprzętu.
Poszkodowanego przewieziono
do szpitala, ale w wyniku bardzo
rozległych obrażeń 32-letni
jeleniogórzanin zmarł.

(Angela)

W Mysłakowicach kierowca samochodu marki Fiat Marea, który
jechał z Karpacza, nagle zjechał
na lewą stronę jezdni. Z przeciwka
jechała ciężarówka. Doszło do
czołowego zderzenia.
– Być może kierowca fiata
zasłabł, co by tłumaczyło nagłą
zmianę pasa drogowego – powiedzieli obecni przy zdarzeniu
policjanci z Komisariatu Policji
w Kowarach. Mężczyzna był cukrzykiem, a choroba dosyć często
dawała mu się we znaki. Nie
można wykluczyć, że i w tym przy-

Na ratunek dla oczu najmłodszych
W Kowarach uroczyście podsumowano program „Ratujmy dzieciom wzrok”. Od września przebadano 202
uczniów, u 55 wykryto wady wzroku. Dla wielu z nich
był to pierwszy kontakt z okulistą.
Prog ra m „R at ujmy d zie ciom wzrok” gwarantuje dzieciom kompleksową pomoc:
od badań okulistycznych po
okulary.
– Rodzice często bagatelizują tę sprawę i nie realizują
recept przepisa nych przez
lek a rz y, c o zdec ydowa n ie
utrudnia leczenie – mówią
pedagodzy. Nauczyciele starają się wytłumaczyć rodzicom
znaczenie właściwej korekcji wzroku. – Przekazujemy
wszystkie informacje dotyczące programu, bo jako główni
opiekunowie powinni dbać o
zdrowie dziecka – podkreśliły

obecne na uroczystości dyrektorki kowarskich szkół.
Tom a sz Cel mer, w ł a ś c i ciel przychodni CITOMED, w
której przeprowadzano badania, docenia wagę programu.
– Jeżeli zorganizujemy białą
sobotę, to przyjdą do nas te
same osoby co zwykle. Natomiast dzięki akcji „Ratujmy
dzieciom wzrok” propaguje się
profilaktykę, czyli zapobiega
się rozwijaniu krótkowzroczności – powiedział.

(Ania)

padku spowodowała zasłabnięcie,
przyczyniając się w rezultacie do
śmierci człowieka. Może to być
przestrogą dla osób, które mimo
złego stanu zdrowia decydują się
na kierowanie samochodami. W
samochodzie ciężarowym jechał
tylko kierowca. Prowadzący fiata
podróżował z psem, ale zwierzęciu nic się nie stało. Ostatecznie
przyczynę śmierci kierowcy fiata
wyjaśni autopsja.

(Ania)

Właściciele znanego Centrum Mikrochirurgii Oka
„Wzrok” nie wykluczają, że wyniosą się z miasta pod
Szrenicą. Kończy się umowa dzierżawy trzech budynków
od szklarskoporębskiego magistratu, a firma nie zamierza jej przedłużać. Żąda jedynie zwrotu nakładów, jakie
wniesiono w miejskie nieruchomości.

Mają zaufanie
Poradnia „Wzrok” w Szklarskiej Porębie
cieszy się dużym zaufaniem wśród
pacjentów. Wiele z nich decyduje się na
leczenie właśnie w tej placówce. Jeżeli
placówka przeniosłaby się do Karpacza,
to dla mieszkańców naszego regionu
pewnie nie byłoby większej różnicy. Ale
jeżeli „Wzrok” ulokuje się w Świeradowie
Zdroju, mogą być mniej zadowoleni, z
powodu kłopotliwych dojazdów.

Konia przywiązuje z reguły wtedy gdy chce go wymyć.
Zdarzają się też sytuacje, że na
naukę jazdy konnej przychodzi
tylko jedna osoba, wtedy drugiego konia trzeba uwiązać, żeby
nie biegł za tym, który niesie

jeźdźca. Na pewno nie jest tak,
że zwierzę przywiązane jest bez
przerwy.
– Ludzie są bardzo złośliwi. Czy mają satysfakcję, gdy
konie w ychodzą na drogę i
stanowią zagrożenie? Trzeba

Koń wmieszany w porachunki
być naprawdę gł upim, żeby
wypuszczać zwierzęta poza pastwisko – mówi Bartosz Nogacz,
właściciel koni.
Zapewnia, że o zwierzęta dba,
bo przynoszą mu dochód. – Na
zimę trafią

do stajni w zaprzyjaźnionej
stadninie. Natomiast wiosną
wybuduję dla nich specjalne
pomieszczenie. – Opowieści o
ciężkim losie moich koni można
włożyć między bajki – zaznacza.

Ania

Donosów nie brakuje
– Dzwoni do nas wiele osób w sprawie skrzywdzonych zwierząt. Każdy przypadek
musimy sprawdzić, ale prawie połowa wszystkich zgłoszeń okazuje się nieprawdziwa.
Często ludzie takim donosem chcą zaszkodzić sąsiadowi, z którym się kłócą i w
porachunki włączają zwierzęta – mówi Eugeniusz Ragiel, prezes zarządu głównego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. – Zdarzają się również sytuacje, że ludzie na
złość właścicielowi niszczą ogrodzenie lub kradną elektrycznego pastucha, żeby
zwierzęta uciekły. Dzieje się tak również w Mysłakowicach.
Informacja będzie
z klasą

kluczamy, że przeniesiemy firmę
do Karpacza lub Świeradowa
Zdroju, ale na razie nie mamy
żadnych konkretnych planów.
Poza tym jesteśmy właścicielami
budynku przy ulicy Górnej w
Szklarskiej Porębie i być może
tam przeniesiemy swoją działalność – powiedział Krzysztof
Giertuga, pełnomocnik zarządu
Centrum Mikrochirurgii Oka
– „Wzrok”.
Konkretną odpowiedź dotyczącą zwrotu poniesionych nakładów firma od urzędu dostanie
za dwa tygodnie – Jeżeli Centrum
Mikrochirurgii Oka faktycznie
wydało tę kwotę na nasze nieruchomości to zwrócimy ją, ale
muszą to potwierdzić również
nasi rzeczoznawcy – powiedział
Arkadiusz Wichniak.

Ania

Fot. Ania

jest także to, że trzeci budynek
zostanie wystawiony na sprzedaż, w związku z czym firma
„Wzrok” będzie mogła go po
prostu kupić.
We d ł u g r z e c z o z n a w c ó w
Centrum Mikrochirurgii Oka,
firma na w ynajmowane budynk i w ydała 1.899.515 zło tych, które chciałaby odzyskać
od wła ściciela, cz yli Urzędu
Miasta w Szklarskiej Porębie.
– Magistrat nie zaproponował
nam żadnej oferty, w związku z
czym umowa dzierżawy dobiega
końca, chcemy więc odzyskać
pieniądze, jakie wydaliśmy na
miejskie nieruchomości. Nie wy-

Kierowca fiata mareo nie miał szans w zderzeniu z ciężarówką

Jeden z koni pasących się na łące obok restauracji „Pod
Kasztanami” w Mysłakowicach, jest dzień i noc jest przywiązany do słupa. – Nie dość, że cały czas przebywa na
zimnym powietrzu to w dodatku nie ma żadnej swobody
– mówią mieszkańcy Mysłakowic, którzy zainteresowali nas sprawą. – To złośliwość – podkreśla właściciel
zwierząt.

Szklarska Poręba straci „Wzrok”?

Spór dotyczy przede wszystkim jednego z budynków przy
osiedlu Podgórze w Szklarskiej
Porębie, który ma typowo hotelarski charakter. Władze miasta
uważają, że nie można go w
nieskończoność w ynajmować
po kosztach.
– Za podobny budynek właściciele pensjonatów płacą 7
tysięcy złotych, natomiast firma
„Wzrok” płaci za dzierżawę 20
groszy za metr. Tak dalej być
nie może – mówi A rkadiusz
Wichniak, burmistrz Szklarskiej
Poręby. – Mamy jednak nadzieję,
że Cent r um M i k roch i r urg i i
Oka pozostanie w Szklarskiej
Porębie. Jeżeli jednak właściciele
zdecydują inaczej to pozostałe
dwa budynki wynajmiemy innej
firmie medycznej, bo są one
prz ystosowane do tego t ypu
działalności. Niew ykluczone

Zasłabł za kierownicą i nie przeżył

Samochód osobowy z ciężarówką zderzył się w miniony
wtorek na trasie Jelenia Góra – Karpacz w okolicach
Mysłakowic. Kierowców odwieziono do szpitala. Niestety, życia 60-latka prowadzącego fiata nie udało się
lekarzom uratować: Zmarł podczas reanimacji.

Fot. Ania

Śmierć na drodze

Do poradni w Szklarskiej Porębie przyjeżdżają
pacjenci z całego regionu jeleniogórskiego

Z ulic Jeleniej Góry zniknęły tablice reklamowo-ogłoszeniowe, po których pozostały
t ylko stojaki. Mieszkańc y
dzwonią do nas z zapytaniem, kto pościągał tablice na
których do nie dawna wisiały
plakaty i ogłoszenia oraz kiedy zostaną one zawieszone
ponownie. Wielu twierdzi,
że tablice ogłoszeniowe racji
bytu nie mają bo i tak nikt
nie cz y ta tego, co jest na
nich powieszone. Tymczasem
okazuje się, że nic bardziej
mylnego. Po ich zdjęciu wielu
jeleniogórzan zauważyło ich
brak, co więcej chce wiedzieć,
kto zdemontował plansze w
całym mieście. Na szczęście
tablic nikt nie ukradł. Ściągnęła je firma zajmująca
się plakatowaniem miasta.
– Wymieniamy stare tablice,
których stan wraz z upływem
czasu i działalności wandali
stał się po prostu tragiczny
– mówi Ryszard Ryszka, szef
firmy 3 D Efekt Plakatowanie
Miasta.
Do końca roku w mieście
powstanie nowoczesny system bilboardow y z paneli,
które łatwo będzie można
naprawić bez spawarek czy
agregatów. Inwestor wykopał też zardzewiałe stojaki,
które już za st ąpi ł y nowe
konstrukcje. Wszytko po to,
by reklamy i ogłoszenia były
estetyczne nie tylko w treści,
ale również nie psuły krajobrazu miasta.

(Angela)

Dymią i smrodzą pod Śnieżką
Smog i fetor, który w zimowe dni zalega nad Karpaczem, niepokoi wielu mieszkańców i turystów. W mieście nie ma ekologicznego ogrzewania i ludzie palą tym,
co mają. Nierzadko są to opony i plastykowe butelki.
– Nie rozumiemy, dlaczego
władze pozwalają na zanieczyszczenie. Najgorzej jest wtedy, gdy ludzie palą stare opony
– mówią niezadowoleni mieszkańcy Karpacza. Wielu proponuje, aby tych, którzy zanieczyszczają powietrze, surowo
karać. I dążyć do wprowadzenia
jednolitego, nieszkodliwego
dla środowiska naturalnego
systemu ogrzewania.
Samorządowcy rozkładają ręce. Prawa ekonomii są
silniejsze od rozsądku, który
podpowiada, że środowisko
naturalne trzeba chronić.
– Kilkanaście lat temu w
Karpaczu zmuszano mieszkań-

ców do instalacji ogrzewania
gazowego, a oni teraz mają
do nas pretensje, bo gaz cały
czas drożeje. Według polskiego
prawa nie można nikogo zmusić
do zmiany ogrzewania w domu,
wyjątkiem są jedynie miejscowości uzdrowiskowe, ale Karpacz do nich nie należy. Dlatego
możemy jedynie sprawdzać,
czy mieszkańcy nie palą rzeczy
zakazanych, które emitują
szkodliwe substancje, ale jest to
bardzo trudne do udowodnienia
– mówi Ryszard Rzepczyński,
zastępca burmistrza miasta pod
Śnieżką.

(Ania)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Pastelowa Jadwiga

Romantyczny wieczór
Filharmonii Dolnośląskiej
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza
28 listopada (piątek). Zabrzmią utwory Piotra Czajkowskiego, Maxa Brucha i Felixa Mendelsohna-Bartholdy’ego.

Już w najbliższy czwartek i piątek, 27 i 28 listopada, o
godzinie 19.00 goście Teatru Naszego w Michałowicach
przeżyją niezapomniane chwile podczas wieczorów muzyczno – kabaretowych promujących płytę „Pastelowa”
autorstwa śpiewającej aktorki, Jadwigi Kuty. Na scenie
wystąpią również świetni muzycy, w tym legenda polskiego jazzu, Zbigniew Levandek Lewandowski.
Jadwiga Kuta jest osobowością
nietuzinkową - roześmianą,
kabaretową i ten właśnie rodzaj repertuaru jest najbardziej
znany. Jest aktorką komediową
i dramatyczną, która posiada
jeden z najpiękniejszych głosów
wśród śpiewających aktorek.
Muza dyrektora Teatru Naszego,
jednoosobowy kierownik działu
logistyki, marketingu oraz zaopatrzenia. Scenograf, kostiumolog,
strażnik kostiumów i rekwizytów, operator kasy fiskalnej i
szef kuchni Teatru Naszego. Jej
hobby to smaki i zapachy kuchni
świata, aranżacja wnętrz, ogrodów i dusz.
Muzyczny projekt Jadwigi Kuty,
laureatki XIII Przeglądu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu, znalazł
swój wyraz na albumie „Pastelowa”, który do sprzedaży trafił 10
lipca. Na krążku znalazło się 10
utworów autorstwa mistrzów
polskiej piosenki. Do nagrania
płyty zmotywowały ją reakcje
i namowy publiczności Teatru
Naszego, założonego przez samą

artystkę i jej męża. Artyści mają
na swoim koncie 33 premiery, ponad 4 tysiące zagranych przedstawień i wierną publiczność, która
w każdy czwartkowy wieczór, od
ponad 25 lat, szczelnie wypełnia
michałowicką widownię.
Aktorka śpiewa utwory autorstwa między innymi: Agnieszki
Osieckiej, Bogdana Loebla, Jerzego Wasowskiego czy Tadeusza
Nalepy.
Oto co charakterze „Pastelowej” mówi sama artystka: - To
babska płyta - do słuchania w
samochodzie, pomiędzy jednym,
drugim, a trzecim miejscem pracy.
To płyta - chwila, na identyfikację
zdarzeń w kobiecych światach
- nie tak bardzo przecież od siebie
różnych. To jest właśnie zadziwiające, że tak jesteśmy do siebie
podobne. Decydując się na taki
repertuar, chciałam ukazać to, co
we mnie delikatne, kobiece, niespodziewane, wrażliwsze niż do
tej pory. Jestem aktorką „wygraną”
i nie jest to krzyk zawodowy, tylko
wielka przyjemność.

Romantyczne utwory trzech
wybitnych kompozytorów tego
okresu. Czajkowski, „czarodziej”
sal koncertowych. Jego muzyka
łączy osiągnięcia zachodniej techniki
kompozytorskiej z pierwiastkami narodowymi. Twórczość symfoniczna
Czajkowskiego jest przykładem
połączenia romantycznych założeń
programowych z klasycystyczną
jasnością formy.

Wieczór muzyczno-kabaretowy to połączenie piosenek z płyty
„Pastelowa” z innymi utworami
wykonywanymi przez tę znakomitą aktorkę. Niewątpliwym
walorem tego wydarzenia będzie
udział świetnych muzyków. Na
instrumentach klawiszowych
zagra Piotr Michalak, na kontrabasie Janusz Lewandowski. Jacek
Szreniawa, zagra na gitarach,
klarnecie i saksofonie, natomiast
przy perskusji zasiądzie legenda
polskiego jazzu Zbigniew Levandek Lewandowski. Do tego goście

zobaczą kilka kabaretow ych
wejść z udziałem Tadeusza Kuty,
aktora komediowego i dramatycznego, autora większości tekstów
i scenariuszy 32 wystawionych
dotychczas spektakli, a także
poetę, dramaturga, satyryka,
parodystę i trębacza. Bilety można rezerwować pod numerem
telefonu telefonicznie (075) 755
47 44. Cena biletu, 40 złotych.

Angelika

Kino LOT proponuje

„Free Rainer – reclaim your brain”, film traktuje o rewolucji kulturowej. Wszystko zaczyna się
od producenta, który znużony płytkimi programami telewizyjnymi postanawia rozpropagować te, które
reprezentują wysoki poziom intelektualny. Pomogli mu w tym ludzie, z którymi wspólnie manipulował
wynikami oglądalności. Film możemy obejrzeć od dzisiaj do czwartku o godzinie 16.00.
„Na krawędzi nieba’, jest to przejmująca opowieść o tureckiej rodzinie, a głównie o ojcu i synu,
których poróżniła kobieta o imieniu Yeter, Turecka prostytutka, która zafascynowała obu mężczyzn. Losy
bohaterów możemy poznać do czwartku o godzinie 18.00.
„Senność” w reżyserii Magdaleny Piekorz, która otrzymała nagrodę Grand Prix na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych za film „Pręgi”. Senność traktuje o ludziach, którzy zapadli w swego
rodzaju emocjonalny letarg. Nagle budzą się ze snu i zaczynają życie od nowa. Nie jest to jednak proste,
bo bohaterowie muszą poradzić sobie z wieloma życiowymi problemami. Seans wyświetlany jest do
czwartku o godzinie 20.15.

„To nie tak jak myślisz kotku”.
Historia przystojnego neurochirurga,
marzącego o upojnym weekendzie
z piękną pielęgniarką, ale na przeszkodzie staje jego żona. W filmie
grają znani i lubiani polscy aktorzy,
m. in. Katarzyna Figura, Jan Rycz,
Małgorzata Buczkowska. Spora
dawka humoru sprawi, że po seansie
filmowym każdy będzie w dobrym
nastroju. Seans wyświetlany będzie
do czwartku, 27 listopada w godzinach 16.00, 18.00 i 20.00.

Rysunki przeciw
uzależnieniom

Do udział w konkursie plastycznym pod tytułem „Stop
uza leż n ien iom” zapra sza
Młodzieżow y Dom Kultury
w Jeleniej Górze. Eliminacje
odbędą się w czwartek, 27
listopada, o godzinie 14.

Zatańczą o puchar

Nie lada gratka czeka miłośników tańca towarzyskiego.
W sobotę o godz. 10. w Szkole
Tańca „Kurzak i Zamorski”
zaprezentują się najlepsi tanczerze. Powalczą o Taneczny
Puchar Euregionu NYSA.

Spotkanie przy szopce

Pałac Łomnica zaprasza
na spotkanie w pierwszych
dniach Adwentu, w dniach
29–30 listopada, w godzinach 11 do 17.30 na spotkanie przy bożonarodzeniowej
szopce z okazji „Łomnickiego
Kiermaszu Adwentowego”.
Jak co roku nie zabraknie
bożonarodzeniowych ozdób
i potraw.

„We are camera/rzecz o Jazonie” to główna propozycja
Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego na ten
tydzień. Spektakl jest adaptacją dramatu Fritza Katera
wyreżyserowana przez Krzysztofa Minkowskiego. To
opowieść o upadku rodziny.
Przebieg akcji możemy śledzić w
najbliższą środę, czwartek i piątek o
godz. 19.00. Jest to idealna sztuka dla osób
interesujących się psychologią i historią,
która w znacznym stopniu ukształtowała
pokolenia.
Kolejną propozycją Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego, jest spektakl
„Elektra” w reżyserii Natalii Korczakowskiej. Sztuka nawiązuje do antycznej tragedii, traktuje o władzy sterującej ludźmi
z ukrycia, jako tej doskonałej. Możemy ją
obejrzeć w sobotę o godzinie 19.00.
Scena Animacji Teatru Jeleniogórskiego zaprasza dzisiaj, w poniedziałek,
24 listopada o godzinie 16.00 na „Duże
koncerty małych artystów”, czyli koncert
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w
Jeleniej Górze.
Najmłodsi mieszkańcy miasta mogą
w tym tygodniu wybrać się na następujące sztuki wystawiane w Teatrze
Zdrojowym:
„Mały Duszek” w reżyserii Bogdana
Nauki, wystawiany 25 listopada (wtorek)
o godz. 16.00. Spektakl traktuje o dobrej
nocnej zjawie mieszkającej na zamkowym strychu. Biały jak puszek śniegu
stworek bawi się codziennie w muzeum z

Nowości ze świata muzyki
VIRGIN SNATCH – “Act of Grace”

wydawnictwo: Mystic Production
Jest jednym z ciekawszych zespołów
na polskiej scenie z kręgu thrash metal.
Powstali 7 lat temu w Krakowie z
inicjatywy dwóch muzyków gitarzysty
Grzegorza „Grysika” Bryły i wokalisty
Łukasza Zielińskiego. W 2002 roku
zarejestrowali swoje pierwsze nagrania
w postaci demo w którym uczestniczył
znany basista z Walk Away Paweł Mąciwoda ( obecnie w grupie Scorpions).
Wkrótce jego miejsce zajął znany z
grupy Acid Drinkers instrumentalista
Tomasz „Titus” Pukacki natomiast za
perkusją zasiadł związany z zespołem
Marka Piekarczyka Złe Psy, Jacek

Sławeński. W tym ustabilizowanym
składzie grupa nagrała swój pierwszy
album „S.U.C.K” z gościnnym udziałem
gitarzysty grupy Sceptic, Jacka Hiro.
Od tamtego czasu grupa zyskała sporą
popularność plasując się w czołówce
„mocnego rocka”. W grudniu 2007
roku zespół odbył trasę pod szyldem
Metalfilia jako headliner z zespołami:
Jodio Loco Sucio (Hiszpania), Mahavatar(USA) oraz Metal Safari (Japonia)
w międzyczasie pracując nad nowymi
utworami. W najbliższy poniedziałek
24 listopada ukaże się ich najnowsza
4-ta płyta w dorobku zatytułowana „Act

NICKELBACK – „Dark Horse”
wydawnictwo: Metal Mind Productions
Rozpoczęli swoją muzyczną działalność w 1995 roku w małej miejscowości
Hanna w prowincji Alberta w Kanadzie.
Pierwszy sukces zespół braci Chada i
Mike’a Kroeger’ów odniósł w 2000 roku,
kiedy to ukazała się ich druga studyjna
płyta „The State”, z której pochodzi
pierwszy wielki przebój „Leader Of
Men”. Dzięki temu grupa podpisała
bez większych problemów poważny
kontrakt płytowy z wytwórnią Roadrunner Records. Światowy rozgłos grupa
zyskała dzięki kolejnej płycie „Silver
Side Up” wydanej we wrześniu 2001

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn
Bartholdy, niemiecki kompozytor
okresu romantyzmu. Uważany za
najwybitniejsze cudowne dziecko
po Mozarcie. Syn wybitnego filozofa
żydowskiego Mojżesza Mendelssohna.
Max Bruch w swojej muzyce
zbliżył się do Wagnera, a z drugiej
strony kontynuował typowy styl niemieckiej opery romantycznej, pełnej
demonizmu i niesamowitości.

Na scenie rzecz o zdradzie

Kino Marysienka zaprasza
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roku. To właśnie z tej płyty pochodzi
największy przebój grupy „How You
Remind Me”, dzięki któremu formacja
zdobyła niezliczoną ilość nagród oraz
rozpoczęła światowe trasy koncertowe.
Kolejny krążek „The Long Road” umocnił pozycję zespołu na światowym rynku. Wydana w październiku 2005 roku
płyta „All The Right Reason” sprzedała
się w ponad 11 milionowym nakładzie
na całym świecie. Teraz multiplatynowa
formacja powraca w znakomitym stylu!.
Najnowsze dzieło Kanadyjczyków zatytułowane „Dark Horse” (Czarny Koń),

of Grace”. Ten nowy album to zarazem
nowy rozdział w działalności grupy Virgin Snach. „Act of Grace” jest pierwszą
płytą nagraną z grającym na basie (ex:
- Behemoth, ex: Vader ). Obecność muzyka wpłynęła znacząco na brzmienie
zespołu, można przekonać się o tym
wchodząc na profil Virgin Snach na
MySpace, gdzie od jakiegoś czasu dostępny jest premierowy utwór „Slap In
The Face”. Na albumie znalazł się także
utwór „It’s Time” dedykowany zmarłemu tragicznie muzykowi Decapitated
Vitkowi. Gościnnie w tej kompozycji
pojawił się też jego brat Vogg, który
zagrał naprawdę niezwykłe solo.
promuje już od dłuższego czasu singiel z
nagraniem „Gotta Be Somebody”, które
znalazło się na wielu listach przebojów
czarując słuchaczy do tego stopnia zdobywając miano przeboju.Za produkcję
całości odpowiedzialny jest sam zespół
oraz legendarny producent Robert
John „Mutt” Lange ( niegdyś producent
albumów AC/DC i Def Leopard).
Na płycie poza singlowym „Gotta
Be Somebody” jest jeszcze 10 innych
fantastycznych kompozycji pisanych
zarówno przez braci Kroeger’ów jak i
Ryana Peake’a. Całość otwiera „Something In Your Mouth” a zamyka „This
Afternoon”. Pozostała część to „Burn
It To The Ground”, „I’d Come For You”,

portretami dawnych właścicieli zamku.
„Mała Syrenka” w reżyserii Bogdana
Nauki. Jedna z najpiękniejszych baśni
Hansa Chrystiana Andersena na deskach
Teatru Jeleniogórskiego. Opowiada o morskiej księżniczce, zakochanej w księciu.
Miłość Syrenki w bajce doprowadza ją do
śmierci, w sztuce zakończenie jest jednak
łagodniejsze, bo zakochaną morską
księżniczkę z opresji ratuje jej ojciec Król
Mórz Tryton. Na „Małą Syrenkę” możemy
się wybrać w najbliższy czwartek (27
listopada) o godzinie 09.30.
Śpiąca Królewna wyreżyserowana
przez Beatę Pejcz, która możemy obejrzeć
w piątek (28 listopada) o godz. 09. 30 i
11.00. Adaptacja znanej na całym świecie
baśni, w którą wpleciono motyw snów
dziecka, a nawet wątek uświadomienia
seksualnego.
Osoby, które nie miały jeszcze okazji
obejrzeć Wielki Teatr Legend Karkonoszy
mogą to uczynić jeszcze w tym tygodniu.
Sztuka wyreżyserowana przez Bogdana
Nauke nawiązuje do legend i inscenizacji,
jakie miały miejsce w naszym regionie.
Wystawiana będzie 26 listopada (środa)
o godzinie 10.00.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Twórczość młodych

Andrzej Patlewicz

Środow y wieczór, 26 listopada, o godzinie 18. możemy spędzić na wernisażu
wystawy prac dyplomowych
Liceum Plastycznego „Szkło
a r t yst yczne” w M iejsk i m
Domu Kultury „Muflon”. Jest
to jedna z niewielu okazji
zobaczenia ciekawych prac
młodych artystów.

Z fotografią za pan brat

„Next Go Round”, „Just To Get High”,
„Never Gonna Be Alone”, „Shakin’
Hands”, „S.E.X.” i „If Today Was Your
Last Day”. Każdy z tych utworów ma
swoją głębię i od pierwszej chwili rozpoznawalną linię melodyczną a do tego
głos wokalisty. Na to wszystko składa się
ciężka praca muzyków Nickelback. Tylko
pogratulować.

Miłośnicy fotografii
K rz ysztofa Bartosiewicza
mogą zobaczyć jego prace
28 listopada (piątek) o godz.
17.00 w Miejskim Domu Kultury „Muflon”, kiedy odbędzie
się wernisaż wystawy.

Grunt to dobre
przebranie

Na Andrzejkową imprezę
przebieraną zaprasza klub
Jazgot w Szklarskiej Porębie.
Zabawa rozpocznie się w najbliższą sobotę, 29 listopada o
godzinie 21. Wstęp kosztuje 5
złotych. Jest to świetny pomysł na zaczarowany wieczór
w dobrym i nieco zwariowanym towarzystwie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Jestem wolnym człowiekiem”
„Jestem człowiekiem, który zawsze chciałby zwyciężać” marketing i zarządzanie. Studiuję
- mówi Żora Korolyov, popularny tancerz, uczestnik pro- też w Kijowie, ale tam mogę być
raz na pół roku, na samych egzagramów „Taniec z gwiazdami” i „Jak Oni śpiewają”.
Występ w „Jak Oni śpiewają”,
który dla Ciebie właśnie dobiegł
końca, był Twoim debiutem
scenicznym?
Żora Korolyov: Tak, zgadza się.
Raz tylko śpiewałem na imprezie
serialowej. Ale to była niespodzianka, prezent.
Skąd właściwie u Ciebie pomysł na śpiewanie?
Żora Korolyov: Tańczyłem w
„Tańcu z gwiazdami”, gdzie zostałem zauważony. Zaczęły się sypać
propozycje serialowe. Idąc za ciosem, wzięli mnie do tego programu
jako aktora serialowego.
Nie żałujesz ani trochę odejścia z „Tańca?”
Żora Korolyov: W „Jak Oni śpiewają” też mogłem tańczyć, a przy
okazji śpiewać. Mam nadzieję, że
wokalnie jeszcze się rozwinę.
Odwróciłeś się od stacji TVN.
Nie spaliłeś za sobą mostów?
Żora Korolyov: Nie jestem na razie twarzą żadnej stacji. Powiedziałem szefostwu TVN na bankiecie, że
dostałem taką propozycję. Ona dla
mnie była bardziej atrakcyjna niż

kolejny „Taniec”. Oni stwierdzili,
że nie widzą dla mnie póki co innej pracy. A jak będę potrzebny,
to zawsze mnie znajdą. Ja nigdy
nie odchodzę z kłótniami. Jestem
wolnym człowiekiem i nie mam
umów na wyłączność.

minach. Przy okazji odwiedzam
wtedy dom w Odessie. A rodzice
są ze mną w Polsce, dlatego czuję
się jak w domu.

Co słychać u Twojego bohatera, którego grasz w serialu
„Tylko miłość”?
Żora Korolyov: Gram choreografa, który uczy tańczyć. Moją
partnerką jest Edyta Herbuś, nasz
skarb narodowy. Nie muszę przypominać, że wygrała dla Polski po
raz pierwszy taneczną Eurowizję.

W takim razie dlaczego krytykujesz w wywiadach Polaków?
Żora Korolyov: To była odpowiedź na pytanie: „Co złego spotkało mnie w Polsce?”. Odpowiedziałem, że Polacy są nacjonalistami.
Mam takie odczucie, bo miałem
kilka takich nieprzyjemnych sytuacji. Mówiono mi, że Polska jest
tylko dla Polaków. Nie wycofuję
się z tego, ale na szczęście już
coraz mniej spotyka mnie tutaj
przykrości.

Chcesz iść w ślady Edyty Herbuś i wystąpić na Eurowizji?
Żora Korolyov: Chciałbym wystąpić tam, tylko nie w 2009 roku.
Jestem człowiekiem, który zawsze
chciałby zwyciężać. A łatwo nie
będzie, bo teraz Eurowizja odbędzie
się w Polsce. Gospodarz wygrywa
bardzo rzadko.

A dlaczego pozowałeś do
zdjęć na basenie w roli barmana?
Żora Korolyov: To była serialowa olimpiada „Tylko miłość”
kontra „Pierwsza miłość”. Ja
miałem konkurs na basenie i
moim zadaniem było donieść
drinka jak najszybciej.

Dobrze Ci w Polsce?
Żora Korolyov: Mieszkam nad
Wisłą już od pięciu lat. Mam swoich
znajomych, przyjaciół. Studiuję

Widziałbyś się w tym fachu?
Żora Korolyov: Nie w iem,
bo nigdy nie próbowałem. Ale
mój ojciec był zawodowym bar-

manem i zaczynał pracę jako
barman na statku. Myślę, że
odziedziczyłem po nim pewne
umiejętności.
Fanki oglądają później takie
zdjęcia w Internecie i pewnie
nie dają ci spokoju?
Żora Korolyov: Rzeczywiście
by wają takie sytuacje, ale są

Afrodyzjaki

okulary, to tylko dla podkreślenia stylu.
Dziękuję za romowę.

Roladki cielęce z serem
Roladki to danie
w yk w i nt ne, a le
swojskie. Można
je podać na goraco
jako danie obiadowe lub na zimno,
krojąc w plasterki
i serwując z pieczywem.

Afrodyzjaki, czyli wszelkiego rodzaju przyprawy
i potrawy miłosne, których zadaniem jest nie tyle
wzbudzenie uczucia, co wywołanie fali namiętności,
mają bardzo długą tradycję.
Ich nazwa wywodzi się od
Afrodyty, zrodzonej z piany
morskiej greckiej bogini
miłości i piękności, która
przyszła na świat z muszli
przypominającej kształtem
kobiece łono.
Starożytni Grecy podejrzewali,
że mieszkający na Olimpie bogowie, dzięki ambrozji i nektarom,
doznają nieznanych zwykłym
śmiertelnikom rozkoszy miłosnych. Odtąd człowiek zaczął szukać czegoś o podobnym działaniu.
Pierwszy przepis na miksturę służącą przedłużaniu aktu miłosnego,
zapisany hieroglifami w Egipcie,
pochodzi z 1700 roku p.n.e. Zalecał on ususzyć liście tarniny oraz
akacji, rozdrobnić je i zmieszać z
taką samą ilością miodu, odstawić
na 4 dni, a potem specyfik ten
regularnie spożywać.
Największy rozkwit produkcji
miłosnych mikstur przypada na
średniowiecze. Mieszanki z pazura
pantery, kału nietoperza, spermy
krokodyla, brzucha ropuchy oraz
ziół dodawano do potraw i wina,
by zagwarantować sobie dozgonne
uczucie i niesłabnące pożądanie.
Wśród dawnych afrodyzjaków
można również znaleźć takie
dziwactwa, jak nos hipopotama,
język gęsi i ogon aligatora.
Oprócz miodu do najstarszych
afrodyzjaków należy czosnek, miód
bowiem daje miłości słodycz, a czosnek – ogień (ważne jednak, aby
kochankowie spożywali go wspól-

bardzo miłe. Proszą o zdjęcia czy
autograf, czyli doceniają to, co
robię. Dla takich chwil śpiewam,
tańczę, gram. Dlatego warto żyć.
Nie muszę się nigdzie ukrywać.
Chodzę tam, gdzie chcę. Mam
wizerunek osoby pozytywnej,
nie jestem kontrowersyjny w
mediach. Nigdy nie udaję kogoś,
kim nie jestem. Jeśli zakładam

Składniki:
- 8 plastrów cielęciny,
- 8 cienkich plasterków
surowego wędzonego boczku,
- 25 dag żółtego sera, najlepiej o intensywnym, pikantnym smaku,
- pół szklanki śmietany,
- 4 łyżki oleju,
- cytryna,
- 4 łyżki posiekanej natki pietruszki,
- suszone oregano,
- pieprz i sól.

Kruszonka:

nie). Słynny arabski podróżnik,
Ibn Battuta, żyjący w XVI wieku, w
relacjach ze swoich wypraw najczulej
wspomina pobyt na wyspie Dibat el
Halal, gdzie muzułmanie osiągali
nie spotykaną u innych ludów „siłę
męską”. Obficie doprawione czosnkiem potrawy z pewnego gatunku
ryb popijali oni napojem z miodu i
mleka kokosowego.
Dopiero w miarę upływu czasu
także seler, por, pietruszkę, bakłażany, brokuły, szparagi, wszystkie jarzyny liściaste (czyli sałaty i kapusty),
a w końcu paprykę, marchew oraz
różnego rodzaju kiełki (stanowiące
główne pożywienie rzymskich gladiatorów) uznano za bogate źródła
witamin wspaniale działających
na seksapil i płodność kobiet oraz
potencję mężczyzn. Grzyby – zwłaszcza prawdziwki, smardze i nade
wszystko trufle – też zaliczane są do

afrodyzjaków. A z owoców cenione
są zwłaszcza: awokado, jeżyny, kiwi,
ananasy oraz orzechy włoskie.
Z mięs za afrodyzjaki uchodzą
przede wszystkim podroby: wątroba,
żołądki, nerki, móżdżek. Do tej grupy zaliczyć też trzeba poszukiwane
przez mężczyzn rarytasy: w Hiszpanii są to jądra byków, na Bałkanach
– oczy jagniąt, a na Węgrzech
– grzebienie kogutów.
Z biegiem czasu dociekliwy człowiek dokładnie zbadał wartości
odżywcze oraz skład chemiczny
afrodyzjaków. Okazało się, że z
reguły są one bogate w witaminy i
mikroelementy, a ponadto – lekkostrawne. I choć nie wszyscy wierzą
w szczególne właściwości afrodyzjaków, to nie ma powodów wątpić, że
są one zdrowym i wartościowym
pożywieniem. A więc – przez żołądek do serca.

Dziś konkurencją dla afrodyzjaków są leki pobudzające seksualnie.
Same afrodyzjaki przetrwały w medycynie ludowej oraz w dietetyce
seksualnej. Dzięki poznaniu chemii
miłości i wpływu właściwego
odżywiania się na różne funkcje
organizmu, zaleca się stosowanie diety zmniejszającej stężenie
cholesterolu, węglowodanów, a
zwiększającej stężenie dobrego
białka, witamin i mikroelementów,
co ma sprzyjać zdrowiu seksualnemu. Tak więc zaleca się dużo
warzyw, owoców, owoców morza,
czekolady, umiarkowanych dawek
czerwonego wina. Nie można zapomnieć również o przyprawach, w
tym przede wszystkim o lubczyku,
bazylii, chilli, gałce muszkatołowej,
papryce i pieprzu.

- 1 szklanka mąki,
- 1 szklanka cukru,
- 150 g masła.

Sposób przygotowania:
1) Mięso lekko rozbijamy tłuczkiem, nacieramy przyprawami i na każdym
kotlecie układamy po 2-3 plasterki żółtego sera i plasterek boczku.
2) Roladki ciasno zwijamy i obwiązujemy nitką.
3) Smażymy na rozgrzanym oleju, a gdy mięso się zarumieni, doprawiamy
sokiem z cytryny i wlewamy śmietanę zahartowaną kilkoma łyżkami
ciepłej wody.
4) Dusimy około 20 minut; od czasu do czasu obracamy roladki.

Jak podawać?
Najlepiej smakują z ziemniakami i gotowaną brukselką, którą po
ugotowaniu, by była jeszcze smaczniejsza, możemy podsmażyć na
odrobinie masła z bułką tartą.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Adwokat pyta swojego klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas szwęda się
po knajpach!
- Czy to znaczy, że pije?
- Nie, łazi tam za mną!
Podchodzi wariat do automatu z colą,
wrzuca monetę, otwiera puszkę,
wypija i tak przez kwadrans. Stojący
za nim w kolejce klient mówi:
- Panie, ja też chcę pić!
- Nie ma głupich, ja wciąż wygrywam!

Umęczony pacjent żali się psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie
koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle
za mną chodzi.
- Kim pan jest z zawodu?
- Przewodnikiem.
Szef dużej amerykańskiej firmy
wzywa do siebie firmowego psychologa:
- Johnny, doceniam to, co robisz,
ale pracoholików to ty zostaw w
spokoju!

Na egzaminie końcowym z anatomii
w akademii medycznej profesor
zadaje studentce pytanie:
- Jaki narząd, proszę pani, jest u
człowieka symbolem miłości?
- U mężczyzny czy u kobiety? - usiłuje
zyskać na czasie studentka.
- Mój Boże! - wzdycha profesor i
w zadumie kiwa sędziwą głową.
- Za moich czasów było to po prostu
serce.

- Co to jest opera?
- To coś takiego, co się zaczyna o
siódmej, a jak po trzech godzinach
spojrzysz na zegarek, jest siódma
dwadzieścia.

Młody rolnik ogląda sad i poucza
właściciela:
- Pan ciągle pracuje w oparciu o
stare metody. Będę zdziwiony, jeśli z
tego drzewka uda się panu uzbierać
choćby 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, bo zawsze
zbierałem z niego gruszki!

- Cześć tato, wróciłem!
Ojciec siedzący przed komputerem,
nie odrywając wzroku od monitora,
pyta:
- A gdzieś ty był?
- W wojsku, tato.

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny
Jasia:
- Co to znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać...

Profesor do studenta na egzaminie:
- Czy pan w ogóle chce skończyć
studia?
- Tak, panie profesorze.
- No to właśnie pan skończył.

- Baco, co robicie, jak macie wolny
czas?
- Siedzem i dumiem...
- A jak nie macie czasu?
- To ino siedzem...

W Tatrach na hali opala się naga blondyna. Raczej śpi, albo jest mocno
zamyślona. Przechodzący turysta
zgorszony widokiem nagiego damskiego
łona (ale zabrzmiało) przykrywa je
swoim kapeluszem (co za poświęcenie!).
Przychodzi Baca, patrzy i mówi:
- O Jezusicku! Wciągnęło faceta
Wieczorem pod domem bacy słychać głos:
-Baco! Potrzebujecie drzewa!
-Nie! Nie potsebuja!
Baca wyłazi rano na podwórze - patrzy drzewa ni ma...
Mama dała Jasiowi ostatnie 50
złotych na zakupy (do wypłaty było
jeszcze 2 tygodnie) i mówi:
- Jasiek, kupisz chleb, margarynę
i kawałek sera. Reszta kasy trafia
na stół.
Jasiek poszedł do sklepu ale po
drodze spodobał mu się misiek za
całe 50 złotych. Kupił misia i pędzi
do domu. Matka na to:
- Jasiu coś ty zrobił! Natychmiast idź
i sprzedaj tego misia.
Jasiek bez namysłu poszedł opchnąć
misia sąsiadce.
Wchodzi do jej mieszkania a sąsiadka w łóżku z jakimś facetem. Nagle
rozlega się pukanie do drzwi. Sąsiadka wpycha faceta razem z Jasiem do
szafy. Jasiek w szafie do faceta:
Jasiu: - Kup pan misia.
Facet : - Spadaj chłopcze.
Jasiu: - Bo będę krzyczał.

Facet: - Masz pięćdziesiąt złotych i
siedź cicho.
Jasiu: - Oddaj misia.
Facet: - Nie oddam.
Jasiu: - Oddaj, bo będę krzyczał.
Rozmawiają dwie blondynki.
- Co oznacza po polsku „I don t
know”?- pyta jedna.
- Nie wiem- sprawdź w słowniku.
- Słownik też nie wie.
Przed automatem z wodą sodową
stoi blondynka. Wrzuca monetę,
czeka aż szklanka napełni się wodą,
wypija, wrzuca monetę i tak bez
końca.
Ludzie stojący za nią w kolejce niecierpliwią się.
- Niech się pani pośpieszy!
- Nie ma głupich, ja cały czas wygrywam!
Jak nazwać szkielet blondynki stojący
w szafie?
- Mistrzyni zeszłorocznej zabawy w
chowanego...
Na przyjęciu chłopak proponuje
blondynce:
- Może porozmawiamy?
- Och, nie! Jestem taka zmęczona...
Może lepiej zatańczymy?
Przychodzi garbaty do lekarza, a
lekarz mówi:
- Co się pan tak skrada??

HOROSKOP
BARAN
Po dłuższym okresie choroby lub gorszego samopoczucia dojdziesz do siebie, do pełni sił, otrząśniesz
się i będziesz szczęśliwy. Szczęście nie przyjdzie
samo, trzeba trochę popracować nad jego przyciągnięciem, jednak nie będzie to bardzo trudne. W
tym tygodniu możesz liczyć na powodzenie i dobre
kontakty z ludźmi.

BYK
Będziesz zadowolony z poprawy stanu zdrowia,
obudzisz się do życia z nowymi siłami. Będziesz
wdzięczny losowi za nowy rozwój wydarzeń, coś
otrzymasz jako prezent. W pracy koniec dotychczasowych trudności, szczególnie zwróć uwagę na
kontakty i przepływ wiadomości. W miłości wybieraj
tylko czystą miłość, w razie wątpliwości uciekaj.
BLIŹNIĘTA
Stałeś się od czegoś lub kogoś uzależniony, to
niekorzystne dla ciebie. Pamiętaj, żeby nie pozwolić
na kontrolowanym i manipulowanym, musisz mieć
wolność wyboru. Może się zdarzyć, że twoja praca
albo twój partner uprzykrzą ci życie i będziesz mieć
dość. Zamiast dusić w sobie emocje, wypowiadaj
je na głos.
RAK
Po okresie wzmożonej aktywności i ciągłego
działania nastał czas uspokojenia i wycofania się.
Będziesz narzekać, że nic się nie dzieje, ale ten czas
do czegoś się przyda. Przemyślisz, co jest dla ciebie
ważne, czego ci brakuje w życiu. Takie okresy wyciszenia i refleksji są solą życia.
LEW
Na początku tygodnia jest szansa na nową
znajomość. Lwy będące już w związku powinny
starać się unikać nieporozumień z partnerem.
Wzrośnie obciążenie pracą , a wraz z nim pewność
siebie. W sferze finansów zalecana jest ostrożność
w przedsięwzięciach finansowych. Może nastąpić
obniżenie sił witalnych.
PANNA
Jeśli chodzi o miłość, czeka cię taka obfitość potencjalnych partnerów, że aż nie będziesz wiedził,
co z tym fantem zrobić. W pracy ktoś ci coś zaproponuje, a ty będziesz tak przywiązany do swoich
zwyczajowych przekonań, że możesz przeoczyć
nadzwyczajną okazję.

WAGA
Nie ukrywaj emocji, powiedz głośno i wyraźnie
co ci leży na sercu. Może osoba, której boisz się
coś wyznać, chciałaby to usłyszeć. W pracy słuchaj
intuicji i znaków, teraz nic nie wywnioskujesz na
drodze logicznego rozumowania, pomoże ci zwyczajny instynkt.
SKORPION
W twoim związku partnerskim coś jest ukryte
lub nie do końca wypowiedziane. Zastanów się, co
to może być. Być może oszukujesz się, być może
powinieneś spojrzeć prawdzie w oczy i zapytać
wprost partnera o nurtującą cię sprawę. Nie bój się
odmowy, odrzucenia, wstydu, lepsze to niż niewiedza i niepewność.
STRZELEC
Cokolwiek ludzie mówią, i tak ci się uda. Nie
wierz opiniom innych, miej swój rozum i serce. Nie
jesteś bynajmniej na straconej pozycji, los ci sprzyja
i tak pozostanie jeszcze przez długi czas. Załóż
mały biznes lub dodatkową działalność, poprawią
się finanse.
KOZIOROŻEC
Przebyłeś bardzo długą wewnętrzną podróż, a to
jeszcze nie koniec. Pamiętaj, że obojętnie co się dzieje, sam jesteś kowalem swego losu. Zrób porządek w
swoich myślach, tyle w nich negatywnych założeń
i rozważań o wydarzeniach, które wcale nie muszą
mieć miejsca. Wyobraź sobie siebie w bezpiecznym
miejscu. Nie martw się o pieniądze.
WODNIK
Magia i cuda wkroczą w twoje życie. Już myślałeś,
że nic się nie zmieni, a jednak twoja podświadoma
intencja ma moc wpływania na świat w sposób
trwały. Jakie masz jeszcze marzenia? Co byś chciał,
gdybyś miał magiczną różdżkę? Bo tak naprawdę
masz, więc pomyśl życzenie.
RYBY
Ten tydzień będzie bardzo produktywny, szczególnie dla osób uczących się i zaczynających nowe
przedsięwzięcie. Jeśli z czymś chcesz zdążyć do
wyznaczonego terminu, nie poddawaj się, pracuj
choćby po nocach. W twoim związku bierzesz zbyt
dużą odpowiedzialność za partnera, brak równowagi przeszkadza wam obydwojgu. Zastanów się
teraz, jaki jest twój główny cel na najbliższe 10 lat
albo więcej.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA
Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności
do oczyszczania organizmu toksycznych produktów przemiany materii, wydalania wody oraz kontroli równowagi
wewnątrzustrojowej (homeostazy).

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

Jakie są objawy niewydolności?
Objawami niewydolności jest wyraźna redukcja objętości wydalanego
moczu lub jego brak, obrzęki oraz
narastanie objawów mocznicowego
zatrucia organizmu oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
krwi.
Jakie są rodzaje niewydolności?
Dwa główne rodzaje niewydolności
nerek to: niewydolność ostra i niewydolność przewlekła. W pierwszej
postaci do niewydolności dochodzi
nagle, a kliniczne objawy niewydolności narastają szybko. Przyczynami
ostrej niewydolności nerek mogą być:
niedostateczne ukrwienie nerki powodujące niewydolność przednerkową,
choroby kłębuszków i miąższu nerki
lub zatrucia powodujące niewydolność nerkową, zaburzenia odpływu
moczu, prowadzące do niewydolności
pozanerkowej.
Jakie jest rokowanie w ostrej
niewydolność nerek?
Rokowanie w ostrej niewydolności
nerek zależy od stopnia uszkodzenia nerki i ciężkości stanu pacjenta.
Ciężkie postaci w 50% przypadków
przy odpowiedniej terapii kończą się
pomyślnie.
Jakie są objawy przewlekłej
niewydolności nerek ?
Przewlekła niewydolność nerek
może w powolny sposób rozwijać

się jako następstwo przebytych chorób nerek uszkadzających kłębuszki
nerkowe lub kanaliki, zatruć, chorób
metabolicznych, wad i zakażeń układu
moczowego oraz wiele lat trwającej
kamicy nerkowej. Narastanie objawów
klinicznych jest wolne. Organizm
uruchamia mechanizmy przystosowawcze do rosnącego zatrucia lecz
gdy są one niewystarczające - dochodzi
do przewlekłej (schyłkowej) niewydolności nerek.
Czym manifestuje się przewlekła niewydolność nerek?
Objawy mogą być różne, jak osłabienie, wyniszczenie, brak apetytu,
apatia, niedokrwistość, nadciśnienie,
zakwaszenie organizmu (kwasicą metaboliczną), bóle kostne i mięśniowe,
skłonność do krwawień, a w skrajnych
postaciach - śpiączka mocznicowa.
Charakterystycznym objawem tzw.
mocznicowym jest typowa, słodkomdława woń z ust chorych. Ponadto
mogą się oni skarżyć na uporczywy
świąd skóry i poranne wymioty.

Nefrologia
Jakie związki można uznać za
najważniejsze wskaźniki zatrucia
mocznicowego?
Jest ich kilka, z których do najważniejszych należą przede wszystkim
kreatynina i mocznik, a także kwas
moczowy, parathormon oraz niektóre
jony. Dla całościowej oceny stanu
pacjenta należy dokonywać analizy
stężeń wymienionych związków
we krwi.
Czy ważne jest badanie kreatyniny?
Stężenie kreatyniny jest pozwala
ocenić stopień zaawansowania niewydolności nerek. Kreatynina jest jednym
z niewielu związków, które są w są w
nerkach filtrowane i prawie w całości
usuwane do moczu. Im filtrowanie jest
sprawniejsze, tym poziom kreatyniny
we krwi są niższe.
Ważnym badaniem w niewydolności jest również badanie mocznika
we krwi pacjentów , który wzrastając
prowadzi do objawów klinicznych tzw.
mocznicy, czyli zatrucia nerkowego,
jak zaburzenia świadomości (ospałość, śpiączka), wymioty, zaburzenia
krzepliwości krwi (krwawienia) lub

nasilony świąd skóry.
Jakie badania powinny by
wykonywane w niewydolności
nerek?
Należy zgłosic się do lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej, który
ustali diagnostykę i leczenie.
Oprócz badań krwi konieczne jest
badanie USG nerek/ jamy brzusznej
i Doppler tętnic nerkowych, często
dodatkowo badanie neurologiczne,
kardiologiczne.
Jak uniknąć niewydolności
nerek?
Najczęstsza przyczyna niewydolności nerek jest cukrzyca oraz nadciśnienie. Ważne jest utrzymywanie
prawidłowych wartości ciśnienia
tętniczego, oraz u pacjentów z cukrzycą, jak najlepsze ustawienie poziomu
glukozy, aby nie doszło do wtórnych
zmian nerkowych.
Lek. med. Grzegorz Osiak,
specjalista nefrolog
Karkonoskie centrum
Medyczne
Poradnia Nefrologiczna
Niewydolność nerek

Jakie jest rokowanie w przewlekłej niewydolność nerek?
Rokowanie w przewlekłej niewydolności nerek jest zawsze poważne. Przy
nasileniu objawów i zatrucia może być
wskazana tzw. dializoterapia celem
usunięcia toksyn z krwi. Ważne jest,
aby pacjent odpowiednio wcześnie
znalazł się pod opieką specjalistycznej
poradni nefrologicznej, stosował się
do zaleceń lekarskich i dietetycznych
oraz prowadził odpowiedni tryb życia
REKLAMA

„Ulubiony lekarz Jelonki”
To kolejny tydzień, w którym przeważającą ilością
głosów naszych czytelników wygrywa Przemysław
Baranowicz. Małgorzata Markiewicz wyprzedziła
Kazimierza Pichlaka i jest druga. Czwarta jest
Alicja Muszka, jednak tylko jeden głos mniej ma
Tomasz Gede, na którym w tym tygodniu zagłosowało aż 15 osób. Otrzymaliśmy kolejne pojedyncze
głosy na nowych lekarzy.
Tylko do połowy grudnia można
głosować na swojego faworyta wpisując jego imię i nazwisko na specjalnym kuponie, który znajdziecie Państwo w naszym Tygodniku Jelonka.
com. Kupon można dostarczyć do
naszej redakcji osobiście, wysyłając
go pocztą na adres Tygodnik Jelonka.com, ulica Marii Skłodowskiej
– Curie 13/2, 58 – 500 Jelenia Góra.
Można też zagłosować na naszym
portalu, na którym znajduje się
zakładka plebiscyt Jelonki.com.

Przez cały okres trwania plebiscytu
wyniki głosowania i rywalizacji
miedzy poszczególnymi kandydatami, będzie można zobaczyć w
każdy poniedziałek na naszej stronie
internetowej www.jelonka.com w
zakładce „Ulubiony lekarz Jelonki”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 grudnia. Głosy można
oddawać do 14 grudnia do godziny
24.00. Trzem lekarzom, którzy
dzięki Państwa głosom pojawią się
na pierwszych miejscach, wręczy-

my pamiątkowe nagrody, a wśród
głosujących rozlosujemy nagrody
niespodzianki.

(RED)
Oto wyniki ubiegłotygodniowego
głosowania:
Przemysław Baranowicz – 54 głosów
2. Małgorzata Markiewicz – 20 głosów
3. Kazimierz Pichlak – 19 głosów
4. Alicja Muszka – 17 głosów
5. Tomasz Gede – 16 głosów
6. Grażyna Sobańska – 7 głosów
7. Dariusz Dąbruś – 4 głosy
8. Krzysztof Tobiarz – 2 głosy
9. Edyta Sawicka – 1 głos
10. Beata Kociuba 1 głos
11. Ryszard Rojek – 1 głos
12. Piotr Kwiatuszewski – 1 głos
13. Ewa Pomarańska – 1 głos
14. Aneta Zięba – Berczyńska – 1 głos
15. Joanna Żelaśkiewicz – 1 głos
16. Ewa Wodoklis – Kaczyńska – 1 głos
17. Ewa Wietroszak – 1 głos
18. Piotr Dusza – 1 głos
19. Renata Makuc – 1 głos
20. Kinga Michalska – 1 głos
21. Magdalena Wychota- 1 głos
22. Janina Kozicka – Gilowska – 1 głos

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).

Dobry wzrok dziecka – włącz się do akcji
Od 5 lat program JZO „Ratujmy
dzieciom wzrok” pomógł wykryć i
zahamować wady wzroku u wielu
najmłodszych. Akacja nie kończy się
bowiem na badaniach, ale po nich
dzieci otrzymują za darmo od JZO
soczeweki okularowe z powłoką
antyrefleksyjną, natomiast najuboższe dzieci mają szansę otrzymać
bezpłatnie całe okulary. Podstawą
skuteczności programu jest jednak
włączenie się do akcji rodziców
i dopilnowanie, by dzieci z wadą
wzroku odebrały okulary i w nich
codziennie chodziły.
O tym, jaki wpływ na rozwój i
naukę dzieci ma ten program w
tym tygodniu mówi Teresa Herbut, dyrektor przedszkola nr 19 w
Jeleniej Górze: Co roku pojawiają
się w naszym przedszkolu dzieci
z wadami wzroku. Najczęściej
problem dotyczy przedszkolaków
z ubogich rodzin, ale nie tylko.
Program JZO jest bardzo pomocny
i skuteczny. Jak wiadomo dobry

wzrok jest podstawą w odpowiednim przyswajaniu wiedzy. Kiedy
dziecko niedowidzi, zazwyczaj
wyłącza się z zajęć, jak również z
zabawy. Nawet najprostsze zadania
stają się dla niego problemem, co w
późniejszym czasie odbija się też na
psychice. Niestety wielu rodziców
niechętnie włącza się do akcji. W
tym roku na dalsze badania skierowano dwoje dzieci, jednak rodzice
jakoś się tym nie interesują i trzeba
im o tym przypominać.

Oferuje:
-D
 ARMOWE BADANIA SŁUCHU
(bez skierowania)

- 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

Bądź honorowy – oddaj krew
Od minionej soboty do najbliższej środy (22- 26.11) potrwają Dni Honorowego
Krwiodawstwa w Polsce. Jest to najlepsza
okazja by przypomnieć o tym jak ważne
jest oddawanie krwi, która wielokrotnie
uratowała już życie ofiarom wypadków,
a której ciągle brakuje, m.in. w Szpitalu
Wojewódzkim w Jeleniej Górze.
Krwi brakuje w całej Polsce niemal
we wszystkich miesiącach. Braki dotyczą wszystkich grup i to w niemałych
ilościach. O tym jak ważną sprawą jest
oddanie krwi, wiedzą również ci, którym
krew uratowała kiedyś życie.
– Wielu ludzi myśli, że problem brakującej krwi w szpitalach ich nie dotyczy.
Wystarczy jednak jakiś wypadek by na

własnej skórze odczuć czym grozi taki
niedobór krwi w szpitalu - mówi kierownik oddziału jeleniogórskiego Centrum
krwiodawstwa i krwiolecznictwa w
Jeleniej Górze, Adam Pawlikowski.
Oddać krew mogą mieszkańcy od
osiemnastego do sześćdziesiątego piątego roku życia. Warunkiem jest dobry stan
zdrowia. Pewne schorzenia, jak łuszczyca, cukrzyca czy białaczka dyskwalifikują
osoby do oddania krwi.
- Krwiodawca sam nie musi robić
żadnych wstępnych badań. Takie
badania odbywają się u nas. Jeśli
krwiodawcy wiedzą, że przechodzili
jakieś ciężkie choroby zakaźne czy
skomplikowane operacje nie powinni

krwi oddawać krwi – mówi dr Adam
Pawlikowski.
Pobieranie krwi wykonuje się sprzętem jednorazowego użytku, co eliminuje
możliwość jakiegokolwiek zakażenia
krwi. Każdemu, kto zdecyduje się na
oddanie krwi punk krwiodawstwa zwraca koszty dojazdu. Wszyscy dostają
również ekwiwalent kaloryczny. Dodatkowo krwiodawca może odliczyć oddaną
krew od podatku. Jeleniogórski oddział
Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa
w Jeleniej Górze, który mieści się przy
Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze
na ulicy Ogińskiego 6, otwarty jest w
godzinach 7.30 – 11.30.
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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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Trudno uwierzyć, że ta zielona enklawa znajduje się niemal w centrum betonowego blokowiska na osiedlu Zabobrze. Rezydencja Maxa Erfurta, niemieckiego właściciela papierni w Raszycach, po 1945 roku została upaństwowiona.
Do niedawna mieścił się tam Zakład Wdrożeniowy Filii Politechniki Wrocławskiej. Znajduje się tam też biblioteka. Zameczek jest na sprzedaż. W jego pobliżu, przy ulicy Różyckiego, wznoszą się wieżowce mieszkalne, pierwsze
tego typu bloki zbudowane na Zabobrzu w pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku, na rolniczych ziemiach, jeszcze do lat 60. uprawianych przez rolników mieszkających niedaleko, przy ulicy Wiejskiej.

Fot. Marek Tkacz
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Z LOTU PTAKA
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REKLAMA
Plebiscyt na sportowca i trenera Kotliny Jeleniogórskiej

Sypnęło kuponami

Złota trójka

Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy konkurs, w myśl którego
wybieramy razem z naszymi Czytelnikami „Złotą Siódemkę” sportowców i „Złotą Trójkę” trenerów naszego
regionu. W ubiegłym tygodniu dotarły do naszej redakcji
pierwsze kupony. W tym tygodniu wpłynęło do nas dużo
więcej.

3. Ryan Coleman
(KK AZS Finepharm) 25
4. Piotr Płoński (JSS Gwardia) - 21
5. Marcin Nowosielski
(JCOK) - 19
6. Łukasz Kowalski
(Karkonosze) - 18
7. Rafał Niesobski (Sudety) - 11
8. Karina Włostowska
(MKS Jedenastka) - 10
9. Łukasz Janik
(zawodowe grupy) - 9

2. .............................................. - .....................................

Trenerzy
1. Ireneusz Taraszkiewicz
(Sudety) - 17
2. Krzysztof Szewczyk
(KK AZS Finepharm) - 15
3. Dila Samadowa
(Carlos Astol II) - 14
4. Kazimierz Piecuch
(JSS Gwardia)- 11

Złota siódemka

nepharm - Krzysztofa Szewczyka.
Zbliżyła się bardzo do tej dwójki
prowadząca rezerwy Carlosa Astol
– Dila Samadowa. Do tej grupy
dołączył Kazimierz Piecuch (KSS
Gwardia).

Redakcja
Klasyfikacja
Sportowcy
1. J akub Czech
(Sudety)- 28 głosów
2. M
 arta Oreszczuk
(Carlos Astol) - 27

Wybieram następujących trenerów:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)

3. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
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).

TAK

NIE

Wybieram następujących sportowców:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)

Ryan Coleman

(nazwa klubu)

2. .............................................. - .....................................
Fot. Archiwum

Wśród sportowców nadal prowadzi koszykarz Jakub Czech
(Sudety). Niewiele głosów mniej
mają nadal: szczypiornistka Marta
Oreszczuk (Carlos Astol) i koszykarka Ryan Coleman (KK AZS
Finepharm), ale do grona sportowców dołączył bokser zawodowy
– Łukasz Janik, koszykarz Rafał
Niesobski (Sudety) i karateka Piotr
Płoński (JSS Gwardia), który wskoczył na czwarte miejsce.
Wśród trenerów Ireneusz Taraszkiewicz (Sudety) minął szkoleniowca koszykarek KK AZS Fi-
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3. .............................................. - .....................................
4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
6. .............................................. - .....................................

Dila Samadowa

Krzysztof Szewczyk

7. .............................................. - .....................................

Podpis: ……………………………………………………….

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).

TAK

Marta Oreszczuk

Jakub Czech

Ireneusz Taraszkiewicz

Gorzki smak „trenerskiego chleba”
– Rozmawialiśmy kiedyś
na temat Pani kariery sportowej. Zastrzegła się Pani
wówczas, że nic nie powie
na temat swoich trenerów, bo
być może sama zostanie Pani
szkoleniowcem.
Katarzyna Jeż: – Tak się stało
i dobrze wtedy zrobiłam, bo
przekonałam się, jak trudnym
fa chem jest zawód trenera ,
szczególnie jeśli się przechodzi
z park iet u bezpośredn io na
ławkę trenerską. Nie tylko ja,
ale również Bożena Karkut,
niedawna jeszcze zawodniczka
z Zagłębia Lubin, miała niełatwy
początek kariery szkoleniowej, a
przecież ten klub pod względem
organizacyjno – finansowym i
kadrowym jest ułożony bardzo
dobrze od lat. Na to trzeba czasu.
Trenera, szczególnie początkującego, nie powinno się oceniać
po 2-3 miesiącach, a dopiero po
2-3 latach.
– Mówi się, że skład Carlos

Astol jest nawet mocniejszy
niż w ubiegłym sezonie, a
wyniki są gorsze.
K. J.: – Nie mamy, jak to się

mówi, silnej bramki. Dziewczyny starają się, jak mogą, ale
widać gołym okiem, że kiedy nie
popełniają zbyt wiele błędów,
wygrywamy. Jednak jeszcze nie
doszły do pewnej i równej formy,
a przecież wiadomo, dobra bramka to połowa sukcesu. Muszą
nabrać rutyny w dobrze pojętym
tego słowa znaczeniu. Ponadto
zespół kadrowo znacznie się
zmienił, bo częściej grają młodsze
zawodniczki, które co prawda
spisują się coraz lepiej, ale też
czasami brakuje im ogrania i
powtórzę: rutyny. Chodzi m.in o
Sabinę Kobzar, Agnieszkę Kocelę
i Martę Dąbrowską. Można więc
powiedzieć, że pod tym względem
zespół jest zmieniony, mianowicie czasu gry poszczególnych
zawodniczek w porównaniu z
poprzednim sezonem. Myślę, że
w rundzie rewanżowej jakość i
poziom gry naszej drużyny zmieni się na korzyść. Pracujemy nad
tym intensywnie przygotowując
się do dalszych meczów w Chalenge Cup.

należy zwolnić grę, a kiedy, znacznie przyspieszyć. Czasem zagrać
niekonwencjonalnie i zaskakująco
dla przeciwniczek. U nas powoli
opanowuje tę rolę Marta Gęga,
ale niełatwo snajperce pełnić
jeszcze funkcję liderki, dlatego i
tutaj, głównie nasi kochani kibice,
muszą jeszcze poczekać. Może się
okazać w rundzie rewanżowej,
że nadaje się na liderkę inna zawodniczka, która w każdej chwili
zachowa najwięcej „zimnej krwi”.
Ciągle szukamy.

– Mówi się, że w szkoleniu
zespołu nastąpił taki podział
ról, że Pani prowadzi zajęcia z
atakiem i zespołu jako całości,
a Zdzisław Wąs zajmuje się
szkoleniem obrony.

K. J.: – To są jakieś domyły.
Zespół prowadzimy razem i
świetnie się uzupełniamy. Co
prawda Zd z i sław Wą s du żo
uwagi poświęca bramkarkom,
ale to nie znaczy, że zajmuje
się całą obroną, a ja atakiem.
To jakieś nieporozumienie. Doświadczenie mojego pierwszego
i wieloletniego trenera Z. Wąsa,
a obecnie asystenta, jest bardzo
cenne i owocuje też podczas
meczów. Zna od lat dobrze najgroźniejsze snajperki wszystkich
druż yn i często podpowiada
nasz ym bramkarkom w jaki
sposób mają bronić się przed ich
strzałami.
Dziękuję za rozmowę
Fot. Benny

Ze szkoleniowcem szczypiornistek Carlos Astol Jelenia Góra – Katarzyną Jeż
rozmawia Janusz Cwen.

Regulamin
1. Kupony, które zamieszczamy w naszym tygodniku należy wypełnić, wpisując
nazwiska siedmiu wybranych zawodniczek (zawodników) oraz trenerów z naszego
regionu (powiatu). Można wpisać mniej zawodników lub trenerów.
2. Kupony, na których nie będą podane dane osobowe głosujących nie będą brane
pod uwagę przy losowaniu nagród.
3. Kupony można wysyłać pocztą pod adres: Tygodnik Jelonka, ul. Skłodowskiej Curie
13/2, 58-500 Jelenia Góra lub przynieść osobiście.
4. W jednym kuponie można zamieścić nazwisko tylko jednego zawodnika danej
drużyny.
5. Redakcja zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

KONKURS

od 17.11.2008
do 28.11.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD – Zbigniew Wodecki – „Moje piosenki”
2. Książka Monika Szwaja – „Klub mało używanych dziewic”
PYTANIA:
1. W jeleniogórskim Empiku często odbywają się spotkania z przedstawicielami świata literatury, sztuki, muzyki. 20 listopada salon
Empiku odwiedzi jeden z najwybitniejszych polskich krytyków
literackich, nominowany w 2007r. do nagrody NIKE. Mowa o:
a/ Tadeuszu Różewiczu
b/ Janie Miodku
c/ Karolu Maliszewskim
2. 27 listopada w jeleniogórskim Empiku odbędzie się spotkanie
dotyczące literatury dziecięco-młodzieżowej, którego gośćmi
będą dr Edyta Tuz-Jurecka oraz Maria Nienartowicz- bajkopisarka z Karpacza. Bohaterami bajek pani Nienartowicz, które
nabyć można w Empiku, są:
a/ karkonoskie skrzaty
b/ ufoludki z Marsa
c/ morskie syreny

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................

– Była Pani niekwestio-

nowaną liderką zespołu na
parkiecie. Obecnie brakuje
takiej.
– To niełatwa rola i znowu niezbędna jest do tego rutyna. Polega
na odpowiednim wyczuciu, kiedy

NIE

Poprzedni konkurs wygrały:

Katarzyna Jeż nabiera doświadczeń
w trenerskim facju

1. Płyta DVD z filmem „ Doskonałe popołudnie” z dedykacją i autografem
reżysera – Jolanta Jwanowska
2. Książka „Humor polski – dowcipy z lat 1948 – 2008 „- Maria Nienartowicz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

Trudny debiut najmłodszych szczypiornistek Finepharm

Zwycięstwo seniorek

Pierwsze koty za płoty

Zawodniczkom Finepharmu
nie brakowało zaangażowania,
lecz niestety nie sprostał y w
walce silnym ekipom z innych
miast. Oprócz naszej drużyny w
turnieju wzięły udział zespoły z
Chojnowa, Świebodzic, Lubina
i Kobierzyc.
W pier wsz ym meczu, jeleniogórzanki przegrały pięcioma bram kami z dr uż yną ze
Św iebodzic. Mi mo w ysok iej
porażki w pierwszej połowie
3:9, jelen iogórza n k i mog ł y
pokusić się o zwycięstwo w tym
meczu, ponieważ po zmianie
stron grały mądrzej i pewniej
zbliżając się do rywalek na trzy

Fot. Benny

Po raz pierwszy w historii
jeleniogórskie szczypiornistki złożone z dziewczynek rocznika 1997 walczyły
w lidze wojewódzkiej piłki ręcznej. Niestety, podopieczne Marty Oreszczuk
zajęły ostatnią lokatę przegrywając trzy z czterech
rozegranych spotkań w turnieju ligi wojewódzkiej tej
kategorii wiekowej, który
odbył się w Jeleniej Górze.

W pierwszej kolejce rozgrywek o mistrzostwo I ligi
B koszykarki Finepharm Karkonosze pokonały
pewnie u siebie zawodniczki Maximus Kąty Wrocławskie.

Najmłodsze zawodniczki piłki ręcznej
Finepharm w komplecie
bramki 6:9. Niestet y, w grze
naszych zawodniczek zabrakło
konsek wencji i opanowania
a ser y jnie popełniane błędy
doprowa d z i ł y do pier w szej
przegranej w turnieju 7:13.
W drugim turniejowym spot ka n iu, jelen iogórza n k i n ie
sprostały faworytowi – Zagłębiowi Lubin. Tylko na początku
grały jak równy z równym. Później lubinianki w ykorzystały
wszystkie swoje atuty: szybkość,

Wyniki:
MKS „Finepharm” - MKS „Victoria” SP-3 Świebodzice
MKS „Zagłebie” - UKS „Jedynka” Chojnów 		
MKS „Victoria” SP-3 Świebodzice - KPR Kobierzyce 		
UKS „Jedynka”Chojnów - MKS „Finepharm” 		
MKS „Zagłebie” Lubin - KPR Kobierzyce 		
UKS „Jedynka” Chojnów - MKS „Victoria” SP-3 Świebodzice
MKS „Finepharm” - MKS „Zagłębie”Lubin 		
KPR Kobierzyce - UKS „Jedynka” Chojnów 		
MKS „Victoria” SP-3 - MKS „Zagłebie” Lubin 		
KPR Kobierzyce - MKS „Finepharm” 6:6 (3:5)

7:13 (3:9)
7:13
10:6
11:5 (5:4)
18:8
17:6
7:20 (2:10)
8:13
7:21

Skład MKS Finepharm Jelenia Góra – Mielnik Magdalena (rocz.1996), Śmiegielska
Patrycja (97), Herbut Kamila (97), Winogrodzka Julia (97), Stepańczak Magdalena
(97), Barczyńska Barbara (97), Kozioł Karolina (96), Michalewicz Sara (97), Dawiec
Ada (96), Oreszczuk Aleksandra (96), Herbut Anna (97), Kurzynoga Andżelika,
Polańska Paulina, Jasińska Sylwia
Trener : Marta Oreszczuk
Następny turniej odbędzie się w Lubinie

skuteczność i warunki fizyczne,
gromiąc nasz zespół 20:7
W kolejnym meczu, tym razem przeciwko zawodniczkom
z Chojnowa, jeleniogórzanki
gra ł y zdec ydowa n ie lepiej i
składniej, co było widać w każdej rozgrywanej przez nie akcji.
Szczypiornistki Finepharmu nie
miały nic do stracenia, rzuciły
wsz ystko na jedną szalę. To
wsz ystko opłaciło się, bo po
pierwszej, zaciętej połowie, nasze szczypiornistki przegrywały z najlepszą drużyną turnieju
zaledwie jedną bramką 4:5. Po
zmianie stron do jeleniogórskiej
drużyny wkradły się nerw y i
podopieczne Marty Oreszczuk
nie były już tak skuteczne. W
tej części gry zdobyły zaledwie
dwie bramki przy dużej skuteczności ry walek, co przełożyło
się na kolejną porażkę - tym
razem: 5:11.
W ostatnim meczu ca łego
turnieju jeleniogórzanki były
bardzo blisko zdobycia kompletów punktów. Po pierwszych
pięciu minutach prowadziły z
zawodniczkami z Kobierzyc 4:0.
Później inicjatywę przejęły rywalki, które do końca pierwszej
części gry zmniejszyły różnicę

punktową, przegrywając tylko
dwoma bramkami.
Druga połowa miała emocjonujący charakter, zobaczyliśmy
św ietne obrony bram karek,
dużo sytuacji spornych i ciekawe akcje. Niestety, w końcówce
szcz ypiornistk i Finepharmu
nie miały szczęścia i nie udokumentowały przewagi na boisku,
remisując 6:6.
W turnieju najlepiej spisała
się drużyna z Chojnowa, która w ygra ła wsz ystk ie swoje
spotkania, w tym z faworytem
turnieju Zagłębiem Lubin.
Dr ugie m iejsce prz y padło
zawodniczkom z Lubina, które
zdobył y w czterech meczach
imponującą liczbę bramek (66).
Trzecie przypadło drużynie ze
Świebodzic,czwarte dla Kobierzyc.Nasze zawodniczki zajęły
ostatnie miejsce w turnieju,
przegrywając w walce o miejsce
czwarte stosunkiem bramek z
zespołem Kobierzyc.

Mateusz Banaszak

Od początku spotkania, jeleniogórzanki narzuciły rywalkom własny styl gry. Grały szybko składnie
i przede wszystkim skutecznie
odskakując rywalkom na kilka
punktów. Po 15 min. prowadziły
już 9:2 stosując szczelną obronę,
nie dając rywalkom możliwości
na oddanie rzutu. O skuteczności
miejscowego ataku, świadczy 12
zdobytych bramek z rzędu. Ponadto
w tej części gry nasz zespół stracił
zaledwie trzy bramki. Po zmianie
stron podopieczne M. Urama zdobywały kolejne bramki, przeważając
nad rywalkami niemal w każdym
elemencie gry.
Cały zespół zagrał na wysokim
poziomie. Świetnie spisywały się:
Rabczyńska, Konarzewka i Sawicka
które zdobyły najwięcej bramek,
ale i pozostałe zawodniczki mogą
zaliczyć mecz do udanych. Jeleniogórzanki nie miały problemów

z atakiem pozycyjnym, świetnie
radziły sobie w kontrataku, grały
zespołowo i co najważniejsze,
nie popełniały błędów w przeciwieństwie do przyjezdnych z
Bierzwnicy.
To wszystko przełożyło się na
bardzo wysokie zwycięstwo gospodyń.
MKS Finepharm Jelenia Góra
– UKS Rega Bierzwnica 36:11
(18:3)
Finepharm: Pałysa - Konarzewska 6 , Rabczyńska 6, Sawicka 6,
Bieńko 6, Latuszek 5, Pawliszak 4,
Murczak 1, Bielecka 1, Kosmala 1,
Kasprzak, Szeluk.

Wrocławskie 73:53 (20:18, 13:5,
23:18, 17:12)
Finepharm: Kowalczyk 22,
Pawlukiewicz 13, Sawicka 9,
Iwanowicz 8, Kowiel i Samiec
po 5, Górniaczyk 4, Zygman
3, Foitzik 2, Balsam 2, Fredziak 0.
Nasze dziewczyny prowadzą
w tabeli, bo naszej grupie I ligi
B są jeszcze dwa zespoły: KS
Olimpia Poznań i WTK Ślęza
Wrocław, które nie rozegrały
jeszcze meczu.

Cenna wygrana juniorek
Jeleniogórzanki wygrały w dziewiątej kolejce ligi makro
regionalnej z silnym zespołem MKS MOS Wrocław i było
to znaczące dla nich zwycięstwo.
Jeleniogórzanki wygrały w
dziewiątej kolejce ligi makro
regionalnej z silnym zespołem
MKS MOS Wrocław i było to
znaczące dla nich z w ycię stwo.
Spotkanie było bardzo zacięte i po 10 min. było tylko:
11:12,. Jeszcze do 15 min. obydwa zespoły nie odpuszczały,
ale miejscowe objęły prowadzenie: 17:16 i potem wyraźnie
przeważały, co spowodowało, że po 20 min zrobiło się
33:18.
To w zasadzie ustawiło mecz,
bo trzecią kwartę gospodynie
wygrały dziesięcioma „oczkami” i wysokie prowadzenie po
30 min. 66:41 przyczyniło się
do tego, że jeleniogórzanki
ostatnie 20 min. zagrały na
luzie, bo i tak ich wygrana była
już niezagrożona.
Finepharm Karkonosze Jelenia Góra – MOS Wrocław 79:59

(11:12, 22:6, 33:23, 13:18)
Fi nepha r m Ka rkonosze:
Kowa lcz yk 20, Niewrzawa
17, Sawicka 14, Iwanowicz
12, Pawlukiewicz 8, Kowiel
4, Foitzik i Zygman po 2, Fredziak 0.
Ponadto w 9. kolejce:
StarBol Bolesławiec - Prestiż
Legnica 52:66
Maximus Kąty Wr. - Spartakus 2004 Wschowa 67:69

Tabela
1. KS PWSZ Gorzów Wlkp. 8
2. MKS Orzeł Polkowice 8
3. Finepharm Jelenia Góra 9
4. Spartakus 2004 Wschowa 9
5. MKS-MOS Wrocław
9
6. GOKiS-Maximus Kąty Wr. 9
7. KS Prestiż Legnica
9
8. KK StarBol Bolesławiec 9

16
15
15
15
12
12
11
9

869:319
710:477
672:534
613:584
589:691
542:649
499:787
388:841

Kadetki pokonały Osę
Młode koszykarki Finepharm Karkonosze wygrały
pewnie u siebie z rówieśniczkami Osy Zgorzelec.

Fot. Benny

Szczypiornistki Finepharm gromią
Niemal w mistrzowskim stylu podopieczne Mirosława
Urama rozgromiły na własnym parkiecie ligowego drugoligowgo słabeusza - UKS Regę Bierzwnica. Wygrana
nie dziwi, ale w sposób w jaki zrobiły to jeleniogórzanki
zasługuje na uznanie i podziw.

Zwycięstwo mogło być wyższe, bo nasze zawodniczki były
znacznie lepsze niż wskazuje
na to końcowy wynik. Tylko
w pierwszej kwarcie trwała
w m ia rę w yrówna na wa lka. Potem już zdecydowanie
przeważał y miejscowe, ale
nie wykorzystały tego, jakby
oszczędzając rywalki. Widać to
było szczególnie w końcówce
spotkania, kiedy tuż przed
końcową syreną dał y sobie
wrzucić cztery „oczka”, same
nie zaliczając ani jednego.
Finepharm Karkonosze Jelenia Góra – Maximus Kąty

Miejscowe przez całe spotkanie
kontrolowały grę, górując nad
rywalkami wzrostem i wyszkoleniem technicznym. tylko w
trzeciej kwarcie nieco odpuściły,
ale w ostatnich 10. minutach ponownie dominowały na parkiecie
i dowiozły do końca wysokie
zwycięstwo.
Finepharm Karkonosze Jelenia
Góra - MKS Osa Zgorzelec 73-45
(21:9, 16:6, 12:19, 24:11)
Finepharm: Skoczylas 26, Rososińska 8, Fojna, Aleksandrowicz i
Owsiańska po 6, Jaworowska 5,
Łopatka, Wójtowicz, Kołodziejczyk i po Patera 4, Frąckowiak i
Borek 0.
Ponadto w 4. kolejce:
Orzeł I Polkowice - UKS Mni-

szek Boguszów Gorce 50:57
MKS-MOS Wrocław - WKS Śląsk
Wrocław 68:62
PWSZ Gorzów Wlkp.- Szprotavia Szprotawa 74:65

JEN
Tabela
1. AZS-PWSZ Gorzów Wlkp. 4
2. Mniszek Boguszów Gorce 4
3. Szprotavia Szprotawa 4
4. Finepharm-Kark. I J. Góra 4
5. MKS-MOS Wrocław
4
6. WKS Śląsk Wrocław 4
7. MKS Osa Zgorzelec
4
8. MKS Orzeł I Polkowice 4
9. MKS Orzeł II Polkowice 3
10. Finepharm-Kark. II J.Góra 3

8
8
7
6
6
6
6
4
3
3

341:251
264:219
337:235
277:266
275:273
268:215
276:244
194:281
176:277
98:245

Mateusz Banaszak

Zawsze aktualne tabele i wyniki
z meczów w internecie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Finepharm KK AZS przegrał

Sportowcy na wesoło
Jak informuje dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu – Zbigniew Kulik można w tej placówce
obejrzeć interesującą wystawę pod nawą: „Sportowcy
w karykaturze” znanego i cenionego karykaturzysty
Leszka Kuczerskiego z Bydgoszczy.

bardzo ważny mecz
ostatnich sekundach
meczu pozbawiło nasze
dziewczyny szans na
odniesienie drugiego
zw ycięstwa w swojej
hali w tym sezonie.

Fot. Benny

Nasze koszykarki nie dały
radę w sobotę (22 listopada) zespołowi Energa Toruń
i przegrały w końcówce to
ważne spotkanie czterema
„oczkami”. Była to drużyna
do minięcia w tabeli przez
jeleniogórzanki. Teraz jednak będzie im to ciężko
zrobić w drugiej, rewanżowej rundzie zasadniczej
rozgrywek.

Słaby początek

Być może waga tego
meczu spętała na początku miejscowe, bo
grał y bardzo nerwowo. Po kilku minutach
przegrywały: 2:5, ale
Spotkanie było ważne to dla „trójka” Hollie MeriRyan Coleman zagrała jak zwykle bardzo dobrze
uk ładu końcowego tabel i w deth i akcja za 3 pkt.
dopiero w drugiej części spotkania
podstawow ych rozgry wkach, (2+1) Ryan Coleman
bo przecież chodzi o to, by nasze poz wol i ła i m w y jść
dziewczyny przed play off zna- na prowadzenie: 8:5,
tów z pokonaniem przyjezdnych. i odbierają szansę miejscowym
lazły się w ósemce najlepszych a potem po rzutach osobistych Najpierw Katarina ristic zdobyła na wygranie meczu.
drużyn ekstraklasy, walczących Magdaleny Skorek (bardzo do- 5 pkt. (2+3). potem po 2 „oczka”
potem o mistrzostwo Polski. bre pierwsze 20 min. meczu) dorzuciły: Magdalena Skorek i Przyczyny słabości
Jednak mecz, można powiedzieć, prowadzić: 10:7 w 6 min. Jednak Joanna Górzyńska – Szymczak
Kilka przyczyn złożyło się na
przegrały na własne życzenie sę- końcówka tej kwarty należała do i zrobiło się: 40:39 w 33 min. to, że nasze dziewczyny przedziów (gwizdali skandalicznie!), torunianek, które w ciągu całego Jedna k zawodniczk i Energa grały: przede wszystkim fatalne
bo po trzech kwartach wyszły meczu (poza trzecią kwartą) pokazały nawet i w tym momen- sędziowanie. Rzuty sędziowskie
na prowadzenie trzema pkt. i w praktycznie kontrolowały grę. cie, że nie zamierzają pozwolić nie odgwizduje się po kilkuseostatnich 10 min wynik był na Dlatego po 10 min. gospodynie gospodyniom na zbyt dużo. W kundowych walkach o piłkę, a
styku. Na 25 sek. przed końcową przegrywały 17:18.
33 min. miejscowe po raz drugi
W drugiej części gry rywalki wyszły na prowadzenie 40:39, zaliczenie do faulu do stojącej
syreną było tylko 69:70. Jednak
bez ruchu z podniesionymi ręodgwizdanie wydumanego przez podkręciły tempo i skutecznie ale zaraz potem było: 42:46, na- koma Holly Meredith to bzdura!
sędziów faulu Holly Merideth w ograniczyły swobodę jelenio- sze miały już 5 przewinień, przy Jeden z kibiców powiedział, że ta
górzanek skuteczną strefą. Po zerow ym koncie torunianek.
niespełna 12 min. zrobiło się: Jednak dzięki udanym akcjom obrona powinna być sfilmowana
Tabela
17:26 i bardzo źle, bo po 20 rozkręconej wreszcie Ryan Co- i pokazywana jako klasyczny
1. AZS PWSZ Gorzów
12 23 941:814 min. było:31:37 i widać było, że leman, która zaliczyła kolejno przykład obrony bez faulu. jednak nawet i przy jeszcze gorszym
2. Wisła Can Pack Kraków 11 21 798:645 zawodniczki Energa potrafią w 10 pkt., w tym z akcji 3+1 po 30
sędziowaniu można było wygrać
3. CCC Polkowice
12 20 852:722 odpowiednim momencie zwięk- min. było: 52:49.
to spotkanie, gdyby wszystkie
4. Lotos Gdynia
11 20 872:745 szyć skutecznie tempo i odskakizawodniczki zagrały na p[ełnych
5. Energa Toruń
12 20 892:775 wać od jeleniogórzanek.
Sędziowie odebrali
obrotach przez cały mecz. Nieste6. ROW Rybnik
12 20 865:815
ty, Ryan Coleman rzokręca się
szansę
7. Finepharm KK J. Góra 12 17 802:825 Popis gospodyń
tylko w drugiej połowie meczu w
W
czwartej
kwarcie
Energa
Nadzieje miejscowych kibi8. INEA AZS Poznań
11 16 794:818
każdym spotkaniu. M. Skorek odod
razu
wyrównała
„trójką”
na
9. Cukierki Odra Brzeg
12 15 760:881 ców koszykarki Finepharm KK 52:52 i rozgorzała zacięta walka. wrotnie była bardzo dobra przez
10. Duda Leszno
12 15 757:898 AZS rozbudziły na całego, gdy W 36 min. było: 57:57.Potem za pierwsze 20 min. Z kolei K. Ristic
11. MUKS Poznań
11 14 680:768 zagrały koncertowo w trzeciej przewinienie techniczne rywal- bardzo dobra rzutowo popełniała
12. PTK alofarm Pabianice 12 14 724:894 kwarcie (21:12) i gdyby zagrały ki zdobywają 2 pkt. z osobistych zbyt dużo prostych błędów.
I jeszcze jedno: szkoda, bo
13. ŁKS Siemens Łódź
12 13 715:852 tak cały mecz nie miałyby kłopo- i mają piłkę z boku (57:60).
Minutę później było: 61:61 (dwie mecz mimo wszystko mógł się
Finepharm KK AZS Jelenia Góra – Energa Toruń 69:73 (17:18, 14:19, 21:12, 17:24)
udane akcje Magdaleny Skorek), podobać. miał dramaturgię i
Finepharm KK AZS: Magdalena Skorek 20, Ryan Coleman 20,
a po R. Coleman 63:67 na nie- por y wał k ibiców do gorące Katarina Ristic 11, Hollie Merideth 7, Joanna Górzyńska – Szymczak 6, Małgorzata spełna 2 min. przed końcową go dopingu. Brakowało tylko
syreną. Rywalki rzucają jednego zwycięstwa. Coś trzeba zrobić,
Babicka 5, Joanna Kędzia, Magdalena Gawrońska.
Energa Toruń: S. Moore 24, Q. Chaney 15, J. Moore 12, E. Tłumak 8, M.Kramec 8, P. osobistego (63:68), ale Katarina by wreszcie nasze dziewczyny
Ristic zalicza dwie „trójki” i na odczarowały halę przy ul. SudecGulak 5, N. Waligórska 1.
23 sek. przed końcem na tablicy kiej 42, bo jak na razie wygrały
pojawił się w ynik: 69:70. Ry- tam tylko jeden mecz z OTK
W pozostałych meczach:
CCC Polkowice - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 65:63 (26:15, 12:15, 16:15, walki atakują i na 10 sek. przed Pabianice.
końcem sędziowie odgwizdują
Janusz Cwen
11:18)
faul H. Merideth, która stała w
CCC Polkowice: Jillian Robbins 20, Agata Gajda 14, Daria Mieloszyńska 10, Natalia miejscu z podniesionymi rękoma
Fot. Benny

Małaszewska 9, Amisha Carter 7, Justyna Jeziorna 3, Marta Gajewska 2, Anna
Pietrzak 0.
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.: Katarina Zohnova 17, Lindsay Taylor 16, Justyna
Żurowska 12, Anna Breitreiner 8, Agnieszka Kaczmarczyk 5, Joanna Zalesiak 3,
Samantha Richards 2, Katarzyna Czubak 0, Shala Crawford 0.

Mecz Lotos PKO BP Gdynia – Wisła Can-Pack Kraków rozegrany został 23 listopada
po zamknięciu niniejszego wydania „Tygodnika Jelonka”

Cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających muzeum i to
zarówno z kraju jak i zagranicy.
Zwiedziło już tę wystawę parę
tysięcy zwiedzających.
Karykatury przedstawiają
najbardziej znanych polskich
i zagranicznych sportowców,
bohaterów aren sportowych,
mistrzów świata i zwycięzców
olimpijskich. Powszechnie znany
Adam Małysz przedstawiony jest
oczywiście z bananem w ręku.
Mistrz wagi ciężkiej Andrzej
Gołota z nieco podbitym okiem
stoi obok swojego wielkiego rywala Tysona, a piłkarz Zbigniew
Boniek mistrzowsko żongluje piłką. Gwiazdy światowego
sportu pokazane są ze swoimi
atrybutami, pozwalającymi na

identyfikację uprawianej dyscypliny sportowej.
W osobnej części, niejako przy
okazji, prezentowane są również
karykatury najbardziej znanych
polskich polityków, które wywołują uśmiech na twarzy zwiedzających. Na ich tle najczęściej
fotografują się turyści.
W urządzonym happeningu w
czasie jej uroczystego otwarcia
uczestniczyli trzej ostatni prezydenci naszego kraju, którzy
zgodnie dokonali jej otwarcia ku
uciesze osób uczestniczących w
tej imprezie. Ta wyjątkowa wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu prezentowana będzie
do końca grudnia br., warto ją
jeszcze zobaczyć.

JEN

Nieudany start Kasi
Nasza najlepsza o d kilku lat narciarka alpejska - Katarzyna Karasińska (Aesculap Jelenia Góra) miała słaby
start w pierwszych zawodach Pucharu Świata.
Trudno inaczej to określić, bo
w slalomie gigancie, który odbył
się w Solden (Austria) zajęła 51
lokatę, a w slalomie w Levi (Finalandia) uplasowała się na jeszcze
niższej 57 pozycji. Szkoda, bo wypadła poza punktowane pierwsze
trzydziestki w obu zawodach i
ma zerowe konto w punktacji
Pucharu Świata.

W Levi wygrała po raz pierwszy
w swojej karierze - Amerykanka
Lindsay Vonn i dało jej to prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Nieco wyżej (50.) była inna Polka w tych zawodach - Agnieszka
Gąsienica-Daniel, ale nie dało jej
to również dodatkowych „oczek”
i ma, na razie, w dorobku PŚ
– 5 pkt.

Start najmłodszych koszykarek

PTK Aflofarm Vicard Pabianice - ŁKS Siemens AGD Łódź 68:65 (23:18, 16:10,
14:20, 15:17)
PTK Aflofarm Vicard Pabianice: Leona Jankowska 21, Anita Szemraj 20, Katarzyna
Szymańska 8, Marzena Głaszcz 7, Renata Piestrzyńska 6, Joanna Bogacka 4, Katarzyna Salska 2, Aleksandra Pawlak 0, Victoria Mircheva 0.
ŁKS Siemens AGD Łódź: Katarzyna Kenig 20, Alicja Perlińska 14, Olga Dubrovina 9,
Olga Żytomirska 7, Edyta Koryzna 7, Dorota Sobczyk 6, Sylwia Wlaźlak 2.
PKM Duda Super Pol Leszno - Utex ROW Rybnik 72:78 (25:23, 19:21, 13:16,
15:18)
PKM Duda Super Pol Leszno: Ashley Shields 28, Edyta Krysiewicz 24, Joanna Czarnecka
6, Detrina White 6, Martyna Koc 5, Monika Siwczak 3, Żaneta Durak 0, Agnieszka
Makowska 0, Aleksandra Drzewińska 0, Katarzyna Krężel 0, Agnieszka Budnik 0.
Utex ROW Rybnik: Natalia Trafimawa 24, Kasha Terry 19, Naketia Swanier 18, Magdalena Radwan 7, Aleksandra Chomać 6, Małgorzata Chomicka 4.

23

Magdalena Gawrońska uległa kontuzji barku
i łokcia prawej ręki pod koniec meczu
i czeka ją rekonwalescencja

Zawodniczki wymienionego
w tytule klubu z rocznika 1996 i
młodsze wzięły udział w pierwszym turnieju z cyklu rozgrywek o
mistrzostwo makroregionu dolnośląsko – lubuskiego, który odbył się
w Bolesławcu.
Debiut naszych najmłodszych
koszykarek, które zaczęły „na poważnie” trenować w klubie dopiero
od października, wypadł na remis.
Wygrały ze StarBolem Bolesławiec i
przegrały z UKS Przemków.
W ten sposób do rozgrywek ligowych makroregionu wystartowała
ostatnia grupa szkoleniowa Finepharm Karkonosze. Wcześniej przystąpiły do rozgrywek: młodziczki, ka-

detki i juniorki. W ten sposób spełnia
się życzenie sponsora strategicznego
klubu – dr Jana Czarneckiego, który
kiedyś powiedział, że w naszym
mieście we wszystkich dyscyplinach
gier zespołowych powinno odbywać
się szkolenie drużyn młodzieżowych
we wszystkich grupach wiekowych.
dodaje przy tym, że marzy się jemu,
by z jeleniogórskich młodych koszykarek, choć jedna trafiła do
reprezentacji Polski seniorek.
Skład mini koszykarek Finepharm Karkonosze: Dogiel, Kobus,
Kopiec – Krywyj, Kosiorowska,
Michałowska, Pawązka, Popławska,
Rak, Sawka, Tomasik, Żmijewska.

JEN
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
tów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe KOAL A 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 kr ytycznej
sytuacji życiowe Słowackiego 13
pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel.
075 57 55 91 99
Profesjonalne i niedrogie
w ykony wanie biznes planów,
pomoc w pozyskiwaniu środków
unijnych, pisanie prac i dokumen-

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

Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT – 075 76 72 773
www.oddluzenia.com
www.millenniumkredyty.pl
Po dci śnieniowe c z ys zc z e nie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów i tapicerek – 609 172 300
– 75 242 66 - 692 316 255
Renowac ja i m o d e r ni z ac ja
schodów drewnianych, balustrad
drewnianych – 601 400 126
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 HandlowoUsługowa Roxana Jelenia Góra
- 698 337 570
Naprawa pralek i sprzętu AGD,
Dariusz Simoniuk – Karłowicza
25 – Jelenia Góra – zakład czynny
pn-pt 10-17, sb 10-13 – 603 835 483,
075 64 21 598
Usługi detektywistyczne – 603
239 673
Bajkowy dom na święta – oferujemy profesjonalizm, styl i smak.
Dekorujemy domy, mieszkania,
biura. Chcesz zaskoczyć znajomych pięknym świątecznym
wnętrzem – zadzwoń 606 644 437
dekorator@interia.pl
Antyki – kupno, sprzedaż, renowacja, wycena, produkcja – mebli
stalowych na wymiar. Zdejmowanie powłok lakierniczych z drzwi,
okien, schodów, mebli itp. 506
487 498
Andrzejki Tanio - Andrzejki Tanio
- 603 585 905
Ścinka drzew - cięcie drewna na
opał, łupanie, układanie, wycinanie
krzaków i zarośli - 516 666 638

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:

				

2008-11-13 20.00 - 2008-11-20 20.00

AW ogrody - urządzanie, pielęgnacja, kompleksowa opieka, ogrodzenia, tarasy, murki z kamienia - 504
172 577
Bezpłatnie pomogę sprzedać
każdą nieruchomość. Napisz lub
zadzwoń ula@gnkjgora.com - 508
152 068
Bezpieczny zysk - Bezpieczeństwo środków oraz gwarantowany
zysk, jak na lokacie! - 723 188 847

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

Kredyty bez zabezpieczeń - Szybkie kredyty do 120.000 NA 84 M-C
- 075 64 12 585
Kredyty hipoteczne - bez udziału
własnego - 662 040 448
Kredyty hipoteczne - szybka
decyzja kredytowa - 662 040 448
Kredyty, pożyczki - Wybierz najkorzystniejsza formę pożyczki dla
siebie! - 723 188 847
Książkę przychodów - ryczałt,
kadry i place, Płatnik poprowadzę
- 509 677 922
Lokata 9 % ! - Atrakcyjna lokata
3 miesięczna! Już od 500 zł - 723
188 847
Meble zabudowa wnęk - na wymiar
- 500 452 760
Montaż mebli - 509 362 908
Montaż mebli - solidnie i profesjonalnie - 509 982 680
Najlepsze ofe na rynku! - nie
daj się wylosować! Sam zdecyduj
i w ybierz najlepsze OFE! - 723
188 847

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne
szczotkowanie dywanów, tapicerek - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
- 075 75 242 66

Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
Napr awa komputerów - usługi
informatyczne - 669 496 404
Naprawa komputerów - i wszelka
pomoc techniczna. Szybko, sprawnie
i TANIO - 509 631 203

Biuro prowadzi - pełen zakres
usług księgow ych i kadrow ych,
dla każdego klienta PROMOCJE,
zadzwoń i umów się na spotkanie
lub napisz msbiuro@interia.pl - 691
452 912
Biuro rachunkowe GoldFang oferujemy rozliczenia firm, spółek
CIT VAT KPiR rozliczenia kadry,
płace. Pisanie pism podań. Służymy
pomocą biuro@goldfang.pl - 601
956 892
Centrum kredytowe - zaprasza
szybka gotówka kredyty hipoteczne
0 zł za udzielenie szybka decyzja
kredytowa - 504 706 707
Cięcie drewna na opał, - łupanie,
układanie, wycinanie krzaków i zarosili, ścinka drzew - 516 666 638
Cyklinowanie bezpyłowe - układanie parkietów, desek, paneli renowacja starych podłóg, sprzedaż
kleju i lakieru FHU KLEPKA - 692
679 891
Drewno kominkowe - deblowe
bukowe itp - 697 812 567
Firma - zajmuje się sprzątaniem
klatek schodowych, garaży, piwnic,
remonty - tynki, malowanie itp. - 512
016 271
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
Idea regularnego oszczędzania Myślisz o przyszłości swoich dzieci?
Chcesz odkładać na swoja emeryturę? Już dziś zadbaj o jutro! - 508
487 074

N iepowta r zalna o ka zja! Wybierz najlepsze OFE! Zamień
stare na nowsze - efektywniejsze!
- 723 188 847
Odszkodowania OC. - Pomoc
prawna przy odzyskiwaniu odszkodowań za szkody powstałe w wyniku
wypadków komunikacyjnych z ostatnich 10 lat. Bez opłat - 663 937 173
OFE - decyduj sam nie daj się wylosować - 504 706 707
OFE AXA - Umowy pierwszorazowe i
transferowe. Produkty III-cio filarowe
- 505 973 781
Pieczone prosie - dzik, baran, stylowa, szlachecka obsługa. Restauracja Nad Potokiem w Kaczorowie
- 075 74 121 78
Pisanie prac maturalnych - Absolwentka polonistyki tanio, szybko i
profesjonalnie pisze prezentacje
maturalne. Kontakt: malwina-b3@
wp.pl lub - GG 1251895
Pisanie prac tanio! - Prace z przedmiotów humanist ycznych tak że
maturalnych - 698 803 730
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
Pokrowce na krzesła - Wypożyczanie na wesela, jubileusze, bale,
bankiety, inne szczególne okazje.
Dowozimy i zakładamy - 695 791
016
Poprowadzę - książkę przychodów i rozchodów, ryczałt, kadry i
płace, płatnik - 509 677 922

Pranie dywanów tapicerek - Tanio,
dokładnie, profesjonalnie - Podciśnieniowo środkami firmy KARCHER
- 601 566 508
Profesjonalne prasowanie
- koszul męskich i nie tylko z możliwością dojazdu do klienta na terenie
Jeleniej Góry i okolic GG12526801
- 697 297 026
Profesjonalne strony - internetowe - 888 566 075
Projektowanie ulotek - i folderów reklamowych. Atrakcyjne ceny
- 698 803 730
Promocyjna oferta ! - Długoterminowe plany inwestycyjne AXA
Premia! Bezpieczny zysk 8,5 % - 723
188 847
Promocyjne warunki kredytowe Kredyty, pożyczki. Ofertę dobieramy
pod potrzeby klienta! - 723 188 847
Pr zepisywanie tekstów - do
Worda. Atrakcyjne ceny! Szybko i
dokładnie - 698 803 730
Pr zepiszę tekst - faktury VAT
- Przepiszę tekst w języku polskim
- 1str A4 - 1,50 zł + vat – wystawię
fakturę - Kontakt: praca20 08@
autograf.pl
Przeprowadzki kompleksowe
- Pianina, sejfy. Kraj i zagranica - 075
76 739 71
Przerabianie kaset Video - na
płyty DVD, niedrogo. Na terenie
Jeleniej Góry po kasety przyjadę
osobiście nr GG 7320490 - 783
032 886
Renowacja drzwi i okien - Renowacja drzwi i okien - 721 321 115
Robienie dreadów - cena: 50
- 200 w zależności od długości włosów (cena do uzgodnienia) kontakt
GG4737181 - 793 501 054
Roczna lokata 9,4 % - Atrakcyjne
lokat y:9,4%roczna,9, 2% 6 -mie sieczna, 9% 3 miesięczna - 723
188 847
Roszczenia z OC - Specjalizujemy
się w odszkodowaniach powypadkowych - 663 937 173
Schody drewniane proste - okrągłe, zabiegowe, na życzenie klienta,
tanio - 075 74 26 513
Schudnij przed Sylwestrem Myślisz o kontroli wagi? Nie myśl,
zacznij bezpiecznie i skutecznie
zrzucać kilogramy! - 600 653 067
Serwis sprzętu komputerowego
- (naprawa oraz konfiguracja) - 665
839 199
Specjalistyczna ścinka drzew przycinanie konarów, ciecie, łupanie
drewna, FV - 691 557 044
Strony WWW - strony internetowe,
design internetowy, system zarządzania treścią, szablony na aukcje
- atrakcyjne ceny - 504 120 752
Uświetnimy Waszą imprezę - okolicznościową, wesele, rocznice itp.
pokazem pirotechnicznym za 1000.
Już przyjmuje zamówienia na bale
Sylwestrowe - 603 699 159

Ulotki formatu A6 - 105 x 148 mm 1300 szt. Druk offsetowy dwustronny
pełno kolorowy. Papier kreda 135g.
Cena 190,- Dojazd do klienta - 603
699 159
Usługi krawieckie - Usługi krawieckie - 509 411 723
Uwaga 100% gwarancji - Chcesz
czuć się lepiej i wyglądać lepiej???
Proste odżywianie suplementacja,
kształtowanie sylwetki programy dla
ludzi aktywnych - 607 437 457
Wszelkie akcesoria do kominków - wkłady, akcesoria, obudowy,
duży wybór niskie ceny, raty - 601
358 099
Wybierz OFE! - Najwyższy czas,
aby wybrać OFE. Zadbaj o najlepsze! Zadzwoń i zdecyduj sam! - 723
188 847
Wybierz swoje OFE! - Nie daj się
wylosować! Masz niepowtarzalna
okazje, żeby wybrać najlepsze OFE!
- 723 188 847
Zarabiaj na emeryturę! - Emerytura z OFE i ZUS może okazać
się niewystarczająca. Sam zadbaj
o swoja przyszłość! Zadzwoń! - 723
188 847

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
Hy d r a u lika – w o d a , g a z ,
odbiory – 609 172 300 – 75 242 66
– 692 316 255
Usługi remontowo-budowlane
– 601 400 126
Remonty mieszkań, obróbki
kominów – 886 292 469
Usługi remontowe – łazienki, gładzie, regipsy, podłogi, malowanie
– szybko – 880 992 649
Usługi ogólnobudowlane – glazura, panele, regipsy, sufity podwieszane – każdy typ, gładzie,
malowanie, tynki dekoracyjne
– 660 181 055

Usługi budowlane i nie
tylko. Firma budowlana
EK-MAR zajmująca się
wykończeniami wnętrz
np. panele, regipsy,
malowanie, akryle,
silikony ma wolne
terminy. Gwarantujemy
jakość i szybkość usług
i niskie ceny . Zadzwoń
i sprawdź - 787 210 943
KMarczak@gmx.net

reklama

Kamienne blaty kuchenne - łazienkowe, parapety, schody, posadzki,
kostka granitowa, duży wybór kolorów - 601 358 099
Kredyt, który sam się spłaca? Połącz go z oszczędzaniem i zobacz,
jak na siebie zarabia! - 723 188 847

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Dachy nowe, remonty, r ynny,
obróbki dekarskie, kominowe
– profesjonalnie – 784 371 871
Wysoki zakres prac remontowo
wykończeniowych – szybko i tanio
– solidnie – 663 885 116
Adaptacja strychów i poddaszy
- w ykończenia wnętr z, remonty
domów i inne - 886 419 988
Aranżacja, remonty - wykończenia wnętrz. Łazienki od A do Z
- 601 682 242
Łazienki kompleksowo - tanio i
solidnie - 605 667 410
Łazienki od a do z - konkurencyjne
ceny najnowsze technologie - 516
137 331
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej, granitowej, klinkierowej
075 64 38 391 - 502 283 823
Budowa domów - od podstaw z
nadzorem - 662 954 401
Budujemy dom pod klucz - Zajmujemy się budowa stanów surowych
budynków jedno i wielorodzinnych
oraz całkowitym ich wykończeniem
- 507 445 930
Czyszczenie r ynien - Montaż
okien oraz obróbek blacharskich
- 609 654 791
Dachy - Dachy - 603 455 968
Dachy - krycie, konserwacja - ocieplanie, remonty - 602 884 480
Dachy, poddasza - ocieplanie,
wentylacja - 504 448 090
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka - montaż,
naprawa - 504 448 090
Dekoracje sztukatorskie - wnętrz
wraz z odlewami profili - 662 954
401
Docieplanie budynków! - Solidnie, profesjonalnie! - 667 106 084
Docieplanie poddaszy - wełna
+ folia. Cena do uzgodnienia - 513
556 324
Docieplania – elewacje - 075 64
38 391 - 502 283 823
Ekipa budowlana - przyjmie zlecenia: regipsy, ścianki działowe, sufity
podwieszane, gładzie, tynki, malowanie, docieplenia. Konkurencyjne
ceny! - 790 272 177
Firma budowlana - wykona kompleksowe w ykończenia domów,
mieszkań. Faktury VAT 075 64 38
391 - 502 283 823
Firma hydrauliczna - Gazer oferuje
montaż instalacji gazowych wszelkie uprawnienia oraz odbiory - 501
666 098
Firma hydrauliczna - profesjonalnie
wykona instalacje C.O. gaz - 697
980 806
Firma Izotech - oferuje usługi ogólnobudowlane izotech.jgora@wp.pl
- 503 328 314
Firma ogólnobudowlana - ofe ruje szeroka gamę usług - budowa
domów pod klucz, fundament y,
w yko ńc zenia w n ęt r z, rem ont y,
dekarstwo, ciesielstwo, ocieplenia
- elewacje - 691 557 044
Firma remontowo - budowlana
- Wykonuje kompleksowe usługi
remontowo - budowlane na terenie
Jeleniej Góry i okolic - 791 541 623
Firma w ykona - kompleksowe
wykończenia mieszkań domków
jednorodzinnych - 697 980 806
Gładzie gipsowe - bezkurzowe gładzie gipsowe na mokro, malowanie
oraz tynki gipsowe e-mail budowlaniec170@o2.pl - 662 485 024
Gładzie, panele, płytki - malowanie
itd. - Wykonam Ceny atrakcyjne do
uzgodnienia - 665 208 696
Glazura - układanie glazury możliwość przesłania zdjęć swoich
prac - 793 299 616
Glazura płytki łazienki - fachowo
i solidnie zdjęcia do wglądu - 509
362 908
Glazur a , gładzie, malowanie
- oraz inne prace tanio i solidnie
- 608 425 553

Glazura, płytki, łazienki - hydraulika, gładzie, malowanie, remonty
mieszkań - fachowo i solidnie, zdjęcia
do wglądu - 509 362 908

Regipsy, docieplenia - p ł y tki,
gładzie, tapety, malowanie, faktury
VAT - tel/fax 075 71 23 150 - 601
878 304

Glazura, płytki, panele - malowanie, remonty biur i mieszkań - 509
362 908

Regipsy, tynki itd. - Ekipa przyjmie zlecenie: sufity podwieszane,
w systemie g-k, ścianki działowe,
gładzie, tynki, konkurencyjne ceny!
- 790 272 177

Glazura, regipsy, remonty - kompleksowo, wszelkie przebudowy
wnętrz mail pablo_ j.g@op.pl - 604
828 577
Glazurnik - z kilku nastoletnim
doświadczeniem przyjmie zlecenia
- 504 120 993
Hydr aulika technika gr zewcza - montaż c.o. wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
Instalacje - grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, odbior y, montaż,
uprawnienia - 508 647 464 i 501
666 098
Kominki - montaż - rozprowadzenie
ciepła 075 64 38 391 - 502 283 823
Kominki, obudowy, montaż - rozprowadzanie ciepła grawitacyjnie,
wymuszone. Profesjonalnie! Możliwość zobaczenia kominka z rozprowadzeniem ciepła! - 663 051 058
Kompleksowe w yko ńc zenie
- mieszkań, podłogi, kafelki, tynki,
ocieplenia itd. angielskie i niemieckie
doświadczenie. Szybko i solidnie.
Konkurencyjne ceny - 607 190 004
Kompleksowe w yko ńc zenie
mieszkań - remonty, ocieplenia
- 696 074 197
Koparko-ładowarka - wykopy
przyłącza, tanio, sprawnie Karpacz,
okolice - 605 541 654
Koparko-ładowarka + młot,
transport - wywrotka 15 ton - 607 377
281 , 607 377 280 - Jeżów Sudecki
- 075 64 38 350
Koparko-ładowarka - wykopy
przyłącza tanio sprawnie szybko
- 785 535 629
Montaż okien dachowych - 603
455 968
Montaż pieców c.o. - Kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne 501 666
098 - 508 64746
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz wszelakie
usługi w zakresie budownictwa - 502
068 070
Płytki - tanio - szybko i profesjonalnie, wieloletnia praktyka w zawodzie
- 509 546 136
Pomiary elektryczne - oraz kompleksowe pr z ygotowanie doku mentacji i instalacji do odbiorów
docelowych - domy jednorodzinne i
nie tylko - 609 561 785
Prace ciesielsko dekarskie - Prace
ciesielsko dekarskie - 696 814 463
Prace ogólnobudowlane - Prace
ogólnobudowlane - 721 321 115
Pr ace remontowo - budowlane
- tynki, gładzie, regipsy, glazura,
panele, malowanie. itp. fachowosolidnie pablo_ j.g@op.pl - 6 0 4
828 577
Pr ace remontowo - budowlane
- adaptacyjne poddaszy: tynki, gładzie, glazura, panele, malowanie. itp.
fachowo-solidnie mail pablo_ j.g@
op.pl - 604 828 577

Remonciki mieszkań - malowanie układanie paneli i inne prace
związane z remontem dobre ceny
zapraszam - 691 273 914
Remonty - przebudowy, glazura,
regipsy mail pablo_ j.g@op.pl - 604
828 577
Remonty - wykończenia, tanio - 75
75 12 157
Remonty - szeroki zakres usług
- 665 208 696
Remonty - kompleksowo profesjonalnie tanio i solidnie - 698 056 197
Remonty - tynki, regipsy, gładzie,
malowanie, glazura, podłogi, sufity
- 506 623 977
Remonty - remonty mieszkań, glazura, terakota, itp. - 693 307 360
Remonty - mieszkań - 603 455
968
Remonty - tapety, gładzie, malowanie, tynki, regipsy, panele, kafelki
- 604 828 577
Remonty docieplenia - ogólnobudowlane kafle, gładzie, zabudowy,
szybko tanio solidnie - 507 408 229

Us ługi dekarsko - ciesielskie Wykonujemy usługi dekarskie oraz
ciesielskie na najwyższym poziomie.
Prowadzimy sprzedaż prefabr ykowanych więźb dachowych - 695
114 819
Usługi ogólnobudowlane - w szerokim zakresie izotech.jgora@wp.pl
- 503 328 314
Usługi ogólnobudowlane – budowa,
remonty, wykończenie, dachy - 785
965 680
Usługi remontowo budowlane i
wykończenia mieszkań pod klucz
- 667 372 007
Usługi remontowo-budowlane kompleksowe wykończenie wnętrz,
docieplenia budynków - 725 659
396
Usługi remontowo-budowlane tanio i solidnie - 608 425 553

Remonty kompleksowe - profesjonalnie tanio i solidnie - 698 056 197

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

Remonty kompleksowe - tynki, gładzie, regipsy, malowanie, docieplenia
budynków, płytki - 781 974 255
Remonty mieszkań - 603 455
968
Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197
Remonty mieszkań - domów,
wykończenia, docieplenia i inne
- profesjonalnie i solidnie, konkurencyjne wyceny - 509 784 104
Remonty mieszkań - i us ługi
budowlane - 500 289 971
Remonty mieszkań - prace remontowe, terakota, glazura - 691 679
338
Remonty mieszkań domków jednorodzinnych, kafelki, regipsy,
panele, gładzie, malowanie - 785
484 549
Remonty mieszkań, domy - biura
tynki maszynowe i regipsy, malowanie, glazura, panel itp ogólnobudowlanie okolice Jeleniej Góry
- 609 173 963
Remonty wykończenia - wykonujemy fachowo - 663 912 384
Remonty, przebudowy - glazura,
regipsy mail pablo_ j.g@op.pl - 604
828 577
Renowacja drzwi i okiem - Renowacja drzwi i okiem - 721 321 115
Roboty hydrauliczne - układanie
glazury projektowanie łazienek - 723
958 492
Stolarstwo-budowa - i zabudowa tarasów, balkonów, podbitki
075 64 38 391 - 502 283 823

Przyjmę zlecenia - na wykonanie
gładzi i płyt g-k - 608 743 480

Tynki gipsowe maszynowe - Wykonujemy profesjonalne tynki gipsowe
maszynowe - 662 485 024

Regipsy, adaptacja poddaszy
- sufity podwieszane, gładzie, malowanie, glazury ścienne podłogowe
- 785 524 402

Usługi dekarsko ciesielskie - Montaż okien oraz obróbek blacharskich
- 609 654 791

Usługi zbrojarskie - strzemiona
figury podciągi belki 075 75 54 210
- 601 751 364

Szybko – tanio wykonam - tynki,
regipsy, malowanie, płytki itp. - 791
969 023

Regipsy - gładzie, malowanie tanio - 793 677 525

Usługi dekarskie - wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe,
elewacje i ocieplenia - 500 062 371

Remonty i wykończenia wnętrz
- Remonty i wykończenia wnętrz
- 517 802 788

Profesjonalne remonty - Prace
ogólnobudowlane, remonty, wykończenia przy użyciu profesjonalnych
narzędzi. Czysto, szybko, solidnie
Jelenia Góra i okolic - 518 574 493

Przyjmiemy zlecenia - na prace
remontowo - budowlane, rożnego
rodzaju, szybko i solidnie na terenie
Jeleniej Góry, Lubania, Lwówka Śl. i
okolic - 603 367 77

Usługi budowlane i nie tylko - Firma
budowlana EK-MAR zajmująca się
wykończeniami wnętrz np. panele,
regipsy, malowanie, akryle, silikony
ma wolne terminy. Gwarantujemy
jakość i szybkość usług i niskie ceny
. Zadzwoń i sprawdź - KMarczak@
gmx.net - 787 210 943

Tynki agregatem gipsowe - i cementowo wapienne - 600 417 979

Wykonam gładzie gipsowe - na
mokro i na sucho - położę panele
oraz pomaluję - 723 885 113
W ykonam prace - w ykończe niowe: gładź, malowanie, panele
- 667 138 284
Wykonam roboty murarsko zbrojarskie - gładzie gipsowe, tynkowanie, malowanie i o c ieplanie
budynków 075 767 32 14 proszę
dzwonić po godzinie 17 - 722 074
177
W ykonuję remonty mieszkań
- tj: hydraulika, malowanie, gładzie,
tynki ozdobne, regipsy, zabudowy,
panele oraz rożnego rodzaju przeróbki - 601 614 784
W ykon ujemy pr ac e o gó lno budowlane - regipsy, malowanie,
gładzie, hydraulika, panele podłogowe, dachy, montaż i demontaż
okien, budowa domów od a do z
- 507 656 622
Wykonujemy tynki maszynowe
- fachowość, krótkie terminy, dowóz
materiałów na budowę - 696 330
427

Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
20 zł/godzina - niemiecki - sympatyczna studentka udzieli korepetycji
osobom początkującym - uczniom
podstawówki oraz gimnazjum – telefon po godz. 15 - 793 733 388
Edukacja Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje
z zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
Język niemiecki - korepetycje - Studentka 3-go roku udzieli korepetycji
z języka niemieckiego. Wszystkie
poziomy. Tanio - 695 317 590
Język polski - Absolwentka polonistyki pisze i pomaga w napisaniu
prezentacji maturalnych. Tanio i
profesjonalnie Kontakt: malwinab3@wp.pl - GG12518955
Język polski - wszystkie poziomy
ZABOBRZE. Korepetycje, pisanie
prac maturalnych, referatów, wypracowań Tanio i fachowo. Pomoce
gratis - 663 359 461
Język polski - Korepetycje dla każdego od 10 zł/godz. Przygotowanie
do testu gimnazjalnego oraz do
matury. Materiały gratis! Kontakt:
malwina-b3@wp.pl - 501 237 824
Język rosyjski - solidnie i szybko,
przygotowanie do sprawdzianów,
egzaminów zapraszam - 500 101
667
Korepetycje angielski - dla
podstawówki i gimnazjum. Czasy,
słówka, gramatyka, gotowe materiały, ćwiczenia 25 zł w domu ucznia,
15 zł u korepetytorki - 660 539 304
Korepetycje niemiecki - szkoła
podst. lub gimnazjum, udziela student (ekonomia w Niemczech), 15zl/
h, możliwy dojazd - 608 366 221
Korepetycje polski - Absolwentka polonistyki przygotuje do
testu gimnazjalnego i do matury.
Szybko i profesjonalnie malwinab3@wp.pl - GG12518955
Matematyka - wszystkie poziomy,
doświadczenie i cierpliwość, przygotowanie do egzaminów i matury
zapraszam - 500 101 667
Nauczyciel prowadzi - korepetycje z angielskiego i polskiego szkoła
podstawowa gimnazjum - 20 zł/60
min. - 503 167 284
Nauka Niemieckiego - Studentka 3
roku germanistyki udzieli korepetycji,
a także pomoże w pisaniu prac. Proszę dzwonić po 16 - 506 481 118
Niemiecki - udzielę korepetycji
osobom (dzieciom, uczniom) na
poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Koszt to 20 zł/godzina - 793
733 388

Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko-blacharskie montaż obróbek blacharskich, wstawiamy okna
dachowe itp. - 693 788 140

Niemiecki - korepetycje - Niemiecki
- mgr filologii germańskiej, tanio
i profesjonalnie, rożne poziomy
nauczania, ciekawe materiały gratis
- 697 855 670

Zawodowe układanie glazury Zawodowe układanie glazury - 723
958 492

Pisanie prac maturalnych - wypracowań, referatów z przedmiotów
humanistycznych - 698 803 730

Zlecenia - remonty - Doświadczona firma budowlana przyjmie
zlecenie na budowę, remont, wykończenie „pod klucz”. Jesteśmy profesjonalni, solidni i szybcy - 511
391 334

Polski tanio - prezentacje maturalne, w yprac owania, referat y,
rozprawki, opowiadania itp. Absolwentka polonistyki napisze szybko
i tanio. malwina-b3@wp.pl - 501
237 824

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Student udzieli korepetycji - z
matematyki. Zakres materiału Szkoła
podstawowa i gimnazjum. Cena 20
zl (plus ewentualny koszt dojazdu)
- 509 374 176

Fotogr af pr zyjmie zlecenia
- 601 142 148

Układanie glazury - projektowanie
łazienek - 667 542 982

10 zł - zdjęcia do dokumentów
- nat ychmiastowe Foto Nes ul.
Różyckiego 19 - 606 996 89

Układanie kostki - Układanie
kostki - 721 321 115

Fotografia - ślubna i okolicznościowa - 660 854 939

Usługi – dekarstwo - papa, gonty,
dachówka, blacha, ocieplanie, wentylacja - 601 861 085

P r o f esjonalna o b s ł u g a Dwóch fotografów dla Ciebie. Ślub,
chrzest, fotografia okolicznościowa
- 793 737 379

Usługi blacharsko dekarskie Usługi blacharsko dekarskie - 603
455 968

KOREPETYCJE
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Studentka III roku - f ilologii
angielskiej udzieli korepetycji z
języka angielskiego (atrakcyjna
cena 20 zł-60min). Mila atmosfera,
ciekawe materiały! - 782 022 004
Tanie korepetycje z matematyki
- Zakres: podstawówka, gimnazjum
i szkoła średnia 20 zł za godzinę
- 512 380 295
Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego - 512 466 814
Zabobrze angielski 20 zł - studentka udzieli korepetycji poziom
podstawówka, gimnazjum - 693
579 454

USŁUGI
MUZYCZNE
Andrzejki 65 zł bogate menu
- zabawy, karaoke, zapraszamy!
- 607 260 000
Dj ALF Prezenter - z długim stażem
poprowadzi każdą imprezę - 605
593 641
Dj, prezenter muzyczny - wieloletnie
doświadczenie (dotychczas Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i konsoletą dyskoteki, bankiety, wesela
- 501 459 725
Dj - wesela - studniówki, karaoke.
Tanio i profesjonalnie - 509 669 437
Duet męsko - żenski - na wesela
zabawy i studniówki. Bogaty repertuar i doświadczenie. Akordeon przy
rocznych okazjach - 505 906 325
Duet muzyczny Carlos - - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 92
Imprezy z nostalgiczną nutą Muzyka od lat 50 po najnowsze
przeboje email jb1943@wp.pl - 515
305 92
MERKURY z Jeleniej Gór y - to
czteroosobowy zespół wspaniale
obsługujący wesela i inne imprezy.
Różnorodny repertuar, też dęciaki
i trochę JA ZZU - 609 299 524 i
755 19 63
Muzyczny duet - wesela - imprezy
- 609 851 863
Orkiestra na Sylwestra i Andrzejki
- Zawodowi muzycy-obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej zabawy.
Pomyśl już teraz - 603 560 398
Pilnie szukam dj - lub duetu na
Sylwestra - 500 018 080
Pogotowie muzyczne - Szeroka
oferta usług muzycznych od małych
przyjęć do festynów KOLMUZ - 609
299 524
Profesjonalna orkiestra - na
każdą okazje. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - skład
m.in. Sax akordeon żeński wokal
- 603 560 398
Społeczne ognisko muzyczne
- w Cieplicach przyjmuje zapisy do
klasy wokalnej i klasy gitary - 075
75 51 308
Usługi z zakresu rytmiki - Świadczę profesjonalne usługi z zakresu
rytmiki, muzyki, oraz kinezjologiigimnastyki mózgu, dla dzieci w wieku
od 3 do 7 lat, zdrowych jak i z rożnymi
deficytami - 513 021 592
Zespół ElizaBand - profesjonalna
obsługa wesel, imprez firmowych,
bankietów itp. Zawodowi muzycy,
szeroki repertuar oraz doświadczenie - 608 416 023
Zespół muzyczny - ELEAR - 606
778 341

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Z espó ł muz yc zny - ws zelk ie
imprezy profesjonalnie - 609 272
704
Zespół muzyczny Saxband - zawodowi muzycy, z poczuciem humoru,
urozmaicony repertuar. Demo do
dyspozycji. gary24@wp.pl - 609
325 082
Zespół na Studniówkę - studniówki, wesela, karaoke - demo
na naszej stronie e-mail kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta - dyspozycyjność
24h. - 601 150 585
Bus siedmioosobowy wesela - lotniska przewozy również indywidualne
- 691 792 108
Bus z lawetą - dobra cena - 503
984 663
Lotniska - Przewozy - Praga
– Berlin – Wrocław - 505 092 579
Mogę zabrać 2 lub 3 osoby - do
Berlina jutro po południu. I szukam
stałych osób do przewozu na trasie
Berlin - Jelenia Góra i powrót - 509
22 598
MPT Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. F-ra
VAT e-mail maklarite@vp.pl - 075 71
740 25 i 607 763 204
MPT Przewozy Regionalne - przewozy osobowe do Czech - całodobowo. Faktura VAT tel/fax 075 717
40 25 e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
Przeprowadzki transport - kraj i
UE profesjonalnie - 500 452 760
Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec 004915771837455 - 693
331 170
Przewozy osobowe - na lotnisko
Berlin Schonefeld codzienne - 516
336 158
Przewozy Regionalne - przewozy
osobowe do Czech – całodobowo Fra VAT Tel, fax 075 71 740 25 e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204
Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. Faktura VAT, tel/fax 75 71 74 025, e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204
Szukam 2-3 osób - z Jeleniej
Góry i okolic do Berlina i powroty
+4915773130367 - 509 225 980
Tr ansport - Peugeot Boxer
- ładowność 1,5t. Tanio i solidnie
- 502 283 823
Transport - przeprowadzki - Kraj
zagranica. Mercedes Sprinter 25m3,
Iveco Daily 17m3, ładowność 2 tony,
4,60 dł. powierzchni ładunkowej.
Tanio i solidnie. Faktura Vat. Zapraszam - 509 211 282

Prenumerata

Transport bus max - z laweta 8m.
Transport krajowy i międzynarodowy.
Pr zeprowadzki, autoholowanie.
Konkurencyjne ceny. Faktura VAT.
- 500 517 884

Transport Bus z lawetą - przewozy. Dobre ceny - 503 984 663
Transport kraj - zagranica bus
maxi największy tanio - 793 585
836
Tr ansport na lawecie 24h Transpor t na lawecie 24h - 692
723 836
Tr ansport osobow y indy wi dualny - turystyczny lub grupowy
również lotniska - faktura VAT - 502
495 996
Transport towarowy - Podejmę
stałą współpracę na transport towarowy do 1,5 t. Tanio, szybko, ubezpieczenie towaru. Kraj-zagranica
- 785 269 273
Tr ansport- pr zeprowadzki 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
Usługi transport - Przeprowadzki,
transport osób. Laweta wraz z kierowca proszę o propozycję - 609
490 300
Wesela obsługa - Bus do dyspozycji gości weselnych, rozwożenie,
po przyjęciu - 505 092 579

Tipsy przedłużanie - zdobienie
metoda żelowa od 60 zł. Regulacja
brwi, henna - 500 052 695
Tipsy, ozdoby, akcesoria! - Kos
Medica S.C. UL. Wiejska 37 - 691
492 599

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam działkę - Dziwiszów
osiedle Leśne Zacisze, bez
pośredników, 1735
m2 - 885 342 947
Jelenia Góra – trzypokojowe,
57m2, ul Norwida, cena 190 tys.
– 602 643 670
Mieszkanie w Jeleniej Górze
– Karłowicza 35, drugie pietro,
s łonec z ne, doskona ł a lokalizacja, podłogi wyłożone panelami, okna plastykowe, instalacja
wodna, elektryczna, kanalizacja
oraz ogrzewanie, nowe, 36,40m2
– 135tys. zł – 509 528 102
Mieszkanie 64m w nowym bloku
z cegł y z ogródkiem i działką
rekreacyjną w pobliżu, w centrum
Jeleniej Góry – 502 415 200

Stylowe mieszkanie - piękne,
stylowe mieszkanie w kamienicy 140m, z zabytkowymi piecami - 600
43 4800
52 m2, 2 lub 3 pokojowe - cena do
uzgodnienia, sprzeda właściciel,
deweloperskie ul. Sobieskiego, I
p., okna na Pd-Wsch, wys. 3,4m
opcja antresol, racus@op.pl - 885
851 234
0,5ha działki pod budowę - domków
jednorodzinnych - 667 264 181
115000 zł - atrakcyjna działka budowlana - 662 112 344
127000 zł mieszkanie - 47 m2, bez
czynszowe, pierwsze piętro w bloku
mieszkalnym, wraz z garażem, gmina
Stara Kamienica - 667 219 752
2 pokoje 54 m2 - cena 160000 zł.
- 723 143 566
2 pokoje Osiedle Orle - 145000 - 500
122 448
2 pokoje, 52 m2 Zabobrze 3 - umeblowane 205000 - 607 100 882
2 pokojowe - nowe - tanio - 662
040 448
2 pokojowe - powierzchnia 39m2,
Zabobrze II, w cenie 164000 zł.
N.Euro-Dom - 695 384 914

Zawiozę do ślubu - na każdą inną
okazję Jaguarem S-type. Zapytaj o
cenę - 605 328 066

Mieszkanie do remontu lub adaptacji od 30m2 do 180m2 – cena od
900 pln 1m2 – pogranicze Jeleniej
Góry – Cieplice. Teren niezalewowy. Mieszkania z igródkiem
506 487 499

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Mieszkanie za Zabobrzu – Kiepury – 2 pokoje 49,80m2, I piętro,
niski czynsz. Cena 210 tys. 500
069 178

2 pokojowe oś. Orle – 40 m2. Mieszkanie po remoncie. Z balkonem. IV
piętro. Nieruchomości Partner - 507
243 718

4 pokojowe 87m2 mieszkanie po
remoncie, 4 piętro, winda, cena
320000 – 607 240 597

2 pokojowe w Cieplicach - pow. 39
m2 w Cieplicach, cena 145000 zł. N.
Euro-Dom - 601 540 292

129000 bliskie okolice - mieszkanie
4 pokojowe koło pałacu w Łomnicy.
Komunikacja miejska, niskie koszty,
nowe instalacje, ogródek. Nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644

2 pokojowe w Kowarach - pow. 39
m2 - Ładna lokalizacja. N. Euro-Dom
- 601 540 292

Świadczę profesjonalnie - usługi
z zakresu kinezjologii - gimnastyki
mózgu, rytmiki i muzyki dla dzieci
w wieku od 3-7 lat, zdrowych jak i z
deficytami - 513 021 592
Godzinny relaksacyjny - masaż
ciała przy użyciu gorących kamieni
bazaltow ych. Zapraszam - 6 0 4
275 622
Masaż - częściowy, odchudzający,
relaksacyjny, całościowy, leczniczy
dyplomowana masażystka - 517
511 515
Pro fesjonalnie pa znokc ie
żelowe - Naturalny wygląd, gwarancja 4 tygodnie. Gabinet ul. Poznańska 26a - 606 975 441
Regulacja brwi, henna - Przedłużanie zdobienie metoda żelową
od 60 zł. - 500 052 69
Stomatolog - ul. Okrzei 20. 607
106 335 - 075 752 60 43
Tipsy - Przedłużanie zdobienie
metoda żelową od 60 zł. Regulacja
brwi, henna - 500 052 695
Tipsy żelowe - od 60 zł, możliwy
dojazd do klientki. Optyczne wydłużanie płytki, wszystkie zdobienia
- 661 562 787
Tipsy żelowe 50 zł kpl. - Dojazd na
terenie Jeleniej Góry - 507 197 503
Tipsy żelowe akrylowe - od 40 zł
gwarancja, piękne wzory i kolory
- 515 128 298

2 pokoje Zabobrze - na VIII piętrze
po remoncie w dobrej cenie - 602
727 242
Dom w c entr um w c a ł o ści lub
wydzielone dwa mieszkania. Jeldom
- 602 727 242
K amienica Bogus ł awskiego idealna na przychodnię, hotel, biura
czy mieszkania. 625 m2 pow. użytkowej. Działka własność 993 m2.
Doskonała lokalizacja. Rychlewski
Remigiusz Nieruchomości - 501
736 644
Lokal 113 m2 - Lokal przy Groszowej na biura lub gabinety - 666
830 830
Mieszkanie 3 pokojowe mieszkanie Kiepury, po kapitalnym remoncie
referencja SM 221 - 666 830 830
Mieszkanie w centrum w domu
dwurodzinnym w centrum na I piętrze
70 m2. Jeldom - 602 727 242
Mieszkanie z antresolą ze skosami z antresola blisko centrum 170
000 Jeldom - 602 727 242

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

2 pokojowe - Cieplice - Cena 145000
zł. N. Euro-Dom - 601 540 292
2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
nieruchomości - 662 009 400

2 pokojowe Zabobrze - Mieszkanie
w atrakcyjnej cenie, bardzo ładne
rozkładowe, balkon - 500 122 447
2 pokojowe, 135000 zł. – Powierzchnia 36m2, II piętro, w JG, ul. Karłowicza, w cenie 135000 zł. N. Euro-Dom
- 601 540 292
2 pokojowe, 52m2 - z możliwością
zrobienia 3 pokojowego, centrum
JG; 162.000 bez pośredników, jasne,
przestronne, rozkładowe, deweloperskie - 607 232 342
2900 zł m2 - mieszkanie Zabobrze
- 662 112 344

3 pokoje willowe - Mieszkanie w
Cieplicach. - 601 540 292
3 pokojowe Jelenia Góra - powierzchnia 72m + piwnica, blisko centrum
- ładna okolica, 3 piętro w bloku
(4-p.), wyremontowane, balkon - 600
202 633
38 m2 po kapitalnym remoncie 130000 - 500 122 448
38 m2 po kapitalnym remoncie okolice Małej Poczty - 130000 - 663
259 092
39 m2 na parterze - 2 pokoje z balkonem, Zaboborze II. - 667 219 752
4 pokojowe 129 tys. - mieszkanie nieopodal Pałacu Łomnica. Komunikacja miejska. 65 m2, 3 pokoje, salon,
kuchnia, łazienka. Nowe instalacje,
okna. Ogródek i miejsce na garaż.
Nieruchomości - 501 736 644
51 m2 2 pokoje z kuchnia - Balkon i
piwnica + 8m2. W pełni umeblowane
sprzęt AGD, meble w pokojach. Internet, telefon. Ogłoszenie prywatne
- 516 035 035
54 m2, 2 pokojowe - Kiepury własność hipoteczna 167000 - 500
122 448
55 000 zł. - Kawalerka - 25 m2,
pierwsze piętro, w bloku, gmina Stara
Kamienica. - 667 219 752
55 m2, 167000 zł, 2 pokoje - rozkładowe na 3 piętrze kamienicy prawie
w samym centrum Jeleniej Góry. Do
wprowadzenia - 500 122 447
60 tys. Jeżów Sudecki - działka
budowlana w pobliżu gaz i pozostałe
media - 693 056 760
64 m2 okazja - 662 112 344
77m2 3 pokoje z aneksem kuchennym 2 poziomowe w pełni umeblowane sprzęt AGD, meble w pokojach,
Internet, telefon. Ogłoszenie prywatne - 516 035 035

Bukowiec, widok na Karkonosze
- 1500m2, 90.000 zł - 602 471 115
Centrum 4 pokoje - Mieszkanie
67 m2, II piętro, rozkładowe, cena:
240000. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Cieplice, bezczynszowe - Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, I piętro w
4-rodzinnej kamienicy.Cena:150000
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Część domu Osiedle Czarne Sprzedamy część domu - mieszkanie
dwupoziomowe na Osiedlu Czarnym,
4 pokoje, osobne wejście, garaż,
ogród, 156 m2, 410 tyś zł, nPartner.
- 790 359 599
Czteropokojowe mieszkanie
- dwupoziomowe w centrum - 508
240 832
Czteropokojowe w Cieplicach
- nowocześnie i komfortowo urządzone, II piętro, kamienica, duży
ogród, 110 m2, 414 tys. zł, nPartner.
- 790 359 599
Dom - Okazja 300m2 za 400 tys.
W bardzo dobrym stanie. BNS - 793
585 886
Dom 158 m2 wolnostojący - na
działce 1000m2 w stanie surowym
zamkniętym w Mysłakowicach. 4
pokoje, salon, kuchnia, 2 łazienki,
garaż - 509 326 914
Dom 300m blisko Cieplic - 420000
nieruchomości - 665 561 306
Dom do remontu z dużą działką w
Wojcieszowie - 514 600 108

Atrakcyjna działka - z panorama
na Karkonosze. 1500 m2 - 50.000 zł.
- 602 471 115

Dom do remontu w górskiej miejscowości. Cena 155 tys. zł., świetna
inwestycja. NKROL - 600 258 703

Atrakcyjne 2 pokojowe - pilnie
Zabobrze 54m, do zamieszkania,
rozkładowe, zabudowa kuchenna,
bardzo cieple, niski czynsz, doskonała lokalizacja i widok - 600 801
863

3 pokoje - za 172 tys. NM - 515
285 788

Ładna kawalerka – 37 m2. Zabobrze III. N. Euro-Dom. - 695 384
914

3 pokoje w Cieplicach - 3 pokoje w
Cieplicach - 514 600 108

Blisko centrum miasta - 3 pokojowe ok. 100m BN - 601 435 070

Dom do remontu - okolice Jeleniej
Góry. Cena 150 000 zł - 504 891
144

Atrakcyjne działki budowlane okolice Jeleniej Góry - 508 240 831

3 pokoje 63 m2 - na Zabobrzu słoneczne, rozkładowe - 669 476 774

Bliźniak Cieplice - 280 tys. super
lokalizacja - 693 056 760

Apartament deweloperski dwupoziomowy - I piętro + poddasze
nowego domu w JG + kominek,
110 m2, 310 tys. zł, nPartner - 790
359 599

3 działki w Komarnie - 1. Kolona,
1600 m2, media, pozwolenie na
budowę, projekt, 75 tyś zł, 2. i 3.
Górne, 1510 m2, prąd, 99 tys. zł,
nPartner - 790 359 599

3 pokoje 44 m2, 1 piętro - Różyckiego, 145000, nieruchomości - 665
561 306

Bezpośrednio komfortowe – 73
m2 Cieplice kominek 2 balkony
299000 - 608 369 332

Atrakcyjne mieszkanie - 3 pokojowe ul.Wyspiańskiego JG. - 504
786 104

Ładnie położona działka - rekreacyjna w Karpaczu o powierzchni
0,5 ha - 600 606 754
Bardzo ładne 4 pokojowe mieszkanie, 78,3 m2, 5 piętro, Zaboborze
II. - 667 219 752

Dom do remontu z dużą działką w
Wojcieszowie - 514 600 108

Dom poniemiecki do generalnego
r e m o nt u z mur owana sto d o ł a.
Działka 24 ary w Kwieciszowicach.
Atrakcyjna cena - 603 054 235
Dom w Komarnie - Duży dom o
powierzchni 340m2, idealny dla
dużej rodziny lub do prowadzenia
agroturystyki, 7 pokoi, w tym 3 z
łazienkami. Polecamy! N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Dom w Miłkowie - 300 tys. dla dwóch
rodzin - 693 056 760
Dom w okolicy Cieplic - 420000
Nieruchomości - 665 561 306
Dom w okolicy Jeleniej Gór y 200/515 m2. Cena 150000 zł. - 504
891 144
Dom w Sobieszowie - po remoncie,
168 m2 powierzchni, 500 m2 działki,
spokojna okolica. - 667 219 752

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
S
O
OGŁ

5

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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Dom w Wojcieszowie - za 134000
zł. Powierzchnia domu to ok. 200 m2
w tym 6 pokoi, 2 łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Działka należąca do domu ma 1500 m2. - 664
499 814

Dwupoziomowe developerskie
- 3 pokoje, balkon, skosy, II i III
piętro, wyremontowana kamienica,
teren ogrodzony, atrakcyjna „zielona”
dzielnica JG, 66 m2, 277 tys. zł.,
nPartner - 790 359 599

Dom w Wojcieszowie - 120 m2
powier zchni, 6 pokoi, 150 0 m2
działki. 166 000 zł - 667 219 752

Działka - Mysłakowice - siedliskowa 0,5h. Dojazd asfalt. Media
blisko - 693 307 360

Dom wiejski w Wojcieszowie - po
częściowym remoncie, 6 pokoi, 120
m2, działka 1500 m2, 166 tyś zł,
nPartner - 604 508 308

Działka 12zl/m2 Kaczorów - płaska, dobry dojazd, z najpiękniejszym widokiem, budowlana - 693
056 760

Dom wielorodzinny - duży w Komarnie. Działka 2900m2. N.Euro-Dom.
- 695 384 914

Działka 35 zł/m2 - Wojcieszyce,
plaska, kształt kwadratu, z najpiękniejszym widokiem na Karkonosze
- 693 056 760

Dom wolnostojący w Wojcieszowie
za 175.000 w spokojnym i ustronnym
miejscu. Duża działka wokół domu, z
ogrodem - 669 948 030
Dom z dwoma apar t ament ami
- Komfortowy dom z widokiem na
Śnieżkę. Nieruchomość składa się z
dwóch niezależnych apartamentów,
niezależne ogrzewanie gazowe,
osobne wejścia. Obiekt otoczony
przepiękną zielenią jest enklawą
ciszy i spokoju . Po kapitalnym
remoncie. Pozwolenie budowę pensjonatu na 45 miejsc noclegowych.
- 508 152 068
Dom z wyodrębnionymi - dwoma
mieszkaniami z przeznaczeniem
zarówno na cele mieszkalne jak
i usługowe - cena 400 000 - 792
299 950
Duże dwupokojowe w Cieplicach
- willowe mieszkanie dwupokojowe
po remoncie, Cieplice, ogród, partner, kamienica, 83 m2, 320 tys. zł.,
nPartner - 604 508 308
Duży dom z ogrodem - możliwość
prowadzenia agroturystyki. Dom
znajduje się 3 km przed Karpaczem
- spokojna, cicha okolica - 505
485 295
Duży garaż - przy ul Tkackiej cena
do uzgodnienia - 793 770 062
Dwa pokoje - 133000 - 662 112
344
Dwupokojowe na Kiepury na
Zabobrzu III, II piętro, balkon, słoneczne, rozkładowe, 54 m2, nPartner. - 790 359 599
Dwupokojowe na Morcinka do
częściowego remontu, wysoki parter,
kamienica, balkon, okolice Małej
Poczty, 36 m2, 150 tys. zł., nPartner
- 604 508 308
Dwupokojowe na Zabobr zu
okazja - Sprzedamy mieszkanie
dwupokojowe, II piętro, Zabobrze
II, 36 m2, 135 tyś zł, nPartner - 790
359 599
Dw upokojowe w c entr um Sprzedamy mieszkanie dwupokojowe
po remoncie, II piętro, kamienica,
balkon, Centrum, 64 m2, 195 tys. zł.,
nPartner - 604 508 308
Dw upokojowe w c entr um Sprzedamy mieszkanie dwupokojowe w Centrum, garaż, wspólny
ogród, 62 m2, 198 tyś zł, nPartner
- 604 508 308

Działka bud. 35 zł/m2 - w Radomierzu, pięknie położona. - 667
219 752
Działka budowlana w Mysłakowicach, 1100m2. Cena 99 tys. N.
Euro-Dom - 601 540 292
Działka budowlana o powierzchni
1652 m kwadratowe cena za metr
105 zł zgłoszenia pod nr - 517 924
512
Działka budowlana w Myslakowicach 1200 m2 o wymiarach 60 x
20 z piennym widokiem na Śnieżkę.
Teren idealnie plaski. Cena 99000 zł
- 664 499 814
Działka budowlana - z widokiem
na cale pasmo Karkonoszy. Położona na łagodnym wzgórzu 5 km od
Jeleniej. Działka ma powierzchnie
0,5 ha. Cena: 309 tys. - 664 499
814
Działka budowlana - Wojcieszyce
- 514 600 108
Działka budowlana z widokiem na
Śnieżkę! Idealnie plaska. Powierzchnia 1200 m2. Cena 82.5 zł/m2 - 664
499 814

Sprzedam lub wynajmę
powierzchnię biurową
i magazynowo-produkcyjną od 1000m2 do
10000m2 - Jelenia Góra
- Kowary 601 221 559,
502 548 771
Działka budowlana w Wojcieszowie, prąd, kanalizacja, cicha
okolica ok. 700m. Cena 60 tys. - 500
183 175
Działka budowlana w okolicach
Świeradowa Zdr. Dogodny dojazd.
Pow. 2250 m2. 18 zł/ m. Kontakt
w godzinach wieczornych - 791
019 554
Działka budowlana - z widokiem
na cale pasmo Karkonoszy. Położona na łagodnym wzgórzu 5 km od
Jeleniej. Działka ma powierzchnie
0,5 ha. Cena: 309 tys. - 664 499
814

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

ul. Sudecka 10
Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl

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

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

470.000 - ok. Kamiennej Góry
Stylowy, uroczy dom z klimatem o pow.
113m2. Po remoncie kapitalnym, konstrukcja drewno i kamień.

Działka budowlana 5000 m2 - z
najpiękniejszym widokiem na Karkonosze w całej Kotlinie Jeleniogórskiej. Zapraszam do zobaczenia na
żywo. Cena 62 zł/m2 - 664 499 814
Działka budowlana 6500 m2 - w
Czernicy gm. Jeżów Sudecki pilnie
- 607 370 615
Działka budowlana w Łomnicy 6500 m2. Cena 130000 do negocjacji
- 504 891 144
Działka budowlana, 2400 m2,
ok. Jeleniej Gór y - w okolicach
osiedla Czarne. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Działka Mysłakowice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa. Pośrednikom dziękuję. Cena
39zł/mkw - 791 555 360
Działka rolna Jelenia Góra - 8500
m2 Cena 39000 do negocjacji - 504
891 144
Działka w Łomnicy - Działka z
pr zeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniowa. Pośrednikom dziękuję. Cena 47zl/m2. - 791 555 360
Działka w Jeżowie 1700 m2 - cena
99 tys. zł. Pilne - 509 307 260
Działka w Komarnie 1596 m2
- bez pośredników w cenie projekty,
przyłącza. Cena 75 tys. zł - 693
458 700
Działka w Mysłakowicach - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa. Pośrednikom dziękuję. Cena
42 zł/m2 – - 791 555 360
Działka w Myslakowicach - siedliskowa. Dojazd asfalt, media przy
działce. Cena 36zł/m2 - 608 429
784
Działka w Przesiece - azylowa
działka budowlana usytuowana w
otoczeniu lasu. Powierzchnia: 2009
m2 - cena:135000. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Działka w Wojcieszycach - 2019
m2, 135 tyś zł, piękne widoki na Karkonosze, nPartner - 604 508 308
Działkę rolna Jelenia Góra - 8500
m2. Cena 39000 do negocjacji - 504
891 144
Działki budowlane - w Jeżowie,
Staniszowie w dobrej cenie! Okazja!.
N.Euro-Dom. - 601 540 292
Działki budowlane - rolne, pod
inwestycje - 792 434 657
Działki budowlane 20 ar - Okolice
Jeleniej Gór y wodocią g, cicha,
spokojna okolica z widokiem na
Karkonosze, droga, w przyszłości
kanalizacja - 695 624 968
Działki budowlane, Radomierz - 35
zł/ m2, powyżej 1000 m2. Pięknie
położone. - 667 219 752
Dzia łki w Jeżowie Sudeckim
- Sprzedamy dwie działki w Jeżowie Sudeckim: 1500m2 na Górze
Szybowcowej, wszystkie media,
pozwolenie na budowę, projekt, 125
tys. zł. oraz 1650 m2 w centrum,
wszystkie media, 138 tys zł, nPartner. - 790 359 599

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

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

425.000-8 km od centrum
Odremontowany dom wiejski o pow. całk.
150m2, pow.uż.118m2, działka 680m2,
ogrzewanie gazowe.
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Działki w Radomierzu - pięknie
położone, 35 zł/m2. Od 1300 m2.
- 667 219 752

Lokal w centrum – 30 m2 na
działalność usługowa. Jeldom - 602
727 242

Mieszkanie w Piechowicach 38
m2 pokojowe 133000 - 504 706
707

Dziwiszów Łysa Góra - grunty
rolne i budowlane bez pośredników
- 603 954 845

Lokal w centrum 90 m2 - idealny na
gabinety lekarskie - 782 364 227

M ieszkanie w C i e p l i c a c h 3
rodzinna kamienica ogród, garaż, 2
sypialnie, kuchnia, salonik z kominkiem - 500 122 446

Garaż murowany - na Zabobrzu
2, możliwość negocjacji ceny - 519
811 865
Garaż na osiedlu XX-lecia - Instalacja elektryczna, kanał - 668 929
118
Grunt rolny - ziemia rolna 8,4 ha
okolice Świerzawy. Dopłaty KRUS
dobra cena 1,99 zł/m2 nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644
Hala 530m2 - produkcyjno - usługowo - magazynowa, 530 m2 w
Jeleniej Górze. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Idealnie plaska działka - 1200 m2
z widokiem na Śnieżkę. Cena 83 zł/
m2 - 664 499 814
Karłowicza - dwa pokoje 133000
- 662 112 344
Karłowicza 40 m2 - 135 tys.
- 661 991 555
K awalerka - w Mi ł kowie po
remoncie 35 m2 z ogródkiem 54 tys.
NSudety - 504 289 423
Kawalerka - 514 600 108
K awalerka 28 m2 - cena do
uzgodnienia - 793 560 829

Lubomierz 57m - 3 pokoje - 508
209 649
Luksusowe 3 pokoje - Komfortowe z kominkiem i garażem. Dobra
cena - N.Euro-Dom. - 695 384 914
Mały dom w Jeleniej Górze - Cena
299 000 zł. - 504 891 144
Mieszkanie - 1 pokojowe po
kapitalnym remoncie 38m 130000
- 500 122 448
Mieszkanie - 2 pokojowe 44 m2
- 782 984 099
Mieszkanie na Zabobrzu (Kiepury), 2 pokoje, 49.80 m2, I piętro,
niski czynsz. Cena 210 tys. - 500
069 178
Mieszkanie - posiadamy szeroki
wybór mieszkań 2-4 pokojowych w
Jeleniej Górze. N. Euro-Dom. - 601
540 292
Mieszkanie - Posiadamy szeroki
wybór mieszkań 2-4 pokojowych w
Jeleniej Górze, w cenie od 140000zł.
Zadzwoń. 695 38 49 14 lub 601 54 02
92. N.Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie - Mieszkanie - 514
600 108

Mieszkanie 127 000 zł - w gminie
Stara Kamienica, 47 m2, pierwsze
piętro, 2 pokoje, z garażem, bezczynszowe. - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje - I piętro,
Cieplice z ogródkiem 155 tys. - 785
599 821
Mieszkanie 2 pokoje - przechodnie parter, ogrzewanie elektryczne
na Morcinka, cena 120 tys. - 511
851 114
Mieszkanie 2 pokoje, - 39 m2
parter Zabobrze Elsnera 150000
- 502 415 233
Mieszkanie 2 pokoje, 3 piętro
- rozkładowe, słoneczne, środkowe,
wymienione okna, ocieplenie w trakcie, Zabobrze I Różyckiego 5,37m2
140 tys. - 692 552 504
Mieszkanie 2 pokojowe - 47 m2,
pierwsze piętro, gmina Stara Kamienica. 127 000 zł. - 667 219 752
M ieszkanie 2 p o k o j o w e powier zchnia 69 m2 w Jeleniej
Górze. N.Euro-Dom. 260000 zł.
- 601 540 292

Kawalerka 55 000 zł - 25 m2,
pierwsze piętro gmina Stara Kamienica. - 667 219 752
Kawalerka na Zabobrzu - 98 tys.
zł - 661 571 053
K awalerka w Mysłakowicach
– 36 m2, 1 piętro, co etażowe,
odświeżone do zamieszkania od
zaraz, cena 99000 - 501 264 773
Kawalerka w okolicy Morcinka
- duża ładna parter 37m - 500 122
446
Kawalerka, Zabobrze III - 36m2,
w cenie 126500 zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
K awalerkę w Mysłakowicach
– 36 m2, 1 piętro, co etażowe,
odświeżone, do zamieszkania od
zaraz, cena 99000 - 501 264 773
Kiepury 2 pokoje - 160.000 zł.
- 723 143 566
Kiepury 36 m2 - właściciel IV p.
w IV kondygnacyjnym. Mieszkanie
ładne, słoneczne do własnej końcowej aranżacji. Niski czynsz - 180 pln
- 695 943 795
Komfortowe 3 pokojowe - z
kominkiem, garażem. Wysoki standard. N.Euro-Dom. - 695 384 914
Komfortowy dom - obr zeża
Jeleniej Góry. N.Euro-Dom. - 601
540 292

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

Lokal użytkowy - na Zabobrzu
- 514 600 108
Lokal użytkowy - 25 m2, parter,
Mysłakowice. Cena 51 000 zł. - 504
891 144

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

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

230.000 - Cieplice
Pół bliźniaka do remontu kapitalnego,
powierzchnia 147m2, działka 479 m2.

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.

Doskonała oferta inwestycyjna.
Kamienica w pobliżu centrum miasta.
Doskonała na różnorodną działalność.
Parking, grunt własność ok 1000
m.kw. wszystkie media. 625 m.kw powierzchni użytkowej. Doskonała cena.
0501736644 Remigiusz Rychlewski

Ładne, dwupokojowe mieszkanie,
o powierzchni 47 m2, usytułowane na
pierwszym piętrze w domu wielorodzinnym, w miejscowości oddalonej 15 km od
Jeleniej Góry. Mieszkanie perzestronne,
słoneczne. Wymienione okna i drzwi
wejściowe. Ogrzewanie piecem na paliwo
stałe, zamontowanym w kuchni. Garaż i
ogródek. 127 000 zł. Tel: 667 219 752

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

Cieplice
Willa po modernizacji 170m.kw.,
6 pokoii, działka 450m.kw (mozliwa
dzierżawa lub wykup rzyległego gruntu)
cena 543.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy
tel. 602 732 135

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mieszkanie 2 pokojowe - w kamienicy. Cena 167 000 - 663 232 276
Mieszkanie 2 pokojowe 51.70
m2 - ładne na Zabobrzu 3 nowe
drewniane okna, dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena - 889 499 141

Mieszkanie 52 m2 - po remoncie, 1
piętro Zabobrze 2 polecam NSudety
- 504 289 423
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokojowe,
ładne, Zabobrze, Kiepury 167 000 zł.
- 667 219 752

Mieszkanie 2 pokojowe w Piechowicach - Widok na góry. N. EuroDom. - 695 384 914

Mieszkanie 63 m2 - po remoncie,
3 pokoje, trzecie piętro, w idealnym
stanie. Zabobrze III. - 667 219 752

M ieszkanie 3 p o k o j o w e o
powierzchni 63,03 m2 na Zabobrzu ll.
Cena 199 800 000 zł. - 669 620 071

Mieszkanie 65 m2 - piętro w
Żarach na osiedlu Muzyków 3 pokoje
kuchnia łazienka, wc, duży balkon.
Cena do negocjacji - 667 305 430

Mieszkanie 3 pokojowe - mieszkanie Kiepury, atrakcyjna cena, 70m
Jeldom - 666 830 830
Mieszkanie 3 pokojowe - parter
w Cieplicach. Cena 196000 zł - 504
891 144
Mieszkanie 3 pokojowe - mieszkanie na Armii Krajowej - nieruchomości - 662 009 400
Mieszkanie 3 pokojowe 80 m2.
- III p. z garażem w Jeleniej ul.
Wyczółkowskiego. Cena 260 000 zł.
- 504 891 144
Mieszkanie 3 pokojowe willowe 90m2, w Cieplicach, w cenie 330000
zł. N.Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie 35 m2 - po remoncie,
dwa pokoje, w ykończone - 662
009 700
Mieszkanie 4 pokojowe - pow.
102m2, w Jeleniej Górze. Mieszkanie
wymaga remontu. Idealne na gabinety lekarskie, biura, itd. Dobra cena.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie 40 m2 - wysoki parter,
2 pokoje z balkonem. Zaboborze II.
- 667 219 752
Mieszkanie 47 m2 - 2 pokoje,
pierwsze piętro. 127 000 zł - 667
219 752
Mieszkanie 51 m2 - III piętro Zabobrze III, 2 pokoje. Cena 185.000
- 603 747 268
Mieszkanie 51 m2 - po kapitalnym
remoncie, wysoki parter. Zabobrze 3
polecam NSudety - 504 289 423

Mieszkanie 70 m2 - w spokojnej
dzielnicy po remoncie 3 pokoje
czynsz 70 zł cena do uzgodnienia
- 793 770 062
Mieszkanie 73 m2 - 4 pokoje,
Zaboborze II. Bardzo ładne - 667
219 752
Mieszkanie 73 m2 - cz war te
piętro w bloku z windą, 4 pokoje, w
idealnym stanie. Zabobrze II. - 667
219 752
Mieszkanie 80 m2 - w Jeleniej
Górze. 3 pokoje, trzecie piętro z
balkonem. - 667 219 752
Mieszkanie dwupokojowe - z tarasem w Pilichowicach - 608 221 943
Mieszkanie Kowary 64m - 165000
nieruchomości - 665 561 306
Mieszkanie na Czarnym - 3 pokoje
70 m2 245000 - 504 706 707
Mieszkanie na Czarnym 70m - 3
pokojowe, 245 tys. - 504 706 707
Mieszkanie na Zabobrzu 3 - okazja! Cena 145 000zł. - 662 009 700
Mieszkanie na Zabobrzu 3 – 52
m2, dwa pokoje cena 155 000 zł
- 662 009 700
Mieszkanie Osiedle Robotnicze
– 57 m2, loggia, 3 pokoje, piwnica
- 501 010 481
Mieszkanie par ter 2 pokoje 39m2, Zabobrze, Elsnera 8, 150000
do negocjacji - 502 415 233
Mieszkanie poddaszowe - po kapitalnym remoncie. 50 metrów plus 25

metrów antresola, stan idealny 180
tys. okolice centrum - 600 040 260

CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219

woda, Cena ostateczna 70 tys. zł
- 693 458 700

Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 2 pokojowe o powierzchni
46,40 m2 na Zabobr zu l. Cena
161 000 zł. NSzymkiewicz - 691
791 994

Okazja dwa pokoje - 133000 - 662
112 344

Sygietyńskiego, 2 pokojowe
- 49 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane, 180 tys.
PLN - 695 256 460

Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 3 pokojowe o powierzchni
58,10 m2 na Zabobrzu. Cena 195
000 zł. NSzymkiewicz - 669 620
071

Okazja! - dwa pokoje 133000
- 662 112 344

Mieszkanie w Centrum - 3 pokojowe w bloku z cegły, 1 piętro z
balkonem - 500 122 446
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe, 100m2, w centrum JG, idealne
również pod usługi. Dobra cena! N.
Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie w Centrum - 3 pokojowe w bloku z cegły 1 piętro z
balkonem - 500 122 446
Mieszkanie w centrum - parter
59m doskonale nadające się na biuro
- 500 122 446
Mieszkanie w Cieplic ach - 3
rodzinna kamienica ogród, garaż, 2
sypialnie, kuchnia, salonik z kominkiem - 500 122 446
Mieszkanie w Kowarach - 506
165 766
Mieszkanie w Myslakowicach obecnie w trakcie remontu. 72m2, 3
pokoje. Pośrednikom dziękuję - 791
555 360
Mieszkanie w Myslakowicach
- przygotowane do remontu 72mkw.
Pośrednikom dziękuję - 791 555
360
Mieszkanie w Piechowicach - 2
pokojowe - +4917697033039
Mieszkanie w Pilchowicach - lub
zamienię na samochód - 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
Mieszkanie willowe - w Cieplicach
270000 - 500 122 448
M ieszkanie , 2 p o k o j o w e o
powierzchni 65,78 m2 o wysokim
standardzie, okolica cicha, zielona,
niska zabudowa. Cena 255 000 zł.
- 691 791 994
M ieszkanie , 2 p o k o j o w e o
powierzchnia 39 m2. Bardzo dobra
lokalizacja - Cena 154 000 zł. - 669
620 071

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl

Ścisłe Centrum
mieszkanie usytuowane w pobliżu Placu
Ratuszowego w Jeleniej Górze. Mieszkanie jest rozkładowe, przestronne,
oferuje swoim wnętrzem 4 samodzielne
pokoje, kuchnię, duży przedpokój z
wnęką na szafę, łazienkę i osobno toaletę. Ponadto w mieszkaniu znajduje się
loggia o powierzchni 7 mkw. W pokojach
i przedpokoju na podłogach położne są
panele, w łazience i toalecie płytki, okna
są z PCV.

M ieszkanie , 2 p o k o j o w e o
powierzchnia 36,40 m2 na Zabobrzu
l, drugie piętro. Cena atrakcyjna 135
000 zł - 669 620 071
M ieszkanie , 3 p o k o j o w e o
powierzchni 74.0 m2 w Cieplicach,
pierwsze piętro. Cena atrakcyjna 265
000 zł. - 669 620 071
M ieszkanie , 3 p okojowe - o
powierzchni 53,70 m2 na Zabobrzu
II, trzecie piętro. Cena 180 000 zł
- 669 620 071
Mieszkanie, słoneczne - 2 pokojowe o powierzchni 35,20 m2 na
Zabobrzu II - Blok docieplony. Cena
145 000 zł - 669 620 071
Mieszkanie,3 pokoje - 72m2 - 669
569 669

Parter kamienicy dwurodzinnej w Cieplicach, zajmuje powierzchnię ponad 200
mkw i oferuje: 5 przestronnych pokoi,
kuchnię ze spiżarnią, 2 łazienki, przedpokój oraz oszkloną
werandę. Nieruchomość po kapitalnym
remoncie, wymieniono instalacje, założono instalację alarmową, c.o. i TV SAT do
ekranów plazmowych, odrestaurowano
drzwi, a także parkiet
i deski na podłogach, w przedpokoju
pozakładano podświetlone gzymsy.
Charakteru nieruchomości dodają dwa
oryginalne, piękne piece. Do lokalu przynależą 3 piwnice o powierzchni ok. 30
mkw oraz garaż. Atutem jest lokalizacja,
duży ogród o pow. 800
mkw oraz oryginalne wnętrza. Cena:
620.000, Cezary Chalecki, 0 601 758
845, 075 64 45 605.

Zabobrze I
mieszkanie usytuowane na optymalnym I
piętrze zadbanego budynku wielorodzinnego. Oferuje swoim wnętrzem : pokój
dzienny z wyjściem na balkon, sypialnię,
dużą kuchnię, łazienkę oraz przedpokój.
Mieszkanie jest rozkładowe, ciepłe, częściowo wyremontowane.
W cenie pozostają meble kuchenne oraz
szafy wnękowe w przedpokoju. Cena:
179.000, Katarzyna Leszczak
0 601 622 219, 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.

Mysł akowice - mieszkanie komfortowe, trzypokojowe, I piętro,
kamienica, po remoncie, strych do
adaptacji, duży taras, ogród, 320 tyś
zł, nPartner. - 790 359 599
Nowa kawalerka - o powierzchnia
30m2 w Jeleniej Górze, w cenie
130000 zł. N.Euro-Dom. - 601 540
292
Nowa kawalerka blisko centrum
- 33m2 125000pln, c.o. gazowe,
piec dwufunkcyjny, drzwi antywłamaniowe do wprowadzenia się w
grudniu - 508 240 831
Nowe 1 pokojowe - Nowa kawalerka, 40m2, ok. W.Pola. Cena
160000 zł do negocjacji!. N.EuroDom. - 695 384 914
Nowe m2 w Parku Sudeckim mieszkanie na wysokim parterze,
34m2, niska cena. - 508 240 830

Łomnica
nowy dom jednorodzinny z garażem
do własnego wykończenia wewnątrz,
usytuowany kilka kilometrów od centrum
Jeleniej Góry, we wsi w gminie Mysłakowice. Dom ma do zaoferowania, na
parterze: przestronny salon, kuchnię ze
spiżarnią, toaletę,
przedpokój oraz kotłownię, na piętro prowadzą drewniane schody, znajdujemy
tu: 3 sypialnie, łazienkę oraz holl. Nad
garażem jest duży taras. Dom wybudowany został z pustaka
ceramicznego „porotherm „, dach pokryty jest cieniowanym gontem. Cena:
479.000, Katarzyna Leszczak 0 601 622
219, 075 64 45 605.

Nowy dom - pow. 160m2, w ok.
Mysłakowic. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Nowy dom - w zabudowie bliźniaczej, stan deweloperski, z działka
500 m2, na pięknym osiedlu, w
Jeleniej Górze - 667 219 752
Nowy dom 130m2 - 10 km od
Jeleniej Góry, o pow. 130m2, działka
1000m2, luksusowy, w cenie 650000
zł. N.Euro-Dom. - 601 540 292
Nowy komfortowy dom - w Jeleniej
Górze niedaleko centrum, bardzo
dobre materiały, bez pośredników
- 785 535 629
Okazja cenowa - wyremontowane
mieszkanie dwupokojowe, 40m2,
parter, Sobieszów. Cena:115000.

Okazja mieszkanie na Kiepury
- 52m/2, dwa pokoje, 1 piętro, cena
149 000 zł. - 662 009 700

Okazja - dwa pokoje - 52m/2,
1 piętro, Kiepury 145 000zł. - 662
009 700
O kazja ! H a l a w c e n t r u m
- powierzchnia 465 m2, działka
1595m/2 - 662 009 700
Okazja! Mieszkanie 52 m2 - na
Zabobrzu 3, cena 145 000zł - 662
009 700
Osiedle Czarne - część domu mieszkanie dwupoziomowe, osobne
wejście, garaż, ogród, po remoncie,
do wykończenia łazienka i kuchnia,
pow. całkowita 156 m2, 410 tys. zł,
nPartner. - 790 359 599
Pawilon handlow y w centrum
miasta 25 m2 - 600 381 425
Pół bliźniaka - pod klucz od dewelopera - 508 240 832
Pó ł domu - pó ł domu 10 0 m2,
działka 1100m2, w Mysłakowicach.
Dobra cena! - 601 540 292
Pół domu w podziale poziomym z
dużym garażem i ogrodem w Sobieszowie - 691 037 800
Pensjonat Szklarska Poręba Sprzedamy część domu mieszkalno
- pensjonatową w Szklarskiej Porębie, 10 pokoi, 280 m2, działka 1,03
ha do zagospodarowania, 870 tys.
zł., nPartner - 790 359 599
Piękny dom w ok. Jeleniej Góry
- ładny dom, o powierzchni 250m2,
działka, ogród, do zamieszkania.
Stan idealny. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Piechowice z ogródkiem - trzypokojowe mieszkanie z ogródkiem,
do odświeżenia, 86 m2, nPartner.
- 604 869 172
Pilnie 51,5 m2 - 2 pokoje z opcją
3 pokojowego. Cena do uzgodnienia, sprzeda właściciel, jasne,
przestronne, rozkładowe, deweloperskie, pośrednikom dziękuję - 607
232 342
Pilnie dwa pokoje 36 m2 - Pilnie
dwa pokoje 36 m2 - 662 112 344
Pizzeria - 514 600 108
Połowa bliźniaka 98 m2 - z ogrodem 591m i garażem 30m - 725
432 509
Połowa domu - 120 m2 w Cieplicach bardzo dobra lokalizacja, cena
330 tys. - 691 791 994
Połowa domu w Jeżowie Sudeckim - parter lub I piętro nowego domu,
3 pokoje, ogród, taras lub balkon,
stan dev lux (łazienka, kominek,
malowanie), 120 m2, 327 tys. zł.,
nPartner. - 790 359 599
P r zyt u lna , k a w a l e r k a - o
powierzchnia 26 m2. na Zabobrzu I.
Cena 98 000 zł. - 669 620 071
Przytulna, słoneczna, kawalerka
- o powierzchni 27 m2 na Zabobrzu
III. Cena 95000 - 669 620 071
Przytulne bezczynszowe mieszkanie - w Cieplicach na poddaszu
bardzo zadbane mierzone po podłodze 64m garaż piwnica ogródek
- 504 091 818
Przytulne m2 - słoneczne mieszkanie. Znakomita lokalizacja. W bliskiej odległości szkoła, przedszkole,
sklepy. Mieszkanie umeblowane
wraz ze sprzętem AGD. Bardzo rozsądna cena! GNK - 508 152 068
Rozkł adowe - s ł oneczne, 3
pokojowe o powierzchnia 48,38 m2
blisko centrum. Cena do negocjacji
- 669 620 071
Spokojna okolica - pół bliźniaka z
atrakcyjną działką i garażem. Cena
330000 do negocjacji. AN meritum
- 501 181 159
Spr zedam lub w ynajmę kiosk
- - własność. Wolności - róg Daniłowskiego. Przy Osiedlu XX - Lecia
- Cieplice. Dobry punkt - 602 841 891
i 604 060 394
Stan surowy zamknięty - w Jeleniej
Górze NStępień - 508 240 832
Stary dom w Siekierczynie - plus
2,60 ha ziemi z działką budowlana.
Cena 265 tys. - 514 972 550
Stylowe w centrum - wysokie
mieszkanie czteropokojowe, po
większościowym remoncie, I piętro,
kamienica, Centrum, 89 m2, 300 tys
zł, nPartner. - 790 359 599
Super c ena! - Mieszkanie na
Zabobrzu 3 tylko 2800 zł. za m/2
- 662 009 700
Super okazja - działka budowlana Komarno 1596m2. pilnie bez
pośrednika skrzynka ZK, własna

Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra
lokalizacja, osobne wc, do zamieszkania od zaraz! - 517 353 026
Tanie działki - budowlane w Komarnie - 785 599 821
Trzy pokoje - 64 m2 okazja! - 662
112 344
Trzypokojowe deweloperskie
- wyremontowana kamienica, parter,
taras, teren ogrodzony, 73 m2, 305
tyś zł, nPartner. - 790 359 599
Tr zypokojowe na Zabobrzu
II - mieszkanie trzypokojowe, do
odświeżenia, Zabobrze II, IV piętro,
winda, balkon, 64 m2, 205 tys. zł.,
nPartner - 604 508 308
Trzypokojowe na Zabobrzu III po remoncie, atrakcyjnie urządzone,
wysoki parter, balkon, taras, Zabobrze III, 77 m2, 308 tys. zł., nPartner
- 790 359 599
Trzypokojowe w Mysłakowicach
- Sprzedamy mieszkanie trzypokojowe po remoncie w Mysłakowicach,
świetny standard, kamienica, I piętro
+ cały strych łącznie 174 m2 (użytkowe110 m2), taras, działka, 320 tys
zł, nPartner. - 790 359 599
ul. Moniuszki - Jelenia Góra - 500
183 175
Willowe 3 pokoje – mieszkanie,
powierzchnia 90 m2 w Cieplicach.
N.Euro-Dom. - 601 540 292
Willowe w Sobieszowie - pół willi,
partner, 3 pokoje, ogród, 129 m2, 460
tys. zł. lub zamiana na podobne we
Wrocławiu, nPartner. - 604 508 308
Zabobrze 1 - 130 tys. zł. - mieszkanie dwupokojowe, III piętro, słoneczne, 44 m2, super cena! nPartner
- 790 359 599

3 pokojowe w centrum - umeblowane, wyposażone, pokoje 2, 3
osobowe meble fotele stoły, duże
pokoje kuchnia i przedpokój, pralka,
lodówka, kuchenka, blisko uczelni,
1000 zł plus media - 075 75 14 174
30 i 80 m2 - tanio - lokale usługowe
przy głównej ul. Wolności, parking,
monitoring, własne ogr zewanie
gazowe i energia - 513 098 128
53,28,41,50,34 m2 - do wynajęcia
mieszkania przy ul. Wolności (gorzelnia) indywidualne ogrzewanie gaz,
parking, oddzielna energia, monitoring, domofon - 513 098 128
Atrakcyjny lokal - na parterze
w ścisłym centrum Jeleniej Góry do
wynajęcia - 513 018 455
Do mieszkania - pilnie poszukuję
współlokatorki do mieszkania 2 pokojowego w centrum miasta (Podwale).
300 zł. + media za osobny pokój.
Dostęp do Internetu - 603 477 482
Do wynajęcia 3 pokojowe - w Rybnicy, pierwsze piętro, ogródek, niskie
koszty, cena 450 zł - 508 540 698
Dwa lokale użytkowe - handlowo usługowe w J.G. 70m2 i 50m2. Dobra
lokalizacja. Idealne na gabinet sklep
itp. - 510 124 844
Dwupoziomowe w Karpaczu - od
zaraz mieszkanie dwupoziomowe w
Karpaczu, 55m2, 2-3 pokoje. 1000 zł/
m-c (z ogrzewaniem) + media + kaucja 1000zł. „NKOP” - 509 908 800
Fab ryka dy wanów Kowar y Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe do wynajęcia z możliwością
kupna. Kontakt Krzysztof Koziński
email: kkozinski@kowary.com.pl
- 075 75 27 730
Garaż - blaszak w ścisłym centrum
Jeleniej Góry cena do uzgodnienia
- 600 888 487
Hala - Lubań - magazyn - 550 m2,
plac manewrowy-750 m2, przy głównej trasie krajowej - 514 600 108

Zabobrze 3 - mieszkanie 2 pokojowe 51m bardzo ładne - 500 122
446
Zabobrze II 52 m2 - mieszkanie
2 pokojowe na I piętrze w wieżowcu.
Niski czynsz. Cena: 180000 CeLDOM, Katarzyna Leszcza - 601
622 219
Zabobrze II, 40 m2 - 2 pokoje
z balkonem, wysoki parter - 667
219 752
Zabobrze III, 3 pokoje - mieszkanie 63 m2, III piętro, po kapitalnym
remoncie. Cena: 260000 CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zadbane 3 pokojowe mieszkanie
przy ul Moniuszki, rozkładowe, 5
piętro - 600 094 653

Ścięgny - nowowybudowany dom (pow.
180 m2) w stanie developerskim,
z zewnątrz wykończony, ogrodzona i
częściowo zagospodarowana posesja
(1200 m2); PARTNER 604-869-172

Ziemia - Mysłakowice - działka o
powierzchni 0,5h. Dojazd asfalt.
Media pr zy działce. W studium
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa - 693 307 360

NIERUCHOMOŚCI
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

Mysłakowice - atrakcyjnie wybudowany
i urządzony nowy dom, ładny
ogród, widoki na Karkonosze;
PARTNER 604-508-308

Małe mieszkanie umeblowane,
C.O., osobne wejście – 75 242 29
– Przeskok 5 Jelenia Góra
Pokój jedno lub dwuosobowy
– ścisłe centrum Jeleniej Góry.
Tylko dla studentek – 609 985
090

Szklarska Poręba - połowa zabytkowego domu pensjonatowego z dużą
działką 10 ha; PARTNER 790-359-599

Mieszkanie 40m2 z balkonem na
parterze, nowoczesne, wyposażenie kuchni i łazienki – 1000zł +
media – tel po 13. – 511 692 707
2 poziomowe - umeblowane mieszkanie na Morcinka. Salon z aneksem,
sypialnia, łazienka, przedpokój. 1200
zł + media- telefonować wieczorem
- 075 64 23 648

Do wynajęcia mieszkanie willowe - 75m2
- cały parter domu,
niezależne wejście,
duży ogrodzony ogród,
własna droga dojazdowa. Jeśli szukasz ciszy
i spokoju to mieszkanie
jest dla Ciebie
075 75 215 89

Okolice Małej Poczty, mieszkanie trzypokojowe do remontu, 60 m2,
wysoki partner, 167 tyś zł;
PARTNER 075-649-50-40

Osiedle Czarne - część domu, ogród,
taras, balkon, garaż, widok na
Karkonosze, 156 m2;
PARTNER 075-649-50-50

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kawalerka - Cieplice, umeblowana kawalerka 750 zł plus licznik
- 502 045 638
Kawalerka w centrum - Mam
do w ynajęcia ładną , s łoneczną
kawalerkę na ulicy Kopernika. Cena
wynajmu to 500 zl + opłaty licznikowe
- 756 422 129
Kawalerka w Karpaczu - od 15
stycznia super kawalerkę 26m w
centrum Karpacza, całkowicie umeblowana, z osobnym wejściem. Cena
800 zł + opłaty. Kontakt tylko mailowy
hanna00@onet.eu - 500 410 806
Klimatyczny domek na imprezy
- urodziny, imieniny, osiemnastki,
pó łmetki, wieczor y kawalerskie
- 3 poziomy, miejsce do tańczenia,
miejsce do siedzenia, miejsce do
leżenia, Kromnów 10 km od Jeleniej
Góry Dobry dojazd z JG GG 8776035
- 793 610 490
Lokal - 50 m2 w Jeleniej Górze. W
pobliżu centrum. Idealny pod usługi
fryzjerskie, kosmetyczne, gabinet
lekarski 514 600 108 - 514 600 108
Lokal - atrakcyjny w Jeleniej Górze
w równie atrakcyjnej cenie na biuro
lub pracownię - 514 600 101

Wynajmę pomieszczenie kosmetyczce,
tipserce w salonie
fryzjerskim w centrum
Jeleniej Góry
505 939 593
Lokal - Legnica, 90m2 - główna
ulica - niska cena - 514 600 108
Lokal - Lubań - 70 m2, w nowej
kamienicy, w centrum miasta. Pod
gabinet lekarski, kancelarię adwokacką, biuro - 514 600 108
Lokal do wynajęcia - idealne na
biuro. Blisko centrum miasta - 509
318 410
Lokal gastronomiczny - około
100m2 w centrum Karpacza - 605
297 060
Lokal na biuro - blisko centrum
miasta - 514 600 103
Lokal użytkowy - w centrum Jeleniej Góry - 603 347 415
Lokal usługowy - (fryzjerstwo,
kosmetyka, solarium) w pełni wyposażony gotowy do pracy - Kowary
- 605 297 060
Lokal w centrum 80m2 - pod działalność - 602 727 242
Lokale usługowe - 2 wyremontowane lokale usługowe - róg Wolności/Piłsudskiego (wejście vis-a-vis
Filharmonii) Ip. 1 lokal z łazienką:
56m2- 1650 zł brutto + media. 2
lokal z łazienką: 28m2-850 brutto
+ media set_ewa@poczta.onet.pl
- 509 365 688
M2 w Parku Sudeckim - mieszkanie
na zamkniętym osiedlu, 2 piętro,
2 pokoje, zabudowa kuchenna,
miejsce parkingowe, blisko centrum
1000zł - 508 240 830
Mała kawalerka - (łazienka i pokój
z aneksem kuchennym) dla jednej
osoby, samodzielna, całkowity koszt
450 zł. - 609 152 257
Mam do wynajęcia - 3 pokojowe od
stycznia - 514 600 108
Mam do wynajęcia - hale/ magazyn
w Lubaniu - 514 600 108
Mam do wynajęcia - ładne mieszkanie w Warszawie 77m umeblowane
ciche w now ym bloku 210 0,- +
liczniki, b.dobra komunikacja - 502
407 930
Mam do wynajęcia - nowy lokal w
centrum Leśnej - 514 600 108

Mam do wynajęcia - hale/ magazyn
w Lubaniu - 514 600 108

200zł + czynsz + rachunki. Mieszkanie ma Internet - 697 570 572

Miejsce w pokoju - w dwuosobowym pokoju z studentem 3 - go
roku Politechniki. 275 +i Internet
- prosić Kasię Szymanowskiego 8/20
Zabobrze 1. dobry dojazd wszędzie
- 512 694 191

Szwalnia - przemysłowe maszyny
krawieckie lub wynajmę szwalnie z
parkiem maszyn - 075 75 50 120

Mieszkanie - 40 m2 z balkonem,
parter, nowoczesne wyposażenie
kuchni, łazienki, 1000 + media, dzwonić po 13.00 - 511 692 707
Mieszkanie - Różyckiego 27,
30m2 2 pokoje osobna kuchnia,
mieszkanie na 2 piętrze z 4. Budynek
ocieplony, ogrzewanie centralne
Cena najmu 600zł/m +135 czynsz
+ media ok. 65/m (prąd, gaz, woda)
- 501 809 341
Mieszkanie 2 pokoje - na Zabobrzu koło Carefura i ZUS, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie
950 zł + prąd i gaz (ok.60zł) - 606
270 256
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem, duży przedpokój, kuchnia, wc
osobne, łazienka, 4 piętro, winda,
Zabobrze blisko Jubilata - 798 523
542
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu - umeblowane, 700 zł + rachunki
Najchętniej młode małżeństwo lub
rodzina - wynajem długoterminowy
- 505 131 645
Mieszkanie 2 pokojowe po remoncie, tanio - 2 pokojowe na Zabobrzu,
mieszkanie po remoncie. Balkon,
bezpieczna i spokojna okolica, samo
centrum Zabobrza (obok szkoły nr
11) gadu-gadu (6323765) Polecam!!
- 502 906 807
Mieszkanie dla jednej - Szukamy
współlokatorki do mieszkania 2pokojowego, w pełni wyposażonego.
Koszt 250 zł + rachunki - 609 942
598
Na kancelarie, gabinety - duże
mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry - 513 018 455
Pa r k S u d e c k i - O d s t y c z n i a
wynajmę 2 pokoje, I piętro, na okres
do 1 roku. Nieumeblowane. 1300 +
opłaty - 722 866 772
Pokój dla zaocznych - pokój dla
max 4 osób na weekendy - 785
157 185
Pokój do wynajęcia - dla 1-2 osób
w domku jednorodzinnym-w Cieplicach-z dostępem do kuchni, łazienki,
Internetu. Internet 24h. Jerzy. GG:
2798099 - 798 421 721
Różyckiego 48m2 - umeblowane
3 pokoje, mał y balkon , pralka,
lodówka, tv itd cena 950 ( w tym jest
czynsz ) + kaucja , spokojna okolica
- 691 334 105
Sala do prób muzycznych - w sali
zainstalowane jest profesjonalne
nagłośnienie oraz troszkę mniej
profesjonalne wytłumienie, (lecz
skuteczne). Sala w znajduje się na
terenie Cieplic - 784 352 424
Stancja dla studentek - pokój 2
osób. Łazienka, mała kuchnia. 270zł
/osoba. Gratis łącza internetowe. Na
podstawie umowy najmu można starać się na uczelni o dofinansowanie
do czynszu.e-mail:mariahelena@
o2.pl - 880 030 131
Stanowisko dla fr yzjerki - w
salonie w centrum miasta, przy Placu
Ratuszowym. - 697 232 114
Szukamy współlokatorki - Szukamy współlokatorki do mieszkania
2- pokojowego, w pełni wyposażonego. Koszt 250 zł+ rachunki. - 505
408 259
S z u kamy w s p ó ł l o k a t o r k i - 2
studentki szukają współlokatorkistudentki (niepalącej) do samodzielnego, 3-pokojowego mieszkania na
ul. Elsnera (koło szpitala). Opłaty:

Współlokatorka - Szukamy
- do mieszkania 2 pokojowego, w
pełni wyposażonego. Koszt 250 zł +
rachunki. - 722 077 020
Wynajmę - mieszkanie dla studentów i nie tylko - 075 64 383 05
W ynajmę 2 piętra- Leśna - w
KAMIENICY w Leśnej. Wewnątrz-po
kapitalnym remoncie. Każde piętro
160 m2-z możliwością dowolnej
aranżacji - 514 600 108
Wynajmę lokal 90 m2 - Śródmieście pod usługi medyczne, dentystyczne inne - 782 364 227
Wynajmę mieszkanie - jest niezależne mieszkanie w domku jednorodzinnym z oddzielnym wejściem, dla
jednej lub dwóch niepalących osób.
Okolica Akademii Ekonomicznej.
Informacja pod numerem telefonu.
- 500 250 807
Apartament w centrum - Luksusowy apartament, nowocześnie
i komfortowo urządzony, w pełni
wyposażony, 1500 zł + opłaty, nPartner - 790 359 599
Dwupoziomowe w Karpaczu - od
zaraz mieszkanie dwupoziomowe w
Karpaczu, 55m2, 2-3 pokoje. 1000zł
( z ogrzewaniem) + media + kaucja
1000zł. „NKOP” - 509 908 800
Mieszkanie 28 m2 - pr zy ul.
Wolności (gorzelnia) indywidualne
ogrzewanie gaz, parking, oddzielna
energia, monitoring, domofon - 513
098 128
Mieszkanie 3 4 m2 - pr zy ul.
Wolności (gorzelnia) indywidualne
ogrzewanie gaz, parking, oddzielna
energia, monitoring, domofon - 513
098 128
Mieszkanie 41 m2 - pr z y ul.
Wolności (gorzelnia) indywidualne
ogrzewanie gaz, parking, oddzielna
energia, monitoring, domofon - 513
098 128
Mieszkanie 50 m2 - pr zy ul.
Wolności (gorzelnia) indywidualne
ogrzewanie gaz, parking, oddzielna
energia, monitoring, domofon - 513
098 128
Mieszkanie 53 m2 - pr zy ul.
wolności (gorzelnia) indywidualne
ogrzewanie gaz, parking, oddzielna
energia, monitoring, domofon - 513
098 128
Mieszkanie do wynajęcia - ładne
mieszkanie 2-pokojowe wielkości 67
m2. zlokalizowane w Sobieszowie
- 781 152 115
Pawilon handlowy - typ OBORNICKI - 18m, wszystkie media z
lokalizacją – 669 922 520
Podgórzyn, wynajem 50m2 - W
5-letnim budynku wynajmę mieszkanie na parterze, 50 m2, 2 pokoje.
Cena: 950zł/mies. bez mediów - 665
037 495
Wynajmę na Kiepury - od zaraz
mieszkanie przy ul. Kiepury- 69m2,
2 pokoje + jadalnia, parter, umeblowane. 1050zł + 280zł czynsz +
kaucja jednomiesięczna. „NKOP”
- 509 908 800

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3 pokoje lub dom - mieszkanie 3
pokojowe lub dom najlepiej Karpacz
lub okolice systematyczne płacenie, osoba nieproblemowe - 725
269 616
3 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu
za rozsądną cenę. 3 osoby pracujące
i jedna studiująca. Wynajmiemy od
połowy stycznia - 663 726 713
2 pokoje lub kawalerka - 2 pokoje lub
kawalerka - 721 326 060
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu - 693 4733 83

Chcesz zamieœciæ reklamê
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

3 pokojowe - pilne - poszukują 3
pokojowego mieszkania za niezbyt
duże koszty - studentki są niepalące
i spokojne - 509 860 050
3 pokojowe - pilne - Pilnie poszukiwane jest mieszkanie trzy pokojowe
przez studentki KK na Zabobrzu lub
w okolicy Kolegium za rozsądną cenę
- 692 869 154
3 pokojowe, samo centrum - pralka,
lodówka, telewizor + kablówka,
kuchenka, pokoje 2 - 3 osobowe, w
pełni umeblowane i wyposażone,
duże mieszkanie 1000 zł + media
- 075 75 141 74
8. Centrum - młoda para - Szukamy
mieszkania w okolicach ścisłego
centrum (1-2 pokoje), bardzo chętnie
na terenie SBM. Zabobrze i Cieplice
odpadają, pośrednikom dziękujemy
- 601 544 504

Chcę wynająć - Szukam mieszkania
do wynajęcia okolice Małej Poczty do
500 zł - 721 581 595
Chcę wynająć od zaraz - małżeństwo wynajmie od zaraz mieszkanie
2 pokojowe w normalnych warunkach
mieszkalnych - 603 631 173
Chcę wynająć - kawalerkę lub małe
mieszkanie, umeblowane najchętniej
okolice Zabobrza III - pilne - 691
710 290
Chcę wynająć mieszkanie - 2 pokojowe lub dużą kawalerkę do 45 m2
- 669 620 071
Garaż w centrum Jeleniej Góry
- Garaż w centrum Jeleniej Góry
- 609 424 221
Kawalerkę - w Jeleniej Górze lub
Cieplicach, koniecznie umeblowanej
- 792 922 332
Lokal 30m - z zapleczem w okolicy
Zabobrza - 662 205 911
Lokal handlowy - Ul - Krótka,
Długa, Szkolna, Solna, Konopnickiej, Bankowa. Powierzchnia ok.
30-50 m2 na działalność handlową
na długi okres czasu. Oferty proszę
przesyłać na adres plus-ak@wp.pl
- 721 100 450
Lokal handlowy na długi okres Poszukuję lokalu w centrum - Krótka,
Długa, Szkolna, Solna, Konopnickiej.
Powierzchnia ok. 25-30 m2 na działalność handlową na długi okres
czasu. Oferty proszę przesyłać na
adres plus-ak@wp.pl - 721 100 450
Lokal na pub - najlepiej po jakimś
pubie lub niewielkiej dyskotece (do
50 osób) w okolicy J Góra, Kowary,
Karpacz itp - 662 649 912
Lokal na sklep - ścisłe centrum
Jeleniej Góry - 608 613 065
Lokal pod serwis - najlepiej na
Zabobrzu lokal pod serwis komputerów - 607 307 967
Lokal w Karpaczu - w okolicach
centrum pod małą gastronomię
- 663 164 547
M łoda para - pilnie w ynajmie
mieszkanie na ul Solnej w SB0-6M
lub w okolicach - 661 78 48 67
Mieszkanie - najchętniej umeblowane, 1-2 pokojowe - 510 272 915
M ieszkanie - kawal er kę - w
okolicach Karpacza, np: Kowary,
Mysłakowice, Ścięgny, Miłków itp.
PILNE!! - 725 080 171
Piechowice - garaż - murowany
(ks. wieczysta) - 605 097 906
Pilne - poszukuję mieszkania do
wynajęcia 2 pokojowego lub kawalerkę od zaraz - 500 392 160
Pilne - szukam kawalerki do wynajęcia najlepiej na terenie Kowar,
bądź okolic . Tanio - 515 872 518
Pilne - poszukuję umeblowanego
mieszkania do wynajęcia - 2 pokoje
lub duża kawalerka. Jelenia Góra i
bliskie okolice - 509 278 011
Pilnie - mieszkanie lub dużą kawalerkę w okolicach Jeleniej Góry lub
poza - 512 204 020
Pilnie kawalerka - lub mieszkania
w Jeleniej Górze lub bliskich okolicach - 500 108 645
Pomieszczenie/sala/domek
na zabawę Sylwestrową - (20 osób)
na terenie Jeleniej Góry lub okolic
(do 15km). Najlepiej z możliwością
noclegu - 784 352 424
Poszukuję garażu - do wynajęcia
lub zakupu. Jak najbliżej Kauflandu
- 691 895 562
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Poszukuję kawalerki - w Jeleniej
Górze - 508 872 301

Mieszkanie 3-4 pokojowe - do
250 tysięcy - 793 585 886

Poszukuję pokoju - jednoosobowego w mieszkaniu studenckim.
Maksymalnie do 320 zł - 693 473
383

Mieszkanie 4 pokojowe - bez
pośredników - 660 900 077

Stara Kamienica i okolice - Pilnie
poszukuję mieszkania do wynajęcia
- 785 255 931
Studentka szuka pokoju - w
mieszkaniu studenckim. Sympatyczna i bezkonfliktowa. - 697 591
910
Szklarska Poręba - mieszkania,
bądź pokój - 665 367 618
Szukam do wynajęcia - Małżeństwo szuka do wynajęcia mieszkania
najchętniej dwa pokoje, na dłuższy
okres. Prosimy o bezpośrednie
oferty - 603 631 173
Szukam do wynajęcia kawalerki
- w Jeleniej Górze. Bez pośredników
- 504 669 115
S zukam lokatora - miejsc e w
pokoju dwuosobowym dla studenta.
Zabobrze 1 - Szymanowskiego 8/20
275 zł+ Internet - pytać o Kasię - 512
694 191
Szukam mieszkania - w Szklarskiej Porębie w miarę niedrogo!
najlepiej 2 pokoje umeblowane
- 509 611 868
Szukam stoiska handlowego - w już
działającym punkcie handlowym na
okres jednego miesiąca na sprzedaż
fajerwerków - 603 699 159
W ynajmę lokal - Lubań - Szukam lokalu, lub hali / magazynu w
Lubaniu. o pow. ok.200m2 - 514
600 108

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Z iemi ę rolną – du ż e ilości –
p o ś r e d n i ko m d z i ę ku j ę – 6 92
347 761
2 pokojowe do 80 000 - W Jeleniej
Górze - 607 540 660
3 pokoje min 60m2 - cena do 210
tys., może być do remontu, pośrednikom dziękuję, kontakt tel lub pietruh79@wp.pl - 605 579 453
3 pokoje Zabobrze III - dla naszego
klienta poszukujemy mieszkania 3
pokojowego na Zabobrzu III. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
Dam o d s t ę p n e z a m i e s z k ani e
- w Jeleniej Górze. Może być do
remontu, minimum 2 pokoje - 889
160 048
Działkę budowlana - okolice Jeleniej Góry - 783 911 094
Kawalerkę - w Jeleniej Górze,
okolicach, do 70 000 zł. Klient z
gotówką - 667 219 752
Kawalerkę - Lwówek lub Jelenia
Góra do 50 000zł. - 880 635 171
Kupię - mieszkanie na Małcużyńskiego - 691 037 80
Kupię dom wiejski - w Wojciechowie z dużą działką, bez pośredników
- 664 492 829
Kupimy kawalerkę - dla zdecydowanego - na Zabobrzu III, do drugiego
piętra, z balkonem. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Kupimy za gotówkę - kawalerkę
z balkonem na Zabobrzu III - 669
620 071
Kupimy za gotówkę - mieszkanie 2
pokojowe na pierwszym piętrze na
Zabobrzu l lub ll. - 669 620 071
Mieszkanie - Sobieszów - kawalerkę lub 2-pokojowe. Bez pośredników - 514 600 108
M ieszkanie 2 pokojowe - do
drugiego pietra na Zabobrzu z balkonem, do 150 000 zł. - 669 620 071

Mieszkanie z garażem - lub miejscem parkingowym. Pierwsze piętro, 2 pokoje, dla klienta. Gotówka!
- 667 219 752
Pilnie - mieszkanie - na Zabobrzu,
kawalerka lub 2 pokoje N.Żebrowscy
- 600 164 950
W Jeleniej Górze - lub bliskiej okolicy mały domek, kawalerkę lub dwa
pokoje do 72 tysięcy - 507 621 893

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
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
Mieszkanie, kawalerkę na Zabobrzu na mieszkanie większe 2 lub
3 pokojowe. Może być zadłużone.
Dzwonić na numer 075 75 31 126
4h ziemi na 1h ziemi - Zamienię
ziemię w Proboszczowie gmina
Pielgrzymka na ziemię w okolicach
Jeleniej Góry - 512 248 485
Duże w centrum na dwa - 3 duże
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, II piętro, przestronne, słoneczne. Ogrzewanie c.o. i węglowe
(stylowe piece). Ogród, duża piwnica, parking. Blisko park i muzeum.
Zamienię na dwa - 885 519 414
Jednopokojowe własnościowe
na większe - kawalerka J.Góra
Zachodnia zamienię na większe
- 668 476 019
Karpacz na wybrzeże - 38m, własnościowe spółdzielcze na podobne
na wybrzeżu - 503 557 726
Na mniejsze - mieszkanie 90m.
W centrum Cieplic, zadbane po
remoncie na kawalerkę + dopłata.
- 601 325 922
Na większe - mieszkanie własnościowe w centrum, 67m2, 2 pokoje,
I piętro, stare budownict wo na
większe mieszkanie lub dom do
remontu do 20km od Jeleniej - 504
288 044
Na większe - mieszkanie w Jeleniej
Górze 28m na większe (zadłużone)
- 667 209 919
Zamiana na większe - własnościowe w Szklarskiej Porębie 2
pokojowe 47m2 centrum na większe w Szklarskiej lub okolicy - 504
251 293
Zamienię - mieszkanie w Wojcieszowie, własnościowe - 67 m2,
2 pokoje + 2 pokoje na poddaszu,
piwnica, str ych, ogródek, stare
budownictwo, wysokie 3,2 m do
remontu. tel. po 15-tej.(Właściciel)
- 509 503 333
Z amienię dwa mieszkania - 2
mieszkania w Jeleniej Górze na
domek z możliwością zamieszkania
dwóch rodzin, może być po dwa
pokoje kuchnia i łazienka - w mieście
lub za nim do 10 km - 697 232 094
Zamienię mieszkanie - 2 pokojowe o bardzo dobrej lokalizacji na
Zabobrzu III na większe, również na
Zabobrzu - 669 620 071
Zamienię na mniejsze - własnościowe w Piechowicach, 3 pokoje,
do częściowego remontu, piece
na mniejsze lub 2 kawalerki - 698
821 878
Zamienię na większe - mieszkanie jednopokojowe, kwaterunkowe
na Zabobrzu IV piętro na większe. Spłacę zadłużenie lub dam
odstępne - 075 75 311 26

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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OG£OSZENIA
ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

PRACA
DAM PRACĘ
Potrzebna osoba do drobnych
prac remontowych – 606 128 693
100 zł za klienta - 100 zł dla osób,
które przyprowadzą nowego klienta
- 508 487 074
15 osób do 30 lat - na stałe zatrudnimy i pr zeszkolimy pod kątem
różnych stanowisk od 1400 netto
- 75 764 70 17
70 zł /godz. dzięki komputerowi
- Poszukuje pilnie pracownika do
obsługi e-mail. Atrakcyjne wynagrodzenie! Więcej informacji marketing_online@wp.pl – 0

Citroen C5
2005r 1.6HDI/110KM HTB, 154 000 km,rok
2005, cena 29 900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, tempomat, ESP, kierownica
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, sprowadzony, bezwypadkowy,serwisowany

MERCEDES A 180
Mercedes A 180 2006r A180 CDI, rok
2006,przebieg 140000, cena 41 900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w
ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

Agencja pośrednictwa pracy Zarejestruj się w Centrum Rekrutacji
Kadr -Agencji Pośrednictwa Pracy(certyfikat nr 4039/1a) - dla specjalistów z różnych branż Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 biuro@crk-kadra.pl - 605
661481 - 075 75 439 65
Angielski - pilne! - Poszukuję
nauczyciela/ki angielskiego do nauki
w Karpaczu w domu ucznia dwa razy
w tygodniu - 500 110 10
Ślusarza-tokarza - Firma RoKO Car Service Sp zo.o z siedzibą w
Jeleniej Górze zatrudni doświadczonego ślusarza - tokarza-atrakcyjne
wynagrodzenie - 514 800 707
Avon poszukujemy konsultantek z
Jeleniej Góry i okolic , Prezenty na
powitanie. Wysoka Prowizja Szkolenia Kosmetyczne - e-mail avon26@
amorki.pl –

Peugeot 407
2004r 2.0HDI/136KM AUTOMAT, 147 000
km, rok 2004, cena 35 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka,
tempomat, czujnik deszczu, ESP, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

Mercedes A 140
2001r 1.4 AUTOMAT.LONG!!!, rok
2001,przebieg 56000, cena 22 800 PLN
Wyposażenie; ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, ESP, sprowadzony,
zarejestrowany w Polsce

Budowlanka - Zatrudnię pracowników do prac budowlanych - 075
717 30 44
Cukiernik - Najlepsza cukiernia w
Karpaczu poszukuje CUKIERNIKA!
Super warunki i atmosfera - 608
347 475
Zatrudnimy na stanowisku kelner/
kelnerka. Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki pracy - 502 655 943
Dla prowadzących działalność
gospodarczą - Zatrudniamy osoby
prowadzące działalność gospodarczą Zgłoszenie wysyłać na adres:
biuro@infowellness.pl - 607 122
636
Do pracy na budowie - murarzy
- 663 500 666

Peugeot 407
rok 2005,przebieg 134000,
cena 32 900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, szyberdach, ASR, centralny
zamek, poduszka powietrzna, radio / CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser,
komputer, welurowa tapicerka, tempomat,
serwisowany w ASO, sprowadzony

Renault Espace
2005r 1.9DCI DIESEL, rok 2005,przebieg
128000, cena 38 500 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa
tapicerka, tempomat, czujnik deszczu, ESP,
światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy
właściciel, serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

Do pracy na budowie - przyjmę - 518
489 001, 605 973 917
Do ł ą c z d o A v o n - z y s k d o
40%,szkolenia kosmetyczne, 0 zł
wpisowego, prezenty dla nowych
konsultantek - 667 268 964
Dodatkowa praca - Jeśli chcesz
zarabiać dodatkowo 500-1000 złotych miesięcznie, zadzwoń - 723
188 847
Dodatkowe 500 zł miesięcznie
- dla osób prowadzących działalność
gospodarczą - 607 420 952
Dodatkowe pieniądze - Chcesz
mieć dodatkowo 500-1000 złotych
miesięcznie? Zadzwoń - 723 188
847
Dodatkowy dochód - Zostań dystrybutorem firmy FM. Zysk do 40%.
- 667 268 964

Renault Laguna
2005r 1.9 DIESEL NAWIGACJA GPS, przebieg 125000, rok 2005, cena 28 900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, system nawigacji, centralny
zamek, poduszka powietrzna, radio / CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, ESP, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w
ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

Renault Scenic
2007r 1.5DCI/105KM DUZA NAVI ,przebieg139000, rok 2007, cena 35 900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, system nawigacji, centralny
zamek, poduszka powietrzna, radio / CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser,
komputer, tempomat, czujnik deszczu,
ESP, światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

Dor adca ds. f inansów - bezpieczny zysk dzięki programom
systematycznego oszczędzania.
Zadzwoń po więcej informacji i umów
się na spotkanie. - 723 188 847
Dystrybucja - Pracuj w tedy
gdy chcesz a nie wtedy gdy musisz!
Zadzwoń, umów się na spotkanie
i poznaj szczegóły to Cię nic nie
kosztuje, zawsze możesz liczyć na
pomoc w rozwijaniu swojego interesu. - 661 310 801
Dystrybutor urządzeń medycznych - Poszukuję osób do współpracy
w bardzo dobrze prosperującej firmie
zajmującej się dystrybucją urządzeń
medycznych Cem-Tech oraz produktami nanotechnologii - 792 128 282

Volkswagen Touran
Volkswagen Touran 2006r 1.9TDI DIESEL, rok 2006, przebieg 123000,cena 40
900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, światła przeciwmgielne, kierownica
wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, sprowadzony, bezwypadkowy

Volvo V50
Volvo V50, rok 2005,przebieg 149000, cena
40 900 PLN
Wyposażenie: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny
zamek, poduszka powietrzna, radio / CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser,
komputer, tempomat, sprowadzony, bezwypadkowy,

KREDYTUJEMY SAMOCHODY
SPROWADZONE Z ZAGRANICY!!!
WSPOLPRACUJEMY Z GE MONEY BANK,
GETIN, SANTANDER BANK!
KORZYSTNE WARUNKI KREDYTOWE!!!
DECYZJA O ZDOLNOSCI KREDYTOWEJ
TYM SAMYM DNIU!!!

Działka ogrodnicza - Poszukuję
osoby z kosiarką do uporządkowania
działki ogrodniczej. - 075 61 37 652
i 668 127 006
Elektromechanik - Duża firma
motoryzacyjna zatrudni elektromechanika samochodowego z doświadczeniem. O ferujemy atrakcyjne
warunki wynagrodzenia. Pracę na
pełny etat. Miłą atmosferę. Możliwość awansu. - 502 492 010

doświadczeniem, umowa o prace,
dobre zarobki. Kontakt w dni robocze
od 16-18.00 - 503 069 600
Firma budowlana zatrudni - murarzy, cieśli szalunkowych - 507 445
930

z siedzibą w Jeleniej Górze, zatrudni
mechanika pojazdów samocho dowych z doświadczeniem przy
naprawach aut dostawczych i ciężarowych-atrakcyjne wynagrodzenie
- 514 800 707

Fizjoterapeuta, kosmetyczka
- Hotel Promyk w Karpaczu - 693
356 006

Murarz - klinkier - Super zarobki,
tylko dla tych, którzy kładą KLINKIER
- 501 418 553

Fizyczna dla kobiety - Lekka,
fizyczna dla kobiety, w pracowni
ceramiki ar t yst ycznej w Ciepli cach, pierwsza zmiana, wymagania
zręczne ręce (była krawcowa, zdobnik szkła), ok. 6 zł/h netto, dzwonić
9-13. - 075 7551969, 607 307 977

Murarzy, tynkarzy - fachowców
na umowę o prace. Tylko z doświadczeniem! Dobre zarobki. Kontakt od
16-18.00 - 503 069 600
Muzyk, DJ - potrzebny muzyk do
grania na zabawie Sylwestrowej - w
rozsądnej cenie - 601 974 321

Fryzjerów ze stażem - Zatrudnię
fryzjerów i fryzjerki mających swoją
klientelę na bardzo dobrych warunkach - 501 487 477

Niania w godz. 15-18 - Poszukuję
osoby do odbierania mojej córki (3
lata) z przedszkola około godziny
15 i opieki nad nią do godziny 18.
Mieszkamy na Zabobrzu III, córka
chodzi do przedszkola im. Kubusia
Puchatka - 792 073 440

Getin Finance zatrudni - Doradców lub kandydatów na doradców.
Branża finanse. Początkowo umowa
zlecenie, później etat. CV prześlij:
slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 667 894 576
Gospodyni domowa - Tylko solidna,
uczciwą Panią , lubiąc a pr zede
wszystkim porządek - przyjmę do
pracy w domu Pani przede wszystkim
musi umieć sprzątać - 501 418 553
Hotelarstwo i turystyka - zarejestruj się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki (BIK
HIT)powstałym przy CRK-Centrum
Rekrutacji Kadr -Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 biuro@crk-kadra.pl - 605
661 481
Kadrowa - SPÓŁKA CYWILNA
VIPUS Poszukuje pracownika do
działu kadr/płac. CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
biuro@vipus-sc.pl lub ul. Wolności
57 58-500 Jelenia Góra (od 9 do 16)
- 075 64 54 554
Kelner /barman - Hotel w 3gwiazdkow y w Kar paczu - 6 0 5
154 020
Kelnerów zatrudnię! - Ośrodek
Wczasów Dziecięcych MARGO w
Bukowcu poszukuje kelnerów na
okres SYLWESTROWY (30.12.2008
– 04.01.2009) Wymagane doświadczenie. Najlepiej 3 klasa technikum
gastronomicznego. - 075 718 30 94
Kelnerka - Przyjmę kelnerkę do
pracy w Hotelu w Karpaczu. - 691 957
276 - 602 126 895
Kelnerka Karpacz - Hotel Malachit zatrudni kelnerkę na pełny etat.
- 693 425 258
Kierowca - piz zeria Cieplice
- możliwość dogadania, także studenci i uczniowie - 665 163 087
Kierownik serwisu/mistrz - Duża
firma motoryzacyjna zatrudni: mistrz/
kierownik serwisu samochodowego.
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Pracę na pełny etat. Miłą
atmosferę. Możliwość awansu. - 502
492 010
Konserwator - woźny - Szkoła
policealna zatrudni na umowę o
pracę konserwatora-woźnego. Praca
stała, 40 h tygodniowo, 8 h dziennie.
Jelenia Góra - 075 648 83 85
Konstruktor budowlany - Zakład
prefabrykacji konstrukcji drewnianych zatrudni konstruktora budowlanego (mile widziane uprawnienia
projektowe i wykonawcze). Cv i LM
prosimy kierować na adres: biuro@
dachy-pkd.com.pl - 609 024 530
Kształcenie słuchu - szukam
osoby, która udzieli korepetycji z
kształcenia słuchu - 512 248 485
Kucharka - dobre war unki kucharkę/kucharza na okres świąteczno-noworoczny lub na stałe,
praca w niewielkim pensjonacie na
dobrych warunkach w miłej atmosferze - 075 76 10 241 i 509 663 241
Kucharka, pomoc kuchenna - do
kuchni domu wczasowego w Szklarskiej Porębie, odpowiedzialna, wiek
obojętny - 075 71 73 552
Kucharz - Na zlecenie Klienta
CRK Centrum Rekrutacji Kadr poszukuje kandydatów/kandydatki na
stanowisko kucharz -Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 biuro@crk-kadra.pl - 075
75 43 765 i 605 661 481
Lakiernik - szuka pracy + umowa
- 603 837 627

Emerytka lub rencistka - do prostego szycia i obsługi klienta - 508
198 123

Margaret - Salon sukien ślubnych
zatrudni ekspedientkę z podstawowymi umiejętnościami szycia na
maszynie. Wiadomości w salonie,
Jelenia Góra ul. Wolności 10. - 509
984 684

Farma - Wielka Brytania - Praca na
farmach bydła mlecznego lub drobiu.
Około 6£/h, kontrakt - 13 tygodni.
Prosimy o przysyłanie CV: almavar@
almavar.pl. Znajdź nas na stronach
internetowych jako : ALMAVAR - 075
647 44 02

Mechanik samochodowy - Duża
firma motoryzacyjna zatrudni mechanika samochodowego z doświadczeniem. Oferujemy atrakcyjne warunki
wynagrodzenia. Pracę na pełny etat.
Miłą atmosferę. Możliwość awansu.
- 502 492 010

Firma budowlana - poszukuje
pracowników wykwalifikowanych, z

M ech anika s amoc ho dowego
- Firma Ro-Ko Car Service Sp. zo.o

Obsługa e-mail, marketing - Zarządzający Systemem Web posiada
wolne miejsca do obsługi komputera
i prowadzenia marketingu. W celu
uz yskania pe ł nych szczegó ł ów
skontaktuj - 505 149 988
Oiriflame - Skorzystaj z promocyjnej opłaty wpisowej 1 zł, 3 kupony
po 40 zł, 120 zł w prezencie oraz
świątecznego programy Witamy
serdecznie zapraszam e-mail - oriflame.26@wp.pl
Okazja - praca w domu - oferuję
dorywczą pracę, w zaciszu swojego
domu. Jeżeli interesuję cię moje
ogłoszenie napisz mi maila: elektron01@wp.pl - 509 266 328
Opieka nad dziećmi - poszukujemy
odpowiedzialnej kobiety do opieki
nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat
- na czas opieki jest możliwość
zakwaterowania - Jelenia Góra - 502
176 676
Opiekunka - niania - Poszukuję
uczciwej, pogodnej, odpowiedzialnej
osoby najlepiej Studentki do opieki
nad dzieckiem - 512 151 705 i 075
642 44 46
Opiekunka dla dziecka - dla 9cio miesięcznego dziecka w JG (ul.
Gałczyńskiego). Opieka ok. 7 godzin
dziennie prócz sobót i niedziel.
Młodzieży szkolnej dziękuję - 697
079 190
Opiekunka do dziecka - Poszukuję
niepalącej, doświadczonej opiekunki
do dziecka w Dziwiszowie. Tylko
poważne oferty, studentom dziękuję.
Preferowana osoba z Dziwiszowa
- agsta@efl.com.pl – 0
O piek u nka do 1, 5 r o c zne g o
chłopca - około 30 godzin tygodniowo. Najchętniej osoba z Mysłakowic, Łomnicy lub okolicy. - 502
045 667
Opiekunka do dzieci - Hotel
„Alpejski” **** w Karpaczu poszukuje opiekunki do dzieci na okres
świąteczny. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 697 990 149
- 697 990 149

Hotel Restauracja
Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kucharza
- 075 76 10 007
- 601 598 769
Opiekunka do dziecka - Poszukuję doświadczonej opiekunki do
dziecka. Mile widziana kobieta,
która wychowała swoje dzieci lub/i
pracowała jako opiekunka. Praca Jeżów Sudecki. Studentom dziękuję
- 604 530 874
Opiekunka potrzebna - Szukam
uczciwej, dobrej, bez nałogów opiekunki dla 13 miesięcznego Synka
w centrum Karpacza. eny@onet.eu
- 889 462 072
Oriflame - bony za 120zł - Zapraszam do Biura Oriflame na Zabobrzu-ODK Zabobrze 1p. (po ,śr i pt od
15.00 do 18.00) Zostań konsultantką,
kupuj w cenie hurtowej, zdobywaj
nagrody - 601 470 303
Orkiestrę lub dj’a - pr zyjmę
orkiestrę lub dj na sylwestra. - 793
770 062
Pakowanie herbaty! - Firma WOJK AT zatrudni osoby do pracy w
Jeleniej Górze przy pak. herbaty.
Wymagana książeczka SANEPIDu i zdolności manualne. Więcej
informacji pod nr 509 500 469 lub
w biurze przy ul. Morcinka 33 - 075
647 55 64
Płytkar zy zatrudnię - dobre
warunki płacy - 666 864 576
Piechowice - do szycia - zatrudnię
do prostego szycia - 75 761 23 18
Pilnie - pracowałem w super markecie na dziale warzywnym, zama-

wiałem towar, przyjmowałem jak i
zajmowałem się ekspozycją towaru
- byłem na szkoleniu prowadzonym
przez INTER MARCHE - 793 149
117
Pilnie hostessy - Studio Promocji
Akcent poszukuje hostess do akcji
promocyjnych. Swoje kandydatury
proszę składać na adres: marketing@akcent.biz(imię i nazwisko,
miasto, e-mail i nr tel). - 510 208
873
Pilnie poszukiwane kelnerki! Pomoce kuchenne do restauracji w
Szklarskiej Porębie. Praca stała lub
sezonowa. Więcej informacji telefonicznie lub osobiście w restauracji
Ul.1 go MAJA 15/1 - 508 673 701
Pizza hut - Restauracja Pizza
Hut zatrudni pracowników kuchni.
Kontakt bezpośrednio w restauracji
lub pod numerem telefonu - 075
764 66 22
Podejmę prace - w godzinach
popo łudniow ych weekendy i na
nockach - zawód sprzedawca - 660
725 384
Pomoc kuchenna - Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu - z doświadczeniem - 605 154 020
Pomoc kuchenna - Przyjmę do
pracy pomoc kuchenną w Hotelu
w Karpaczu - 691 957 276 i 602
126 895
Pomoc kuchenna - zatrudnię na
umowę zlecenie młodą kobietę do
pracy w charakterze pomocy kuchennej w godz. popołudniowych, w wysokim sezonie również do sprzątania
pokoi, pensjonat Jednogwiazdkowy
Karpacz - 075 76 19 784
Pomoc kuchenna - W wieku do lat
30 zatrudnię Panią w pensjonacie
w Karpaczu jako pomoc kuchenna
w godz. popo łudniow ych. - 607
445 996
Posprzątam - Młoda, uczciwa
rencistka szuka pracy przy sprzątaniu w godz. 9 -14 16 -20 - 695
208 669
Poszukuję mechanika - samochodowego - 885 588 345
Poszukuję murarza - na budowie
murarza - 663 500 666
Poszukuje pracowników - na
stanowisku elektroinstalator. Praca
polegać będzie na okablowaniu
budynków, położeniu tras kablowych. Doświadczenie niewymagane.
Umowa. Zapewniam nocleg i przejazdy. - 512 269 451
Poszukujemy fryzjera/ki - Profesjonalny salon fryzjerski poszukuje fryzjerki/ fryzjera. CV prosimy
przesyłać na adres: saloncb@o2.pl
- 075 649 00 6
Praca - również dodatkowa - Rozwojowa, duża firma poszukuje osób
do pracy i współpracy w nowoczesnej
formie. Zapewniamy pełne szkolenie.
Możliwość dobrych zarobków - 792
128 282
Pr aca biurowa - Poszukujemy
sympatycznej osoby do prowadzenia
biura handlowego w JG. Konieczna
biegła obsługa komputera (Excel),
doświadczenie w pracy handlowej,
skrupulatność pracajg@interia.pl
- 603 127 566
Praca dla murarzy! - Praca od zaraz
dla wykwalifikowanych na budowie w
Cieplicach - 504 039 435
Praca dla spawaczy - Szukamy
spawaczy-aluminium, stal. Bardzo
dobre warunki pracy! Uprawnienia
i język niemiecki komunikatywnie.
- 501 418 553
Praca dodatkowa - w biurze na
umowę zlecenie. CV proszę przesłać
na e-mail asienka1981@gmail.com
- 792 714 426
Praca na parkingu, wypożyczalni
nar t - Przyjmę młodą osobę na
parking i do wypożyczalni nart w
Szklarskiej Porębie praca sezonowa
- 504 566 055
Praca od zaraz - warsztat blacharsko-lakierniczy przyjmie pomocnika
lub młodego człowieka na przyuczenie do zawodu. Praca na terenie
Jeleniej Góry - 607 240 585
Praca od zaraz - okazja - oferuję
prac ę w domu. Nie w ymagamy
żadnych umiejętności. Darmowe
materiały szkoleniowe. Jeżeli jesteś
zainteresowana/y to proszę pisać
na mojego e-maila. Mój e-mail: elektron01@wp.pl - 509 266 328
Praca spawacze - Czechy - Zapewnione i opłacone zakwaterowanie +
dodatek na wyżywienie. Wynagrodzenie - 2173zł netto/m-c. Wymagane uprawnienia spawalnicze.
Kontakt- 075 647 44 02 lub osobisty
w biurze ALMA VAR, J.Góra, Działkowicza 32 A - 075 647 44 02
Praca w Czekoladziarni - zatrudnimy studenta lub studentkę (studia
zaoczne) w charakterze baristy-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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kelnera. Oferty wraz ze zdjęciem
prosimy wysyłać na adres: poczta@
galeriaczekoladowa.pl - 606 791
009

Sklep spożywczy - zatrudnię pracowników (także osoby uczące się
oraz studiujące). Kontakt w godzinach od 12 do 21 - 609 521 285

Pr aca w domu - dodatkowa! Witam oferuję zarabianie w różnych opcjach. Sam/a decydujesz ile
chcesz zarobić. Jeżeli interesuje cię
moje ogłoszenie i chcesz uzyskać
więcej informacji napisz na maila:
elektron01@wp.pl - 509 266 328

Sprzedaż kredytów - gotówkowych. Dodatkowy zarobek, umowa o
zlecenie. Mile widziane osoby spoza
Jeleniej Góry - 723 188 847

Praca w gastronomii - Restauracja
w Szklarskiej Porębie zatrudni do
pracy w charakterze kelner - barman,
pomoc kuchenna, kucharz. Możliwość zatrudnienia na stałe - czekamy
na poważne oferty - 695 198 602

Stacja paliw Orlen - Zatrudnię
sprzedawców na Stacji Paliw Orlen
w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej
106. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o kontakt
najlepiej osobist y w godzinach
12.00-16.00. - 695 355 342, 075
75 599 81

Praca w Holandii dla 2 kobiet do
30-go roku życia. Praca w gospodarstwie rolnym - 075 75 23 230
Praca w Holandii, legalna - Zainteresowane osoby (kobiety, mężczyźni)
zapraszamy do naszego biura ALMA
VAR, Działkowicza 32 A, Jelenia
Góra. Bez opłat za pośrednictwo
- 075 647 44 02
Praca w pubie - Zatrudnię dyspozycyjną studentkę do pracy w pubie.
Dobre warunki, możliwość indywidualnego ustalenia godzin pracy.
CV wraz ze zdjęciem ul. Krótka 15
Jelenia Góra - 508 821 067
P r ac ownik m a r ke t i n g o w y Zarządzający Systemem Web do
obsługi środowiska Internetowego i
współpracujących kierowników marketingu. W celu uzyskana dalszych
informacji wyślij e-mail biznes1988@
wp.pl - 505 149 988
Pr acowników budowlanych
- zatrudnimy, od zaraz, umowa o
pracę, dobre zarobki. Kontakt w dni
robocze od 16-18.00 - 503 069 600
Pr acowników budowlanych
- wykwalifikowanych, z doświadczeniem murarzy, tynkarzy zatrudnimy
na umowę o pracę. Dobre zarobki.
Kontakt w dni robocze od 16-18.00
- 503 069 600
Pracuj na swoim - Wymagania:
pracowitość; pomysłowość; dostęp
do Internetu. Mile widziane: podstawowa znajomość Office. Oferuje:
- udział w eksperymentalnych projektach; - indywidualny tryb pracy.
- 552 311 024
Pracuj z FM - zostań dystrybutorem firmy fm. W ofercie ponad
10 0 zapachów per fum znanych
światowych marek hugo boss, dolce
gabbana itp. zysk do 40%,zadzwoń
- 667 268 964
Pr zedstawiciel handlow y Firma reklamowa poszukuje Przedstawicieli Handlowych. CV proszę
w ysyłać na adres: rekrutacja@
infowellness.pl - 607 122 636
Pr zejazd do Holandii - Szu kam transportu do Holandii w dniu
24.11.2008 dla jednej osoby - 510
247 494
Przepisanie tekstu - Zlecę przepisanie dokumentacji na komputerze
(Word). Ilość stron do przepisania:
ok. 350; cena: 0,70 zł za stronę,
czas realizacji: do 3 tygodni. Kontakt:
stoor@op.pl – 0

Sprzedawca ciastek - Przyjmę
kobietę do sprzedaży ciastek na
pasażu w Tesco - 607 750 157

S tanowisko d l a f r y z j e r k i wynajmę stanowisko w centrum
miasta - 607 060 607
Stanowisko dla fr yzjerki - w
salonie przy Placu Ratuszowym
- 697 232 114
Studenci - mogą pracować! Praca dla ambitnych studentów /ek,
Stylowy hotel i restauracja szuka
kelneków/ki. Możliwość zamieszkania. Zaoczni - dzienni. Zapraszamy
do zespołu - 075 76 18 951
Studenci/ki -zak waterowanie
- Jesteś studentem/ką - stylowa
restauracja zatrudni Cię z przyjemnością/praca w tygodniu lub w dni
wolne od pracy. Zakwaterowanie.
Karpacz. Zapraszamy zadzwoń - 075
76 18 527
Studentkę zatrudnię - Dom Potok
w Karpaczu zatrudni studentkę od
22.12-3.01.09 na parę godzin dziennie jako pomoc w kuchni i kelnerkę.
- 601 689 146, 695 598 589
Super okazja nie przegap - Można
dobrze zarobić. Jest to praca dorywcza. Jeśli jest pan/i zainteresowany/a
to proszę napisać mi maila. E-mailelektron01@wp.pl - 509 266 328
Szukam kelnerki - pizzeria - Pilnie
szukam kelnerki. Pizzeria w Cieplicach - 665 163 087
Szukam niani - Pilnie poszukuje
niani do dziecka 9miesiecznego w
okolicach ul. Gałczyńskiego w JG.
Na 7 godz. Zainteresowane osoby
- proszę o kontakt. - 697 079 190
S zukam pracy - A bsolwentka
liceum szuka pracy jako kelnerka
lub sprzedawca e-mail: agatagc11@
wp.pl - 665 913 713
Technika farmacji zatrudnię - po
stażu - 698 633 851
Umowa zlecenie - do sprzedaży
kredytów gotówkowych. Wysokie
prowizje - 667 894 576
Wulkanizacja - Duża f irma
motoryzacyjna zatrudni pracownika
wulkanizacji, wymiany opon. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Pracę na pełny etat. Miłą
atmosferę. Możliwość awansu. - 502
492 010
Wydzierżawię fryzjerce - stanowisko w salonie w Centrum! - 697
232 114

Przyjmę kosmetyczkę - od zaraz
- 691 617 002

Wyjazd na Ukrainę - opłacę wyjazd
na Ukrainę znającemu język Ukraiński - 668 476 019

Recepcjonistka , kelnerka Hotel w Karpaczu zatrudni odpowiedzialne osoby - możliwość rozwoju
zawodowego. - 075 76 16 098

Zatrudnię kucharza - Pizzera
do Pizzerii w Jeleniej Górze - 606
991 160

Salon samochodow y, komis Duża firma motoryzacyjna zatrudni
handlowca do salonu i komisu.
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Pracę na pełny etat. Miłą
atmosferę. Możliwość awansu. - 502
492 010
Sklep motoryzacyjny - Duża firma
motoryzacyjna zatrudni sprzedawcę
części samochodowych z doświadczeniem. O ferujemy atrakcyjne
warunki wynagrodzenia. Pracę na
pełny etat. Miłą atmosferę. Możliwość awansu. - 502 492 010

Z atrudnię wokalistę - Zespół
muzyczny zatrudni wokalistę, do
pomocy w śpiewaniu na imprezie
sylwestrowej. - 605 450 117
Zatrudnimy budowlańców - dobre
warunki płacowe, umowa o pracę, o
kontakt prosimy od 16-18.00 - 503
069 600
Zatrudnimy do aktualizacji stron
internetowych osobę z dobrą znajomością języka angielskiego i
niemieckiego oraz podstawami
informatyki. Kontakt: biuro@stepien.
org.pl

Z atrudnimy na stałe - osoby
młode, dyspozycyjne od zaraz 2000
netto - 75 76 47 019
Zlecę murowanie kominów - z cegły
klinkierowej - 603 280 275
Zlecę narysowanie dokumentacji
w Autocad - blaszanej obudowy z
gotowego prototypu. Kontakt cinematic@o2.pl –
Zlecę sprzątanie - mieszkania
- możliwa regularna współpraca
- 726 031 560

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę na ¼ etatu lub
½ etatu. Pomoc kuchenna, sprzątanie biura, restauracji lub inną
– 692 078 919
Pilnie posprzątam biura, sklep
itp. Podejmę pracę jako pomoc
kuchenna. Posiadam książeczkę
Sanepidu – 606 494 710
Młody, prawo jazdy B,C, psychotesty podejmie pilnie każdą pracę
- 503 465 956
Szukam pracy jako kierowca 30
lat, Kat. B, C, kurs na przewoź,
rzeczy, karta kierowcy, zaświadczenie o niekaralności, bez nałogów, uczciwy, odpowiedzialny
– 721 115 850
Murarz szuka pracy - 663 114
219
Dodatkowa w sobotę i niedzielę.
Prawo jazdy b, elektronik, 27 lat
- 693 355 861
Szukam pracy jako piekar z uwaga ważne! do wagi lub do stołu
lub jako pomocnik kierowcy, przy
rozwodzeniu towaru, pieczywa
itp. - 885 918 282

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

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

Emeryt 60 lat prawo jazdy B.C.E
szuka pracy najchętniej na busa
- 691 455 758

Lena tel. 663 663 648

Podejmę pracę - po godzinie 15.00,
albo na weekendy, uprawnienia na
wózki widłowe - 518 215 099
Z inicjatywą - z wykształceniem
prawniczym. Bogate doświadczenie,
w tym na kierowniczych stanowiskach. Obecnie emeryt mundurowy.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia
- 662 197 021

Opieka nad dziećmi na
godziny i noce
(Andrzejki, Noc Sylwestrowa) - 075 75 215 89
21 lat, prawo jazdy kat b - wykształcenie średnie ( technik żywienia),
dwa jeżyki obce, obsługa komputera,
kulturalny, ambitny, szybko uczący
się - 792 709 565
22 lata, atrakcyjna, komunikatywna
z językiem angielskim - Pracowita,
ambitna poszukuje pracy jako kelnerka, recepcjonistka lub inne atrakcyjne oferty. Rzetelność i uczciwość
to moja domena - 510 247 466
Angielski, komputer - prawo
jazdy - Karpacz - Studentka III roku
podejmie pracę na terenie Karpacza
lub okolic. Doświadczenie w pracy
w gastronomii, zaradna, komunikatywna, dyspozycyjna. - 888 195 127
Barmanka - Poszukuję pracy
w charakterze barmanki - 517 877
140
Barmanka 22 lata - młoda absolwentka kursu Barmańskiego - szukam pracy w Jeleniej Górze lub
okolice, również jako kelnerka, co

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

%
10
15
20
25

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

Szukam pracy w budownictwie
jako pomocnik - 885 303 715

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

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

Sympatyczna panna bez nałogów zaopiekuje się dzieckiem
- 885 303 715

Podejmę pracę jako cukiernik
lub pomoc cukiernika - 793 080
701

33

Sylwia tel. 500 014 214

2 tygodnie na weekend studiuję
żywienie - nie palę, nie piję - 667
820 103
Br ak miejsc w pr zedszkolu? zadzwoń, chętnie zaopiekuję się
twoim dzieckiem. Mam doświadczenie, ponieważ wychowuję 2-letnią
córeczkę. Cena do uzgodnieniawraz z wyżywieniem. Ewcia417@
op.pl - 695 139 130
Budowlańcy szukają pracy - Szukamy pracy na budowie. Doświadczenie, wykształcenie budowlane
- 601 972 043
Dla studenta (zaoczne) - mieszkam
w Jeleniej Górze i studiuje zaocznie.
Jestem młody, energiczny, znam
się na obsłudze komputera (Word,
Excel), podstawy j. niemieckiego
- 661 343 843
Dodatkowa - podejmę pracę
dodatkową wieczorami i w weekendy,
posiadam prawo jazdy kat. b, 5-letnie
doświadczenie w branży budowlanej,
otwarty na inne propozycję pracyszybko uczący się, proszę o kontakt
- 509 339 271
Dodatkowa - mam 25 lat, po
studiach, 5 lat jako kierowca busa,
szukam dodatkowej pracy w godz.
od 12.00 - 18.00. Posiadam własne
auto osobowe - 660 685 399
Dorywczej - kuchnia - od zaraz
do 10 grudnia jako pomoc kuchenna,
mam praktykę w hotelu we Włoszech
- 605 120 468
Dorywczo w Karpaczu - 3-4 godz
dziennie od poniedziałku do piątku
(sprzątanie, itp.) - 696 889 882
Dyspozycyjny - Podejmę się
każdej pracy. Jestem dyspozycyjny
i posiadam prawo jazdy kat B oraz
własny samochód - e-mail: grzesia1@poczta.onet.pl - 606 459 882

redakcja: (075) 75 444 00

Dyspozycyjny z wykształceniem
prawniczym. Bogate doświadczenie,
w tym na kierowniczych stanowiskach. Obecnie emeryt mundurowy.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia
- 662 197 021
Podejmę prace w charakterze
elektryka. Uprawnienia SEP. Znajomość programów do tworzenia
schematów elektrycznych. - 508
260 110
Hotelarstwo i gastronomia
- szukasz pracowników z branży
hotelarskiej, gastronomicznej - skontaktuj się z CRK Centrum Rekrutacji
Kadr Jelenia Góra, ul. Wiejska 29,
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 43 965
i 605 661 481
Inżynier - Mężczyzna, lat 31,
inżynier ochrony środowiska, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,
obsługa komputera, szuka pracy na
terenie Jeleniej Góry. - 782 670 680
Inżynier marketingu - Prawo jazdy
- reprezentatywny wysoki brunet
- 696 069 640
Inżynier podejmie pracę - Podejmę
pracę biurową. Proszę o kontakt na
adres: onega85@gmail.com, wyślę
CV. - 693 431 530

podejmie prace. rafbar@interia.pl
- 600 986 810
Informatyk - administrator Doświadczenie w środowisku MS
Windows, również W2k3. Sieci komputerowe, administracja, utrzymanie.
Serwerowe systemy zabezpieczania
danych. Pomoc w doborze sprzętu i
oprogramowania - 606 778 233
Jako opiekunka - Poszukuję pracy
od zaraz w charakterze opiekunki w
Niemczech - 075 64 91 68
Każda dodatkowa praca - prócz
akwizycji, młody szybko się uczę
- 661 399 203
Każdej pracy - kat b, znajomość
komputera, możliwość przyuczenia
agador10@o2.pl
Kierowca - kat. B, C, E, D z uprawnieniami na przewóz osób i przewóz rzeczy oraz na wózki widłowe
podejmie prace od zaraz w ruchu
międzynarodowym lub krajowym
- 788 901 128
Kierowca - kierowca z kat. B,C, E,
D - 788 901 128
Kierowca - KAT A, B, C+ E, T, kurs
na przewóz rzeczy, uprawnienia na
wózek widłowy - 500 798 806

Inżynier podejmie pracę - Inżynier
marketingu i zarządzania z prawem
jazdy kat.”B”, znajomością jęz. niemieckiego oraz ukończonym kursem
na audytora wewnętrznego norm
jakości ISO 9001-2001 podejmie
pracę - 509 229 109

Kierowca - kat B, bądź jako
kurier, zaopatrzeniowiec, młody,
uregulowane wojsko, nie karany w
pełni dyspozycyjny. Od zaraz - 791
513 520

Inżynier programista cnc - Podejmę
pracę na stanowisku inżynier utrzymania ruchu, programista CNC
system FANUC, inżynier procesu/
projektu, znajomość EdgeCama oraz
SolidWorksa. - 663 164 547

Kierowca - 28 letni, prawo jazdy
kat.b, papiery na wózki widłowe
- kontakt na email def80@o2.pl –

Informatyk - inżynier po kierunku elektronika i telekomunikacja

Kierowca - kat B lub na inne stanowisko - 791 513 520

Kierowca b, c - wiek 34 lata,
doświadczenie w pracy jako kierowca-magazynier - 508 318 588

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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AUTO KOMIS

Jelenia Góra

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

AU T O H A N D E L

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

SKLEP

odzie¿owo„BAZAR” sportowy

Restauracja
Przycup w Dolinie

www.przycupwdolinie.pl

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

ROBERT

ul. Wolności 59

WOJCIECH CHADŻY

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

firma handlowa

Sklep sportowo-odzieżowy mieszczący się przy ul. 1-go Maja 29
(obok drogerii „NATURA”) został
przeniesiony na ul. 1-go Maja 55.

kuchnia polska

HOTEL

Halny

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

vesper
jigga wear

Polecamy szeroki asor tument
odzieży sportowej znanych firm
polskich: Jigga Wear, Outhorn, Vesper, Bodella, Jumper, Reda Sport,
w szczególności dresy róznego
rodzaju, bluzy, spodnie oraz kurtki
górskie w dostępnych cenach.

Czynne od 1000 do 1800
Tel. 075 75 234 52

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

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.

Miejsce
na twoją
reklamę

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.
OFERTA
SAMOCHODÓW
z klimatyzacją
,cena 13.800
4. Renault Clio
1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
PODEMONSTRACYJNYCH
Dacia Logan
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg 99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena1.4
23.900
5. Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
z klimatyzacją
1. przebieg
Dacia
logan
MCV 1.6
16V
105 KM ( benzyna ) – 7
,- przebieg 36 tys. km,
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
miejscowy
z
klimatyzacją,
rok
prod.2008,
6. Renult
Grand Scenic
2.0 16V 140KM
automat,
rok 2004, przecena 23.900,- z klimatyzacją automatyczną
,- – srebrny metalik
przebieg
170 5.000
tys. km, cena
38.900
bieg ok.
km,
kolor
Renault Laguna
Grandtour
1.9
dCi
120KM,
rok
2004,
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
Cena
zł, rabat
,- ,-7.100 zł, cena po rabacie
przebieg 103przebieg
tys. km,48.000
cena
6700
km,34.900
cena 49.000
40.900zł
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
72 tys.,
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

!!!! WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008 !!!!

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

OFERTA SPECJALNA

przebieg 6700 km, cena 49.000,SAMOCHODÓW
NOWYCH
8. Megane Coupe 2.0
IDE 140 KM, rok 2001, przebieg
72 tys.,
cena 21.900,9. Avantime
rok 2002,
przebieg
1.3.0,
Renault
Twingo
1.2101
16Vtys,
75cena
KM 45.900,z klimatyzacją, rok

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28

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, rok.prod.2008, kolor – beżowy metalik
Cena 46.35zł rabat 3.450zł cena po rabacie
42.900zł
3. Renault Kangoo Express II 1.5 dCi 85 KM z klimatyzacją rok prod.2008, kolor – biel polarna 24 %
rabatu
4. Renault Kangoo II 1.5 dCi 85 KM z klimatyzacją
rok prod.2008, kolor – błękit srebrzysty 18%
rabatu
5. Renault Kangoo 1.5 dCi 85 KM z klimatyzacją rok
prod.2008, kolor – gwiezdny pył 26% rabatu
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
1. Renault Grand Scenic -7 osób- 2.0 16v 140KM
– automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km, cena
33.900,2. Renault Megane Coupe 2.0 IDE 140KM , rok 2001,
cena 18.900,-

BIURO

CENTRUM

58-500 Jelenia Góra
ul. Poznańska 27
tel. 075-75-221-88
fax 075-75-330-66
biuro@rucinski.jgora.pl
czynne: 8.00 - 18.00

RUCIŃSKI

58-500 Jelenia Góra
ul. Traugutta 12
tel. 075-767-88-48
fax 075-767-80-85
biuro@rucinski.jgora.pl
czynne: 8.00 - 16.00

PIECZĄTKI,

DRUKARNIA OFFSETOWA-CYFROWA,
WIZYTÓWKI, ULOTKI, FOLDERY,
ART. BIUROWE, PAPIERNICZE I SZKOLNE,
GRAWEROWANIE LASEREM,
DŁUGOPISY, UPOMINKI, BRLOCZKI,
TABLICZKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Nowe mieszkania
mieszkania ii lokale
lokale usługowe
usługowe w
w centrum
centrum
Nowe
Jeleniej Góry,
Góry, ul.
ul. Krótka.
Krótka.
Jeleniej

3. Renault Modus Alize 1.2 16V 75KM – marzec
2008!, srebrny metalik, cena 34.500,-

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

4. Renault Clio 1.2 60KM, rok 1999, przebieg 89 tys.
km, czerwony, cena 11.900,WKRÓTCE W OFERCIE
2 x Renault Megane Sedan Alize 1.6 16V 110KM
– I rejestracja 2008 , srebrny

ART-DOM biuro: Szkolna 5/10, J.Góra
075-7522980, 603533953, 697397297

Z tym ogłoszeniem do 29.11.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kierowca b, c - wykształcenie
wyższe, prawo jazdy kategoria B, C
oraz uprawnienia na wózki widłowe
- 785 104 070
Kierowca c+e - z doświadczeniem
na trasach międzynarodowych (UE)
poszukuje pracy (kraj lub UE) Jelenia
Góra - 888 604 633
K ierowca c+e - wiek 28 lat,
doświadczenie w transporcie międzynarodowym, karta kier..., kurs
na przewóz rzeczy, zaświadczanie o
niekaraniu, uczciwy i dyspozycyjny.
- 888 604 633

Młody, ambitny - mam prawie 19
lat, uczę się zaocznie, wiele razy już
pracowałem w rożnych branżach,
szkołę mam co drugi weekend, wiec
jestem do dyspozycji - 512 674 370
Młody, energiczny, prawo jazdy
kat. b+ samochód - 27lat, bez nałogów z dobrą znajomością topografii
Dolnośląska , najlepiej jako kurier lub
rozwoziciel, itp. itd - 514 772 340
Mężczyzna - 28 lat pilnie podejmie
pracę mail krzysiek3465@wp.pl –

Kierowca kat b - 25 lat, uczciwy
pracowity, szuka ciekawej pracy za
sensowne pieniądze - 792 696 386

Mężczyzna pilnie podejmie pracę
- M ężczy zna, 28 lat poszukuje
pracy na budowie, produkcji lub
jako pracownik gospodarczy mail
krzysiek3465@wp.pl –

Kierowca kat b - busa - pilne
- doświadczenie w ruchu międzynarodowym - pilnie poszukuje pracy,
znajomość angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
dyspozycyjny - 888 362 346

Mogę zacząć od zaraz! - Jestem
z wykształcenia licencjatem pedagogiki. Mam ukończony kurs języka
niemieckiego w Austrii. Bardzo pilnie
poszukuje pracy, w której będę się
czuł potrzebny - 888 780 478

Kierowca kat b szuka pracy - 25
lat, uczciwy, pracowity poszukuje
ciekawej pracy za sensowne pieniądze - 792 696 386

Murarza - pilnie - 782 805 822

Kierowca kat. b, c - jestem dyspozycyjny - 600 055 024

Na koparko-ładowarkę - Mam uprawnienia. Doświadczenie pół roczne za
sterami. - 791 555 360

Kierowca kat. b - Poszukuje pracy
na terenie Jeleniej Góry jako kierowca kat. B do piekarni lub hurtowni
lub jako magazynier. - 723 736 095

Na weekend - maturzystka poszukuje pracy na weekendy. Posiadam
prawo jazdy Kat B oraz własne auto,
mam aktualną książeczkę sanepidu.
Jako kelnerka bądź do sklepu, solarium - 605 070 682

Kierowca kat. b - międzynarodówka (doświadczenie), bądź jako
kurier, zaopatrzeniowiec, młody,
uregulowane wojsko, nie karany, w
pełni dyspozycyjny. Od zaraz - 725
458 733

Obrotna szuka pracy - Jestem
młodą pojętną dziewczyną. Szukam
dorywczej pracy(weekendy lub po
szkole) jako opiekunka do dziecka,
sprzątania bądź gotowania. Pilnie
proszę o kontakt. - 693 249 002

Kierowca kat. b - 3 letnie doświadczenie na busach różnych marek,
posiadam nawigację, szybko trafiam
do celu. - 785 269 273

Obrotny młody z prawem jazdy
- Poszukuje pracy w której nie wymagane jest doświadczenie natomiast
uczę się dość szybko. Punk tualny, powierzone zadanie wykonuje
sumiennie. Proszę o telefony, bądź
GG 7377798, skype andrzej16i - 609
284 057

Kierowca międzynarodow y prawo jazdy B,C+E, kurs na przewóz
rzeczy, badanie psychologiczne,
zaświadczenie o niekaralności. - 501
309 047
Kierowca szuka pracy - kat B,
bądź jako kurier, zaopatrzeniowiec,
młody, uregulowane wojsko, nie
karany w pełni dyspozycyjny. Od
zaraz - 791 513 520
Kierowca z kat. b, c+e - kurs na
przewoź rzeczy, karta kierowcy,
komunikatywna znajomość języka
niemieckiego, dyspozycyjny - 788
901 128
Kierowca, magazynier - Młody,
żonaty 25 lat podejmie pracę - prawo
jazdy kat B. od 2003 roku, a także
uprawnienia na wózki widłowe od
2002 rok - znana branża magazynowa. Uczciw y, odpowiedzialny
- 792 473 415
Kobieta - lat 27, wykształcenie
średnie, obsługa komputera, kasy,
język angielski, elokwentna o miłej
aparycji, kontaktowa, doświadczenie
w obsłudze klienta, podejmie pracę
w handlu, biurze na recepcji - 605
274 196
Kobieta - 29-letnia - prawo jazdy
, własny samochód, obsługa komputera, pilnie p o dejmie prac ę.
anna11123@wp.pl –
Kobieta - spr z ąt anie, pomoc
kuchenna, chałupnictwo na terenie
Jeleniej Góry - 609 494 710
Kobieta - lat 40 (rencistka) podejmie prace od zaraz jako opiekunka
do dzieci, pomoc domowa, pomoc
kuchenna itp... - 793 672 365
Kobieta szuka pracy - 29 -letnia kobieta (prawo jazdy, własny
samochód, obsługa komputera)
pilnie podejmie pracę. anna11123@
wp.pl –
Kobieta szuka pracy - sprzątanie,
pomoc kuchenna, chałupnictwo na
terenie Jeleniej Góry - 609 494 710
Konkretna oferta! - Mam na imię
Ewa, podejmę pracę w hurtowni na
stanowisku sprzedawcy lub magazyniera. Godziny pracy max.do 16.
- 501 558 212
Księgowa, kasjer - podejmie pracę
- 511 765 784
Księgowy - w niepełnym wymiarze, doświadczenie, solidność, certyfikat MF - 605 097 906
Kucharz - z dużym doświadczeniem poszukuje pracy na terenie
Jeleniej Góry i okolic - 603 313 601
Magazynier - kierowca kat b szukam pracy - 604 181 585

Ogrody obsługa - Stała obsługa.
Prace w ogrodzie, rąbanie drewna,
sadzenie, koszenie, grodzenie. - 665
248 430
Oper ator koparko - ładowarki
- podejmie pracę na kilka dni (celem
douczenia praktycznego bez wynagrodzenia) lub na stałe w Jeleniej
Górze i okolicach - 609 211 796
Opieka nad dzieckiem - u mnie w
domu - 785 793 873
Opieka nad dzieckiem - u siebie w
domu - 697 190 458
O piek u nka - z a o p i ekuj ę si ę
dzieckiem u siebie w domu - mam
doświadczenie, sama mam 2 dzieci
- 660 725 384
Opiekunka do dzieci - od rana do
południa od 2 lat - 782 559 046
Opiekunka od 17 i weekendy mam 25lat, dziecko, zmotoryzowana,
dodatkowo zaopiekuje się dzieckiem
codziennie od godz17.00 i weekendy
(od ok. 2 lat zajmuje się pilnowaniem
dzieci), również obecnie, 6zł za godz
do uzgodnienia - 691 341 205
Pilnie - w godzinach popołudniowych weekendy i na nockach - zawód
sprzedawca - 660 725 384
Pilnie - w Jeleniej Górze (studiuję
zaocznie), posiadam doświadczenie
na stanowisku sprzedawca, szybko
się uczę i nawiązuje kontakty - 790
570 347
Pilnie - uczę się zaocznie i pinie
podejmę każdą prace bardzo proszę
dzwonić - jestem uczynna i wykonuję
każdą powierzoną mi pracę - 607
693 660
Pilnie - jako pomoc do kuchni,
sprzątanie, kelnerka itp., mam 44
lata - 691 839 519
Pilnie - Mężczyzna 25 lat, średnie
z maturą, kurs spawacza metodą
„MAG”, kurs obsługi suwnicy, spawanie w argonie. Podejmie każdą
prace w Kowarach lub okolicy. - 513
317 044
Pilnie - Mężczyzna 25 lat, wykształcenie średnie, kurs spawacza metodą
„MAG”, kurs obsługi suwnicy, podejmie pracę w okolicach Kowar lub
Jeleniej Góry - 513 317 044
Pilnie podejmę pracę - Do sprzątania jako niania oraz kasjer, sprzedawca, dyspozycyjna - 601 315 821
Pilnie podejmę pracę! - Młoda,
uczciwa i sumienna podejmie pracę
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od zaraz. Charakter pracy nie ma
znaczenia. - 792 251 024
Pilnie szukam pracy - jestem
niepełnoletnia i szukam pracy. W
lutym kończę 18 lat - jestem osobą
odpowiedzialną - 782 510 187
Pilnie szukam pracy o różnym
charakter ze. Jestem studentem
zaocznym. Posiadam książeczkę
sanepidu i dyplom technika żywienia
- 785 599 792
Pilnie szukam pracy - magazynier,
kierowca kat B - 604 181 585
Pilnie szukam pracy! - Studentka
zaoczna fizjoterapii, podejmę pracę
od zaraz najchętniej na terenie
Jeleniej Gór y, doświadczenie w
gastronomii, handlu, język niemiecki
komunikatywnie, prawo jazdy kat.B
- 605 551 231
Pizzer - podejmę pracę w Jeleniej
Górze. - 507 972 442
Podejmę - Pilnie poszukuję pracy
młoda dziewczyna - 781 951 974
Podejmę - opieka- Niemcy - Z
końcem listopada mogę podjąć wyjechać do Niemiec w charakterze
opiekunki. - 075 64 91 685
Podejmę dodatkową pracę - Szukam dodatkowej pracy, najlepiej w
weekendy - 668 677 231
Podejmę każdą pracę - wykształcenie średnie ekonomiczne, wiek 24
lata - 695 664 315
Podejmę każdą pracę - w godzinach popołudniowych zawód sprzedawca - 660 725 384
Podejmę każdą pracę - dziewczyna 23 lata - średnie niepełne
- 781 951 973
Podejmę każdą pracę od zaraz
- pilne - Mężczyzna 43 lata, uczciwy,
dyspozycyjny, pracowity - w kraju lub
zagranicą - 882 693 088
Podejmę od zaraz - jako lakiernik,
pomocnik lakiernika, śruciarz lub
podobne - 785 599 801
Podejmę pracę - jako handlowiec/
sprzedawca. - 501 835 660
Podejmę pracę - fizyczną od zaraz
- 603 625 817
Podejmę pracę - podejmę każdą
pracę - 791 513 520
Po d ejm ę prac ę - w z ak resie
pomocnik mechanika samochodowego - jestem po zawodówce o profilu elektromechanik samochodowy,
lecz praktykę zawodową odbywałem
w typowym warsztacie samochodowym - 603 625 817
Podejmę pracę - prawo jazdy kat.
B - 669 310 313
Podejmę pracę - Kobieta 26 letnia - jako recepcjonistka, kelnerka
- gryf94@gmail.com Podejmę pracę - mężczyzna, 39
lat podejmie pracę jako ochroniarz,
brak licencji - 508 173 472
Podejmę pracę - w godzinach
popo łudniow ych weekendy i na
nockach - zawód sprzedawca - 660
725 384
Podejmę pracę - jako stróż lub
ochroniarz, mężczyzna 39 lat - 607
843 600
Podejmę pracę - podejmę współpracę z hurtowniami lub osobą prywatną, własna działalność, młody,
wykształcenie średnie techniczne,
prawo jazdy kat: b samochód Fiat
Ducato Maxi 96r. - 512 167 766
Podejmę pracę - pilnie- chętnie
na produkcji, chodź nie koniecznie
- przemko075@wp.pl - 512 635 806
Podejmę pracę - na 1/2 etatu jestem zarejestrowana w UP lat 21
wykształcenie średnie - maturalne
- 781 957 436
Podejmę pracę w Karpaczu - stróż,
konserwator, drobne prace remontowe lub inną - 605 194 983
Podejmę prace od zaraz - jako
kasjer sprzedawca, kelnerka lub
zaopiekuję się dzieckiem, posiadam
doświadczenie na kasie fiskalnej
oraz w opiece nad dziećmi - 785
599 802
Podejmę prace w ochronie - w
Jeleniej Górze lub okolicach. Obecnie uczę się zaocznie w liceum, nie
posiadam licencji ochroniarza - 075
751 56 86
Polonistka, opiekunka - student
III roku filologii polskiej podejmie

prace w zakresie swojego zawodu.
Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych. Również podejmę pracę
w charakterze opiekunki - wieloletnie
doświadczenie. - 663 359 461
Pomoc kuchenna - Podejmę od
zaraz pracę jako pomoc kuchenna
- 667 380 956
Pomoc kuchenna - Szukam pracy
na stanowisko kucharza lub pomocy
kuchennej - jestem po szkole średniej
technik, mam przebyta praktykę oraz
pracowałem już wcześniej na tym
stanowisku. - 510 682 810
Pomoc kuchenna, sprzątanie Podejmę prace - sprzątanie, pomoc
kuchenna, chałupnictwo na terenie
Jeleniej Góry - 609 494 710
Pomocnik budowlany - na terenie
Jeleniej Góry - 507 972 442
Pomocnik budowlany - dyspozycyjny, młody z doświadczeniem
podejmie pracę jako pomocnik prac
budowlanych - 791 533 711
Pomocnik kuchenny - w Jeleniej
Górze - 507 972 442
Popołudniami - przy opiece nad
dzieckiem, bądź przy sprzątaniu,
mam 19 lat i doświadczenie. - 721
971 705
Posiadam doświadczenie - w
kierowaniu zespołem, praca w biurze, kontrole finansowe. Szukam
pracy rozwojowej, dającej duże
możliwości. 30 lat. CV na e-mail.
- 507 059 078
Posprzątam - poprasuję - solidnie
- 662 393 550
Posprzątam, poprasuję - pilnie
- 601 511 416
Poszukuję pracy - Poszukuje
pracy w okolicy Jeleniej Góry na stanowisku barman, kelner. Posiadam
doświadczenie na wymienionych
stanowiskach. - 792 277 140
Poszukuję pracy - Młody, solidny
podejmie stałą pracę - 602 881 016

angielskiego i niemieckiego na poziomie średnim. - 517 237 683
Solidny bez nałogów - jako operator wózka widłowego, posiadam
uprawnienia na wszystkie typy wózków, prawo jazdy kat b, nie posiadam
nałogów - 075 74 640 71
Sprzątanie - pilnie szukam pracy
- spr zątanie, prasowanie - 785
793 873
Sprzątanie - mieszkanie itp, do
południa - Kowary i okolice - 691
173 971
Spr z ątanie! - Kompleksowe
sprzątanie piwnic, strychów, poddaszy, posesji. Negocjacja cen! - 663
332 689
Sprzedawca - w godzinach popołudniowych weekendy i na nockach
zawód sprzedawca - 660 725 384
Sprzedawca z doświadczeniem
- lub w pokrewnej branży. Zainteresowanym dodatkowych informacji
udzielę telefonicznie lub e-mail
pawel.sadowski1@googlemail.com
- 697 152 438
S ta ż - M a m 2 2 l a t a , z a w ó d
wyuczony - technik handlowiec, w
trakcie studiów niestacjonarnych.
Jestem zainteresowana stażem w
biurze na terenie Jeleniej Góry lub
okolic. - 792 232 040
Staż dla inż. z PWR - Mam 23 lata,
ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym
.Jestem zainteresowana stażem w
biurze na terenie Jeleniej Góry lub
okolic. mail: Jacek_Kozyra@interia.
eu - 607 545 462
Student - Student IV roku Uniwersytetu Ekonomicznego podejmie
pracę. Kontakt: 1cinkos@wp.pl - 691
442 767
Student prawa - zaocznych studiów poszukuje pracy - 698 076
496
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Studentka - studiów zaocznych
podejmie prace od poniedziałku do
piątku, w niektóre weekendy również
madzia86g@wp.pl - 661 750 416
Stud entka - z aopiekuje si ę
dzieckiem w wolnych godzinach,
jestem odpowiedzialna, bez nałogów. Opiekowałam się już dziećmi
- 880 462 173
Studentka - praca na weekend
- Studentka poszukuje pracy na
weekend (Od piątku do niedzieli)
na terenie Jeleniej Gór y. - 603
253 940
Studentka 5 roku fizjoterapii
- szuka pracy - 788 901 121
Studentka pedagogiki (zaoczna)
- Mam 20 lat, szybko nawiązuje
kontakty, posiadam prawo jazdy,
doświadczenie jako kelnerka, podstawy znajomości komputera i niemieckiego. Jestem z Mi łkowa i
szukam czegoś w okolicy Karpacz,
Jelenia Góra - 509 057 034
Studentka podejmie pracę studentka AE podejmie pracę w
godzinach popołudniowych(4-5h)
e-mail:jola.stu@onet.eu –
Studentka szuka pracy - fizjoterapii zaocznej (III rok) Szukam pracy!
- 791 286 831
Studentka zaoczna - studentka
5 roku fizjoterapii szuka pracy, nie
koniecznie w zawodzie - 788 901
121
Studentka zaoczna - jestem
studentką 2 roku na UE w Jeleniej
Górze - 695 444 406
Studentka zaoczna! - Posiadam
Certyfikat Zawodowy ”opiekunka
środowiskowa - Praca: Opiekunki do
dziecka. Opiekunka Osoby starszej.
Pracownik biurowy - 725 174 274
Szukam dodatkowej pracy - Mężczyzna 24 lata - szuka dodatkowej
pracy po godz. 15, prawo jazdy kat.
b, z zawodu technik gastronomii,

Poszukujesz prac owników ?
- Pracownicy budowlani, elektrycy,
kierowcy, informatycy, księgowi,
pracownicy biurowi i wiele innych
- zapraszamy do Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra ul. Wiejska
- biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65
i 605 661 481
Poszukuję pracy - mam doświadczenie w pracy w gastronomii, ale
podejmę inną ciekawa ofertę - 792
277 140
Praca - Młoda energiczna maturzystka szuka pracy w weekendy!!
- 692 197 661
Praca - Rencista 40 lat podejmie
pracę jako kierowca kat KAT C+E na
wywrotce 4-ro osiowej. Rzetelność
sumienność bez nałogów - 697
980 806

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I - II piętro Cena 136.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy działkę gruntu 1,24 ha okolice
Jeleniej Góry. Pod zabudowę przeznaczone
30% powierzchni. Cena 148.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 : tel. biuro 075/ 643 60 52

Praca - posprzątam mieszkanie,
zaopiekuje się starszą osobą - 607
370 615
Praca biurowa-podejmę - Podejmę
pracę w biurze - posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz komunikatywny
angielski -wykształcenie wyższe
- 721 235 769
Praca dodatkowa - od godz. 17
- 509 982 680
Praca dodatkowa - dwie dziewczyny - na weekendy, nie boimy się
żadnej pracy - sprzątanie - pomoc w
domu - pilnowanie dziecka - pomoc
kuchenna itp - 722 076 869

Do sprzedania 2 pokoje w Mysłakowicach.
Powierzchnia 46 m2 . Cena 130.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 691-339-777 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Sprzedamy dom w Szklarskiej Porębie
176m2 z działką 1047 m2 - do remontu.
Cena 350.000,- zł. do negocjacji.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 608-311-709 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Praca jako kierowca k. b - Młody,
szybko się uczę, posiadam prawo
jazdy kategorii B, obsługa komputera
- 661 339 203
Praca Niemcy - pojadę na zastępstwo do pracy w Niemczech, może
być na święta. - 608 557 629
Pracę na budowie - pilnie podejmę.
Jelenia Góra lub okolice - Telefon
kontaktowy po godz.17. - 500 576
983
P r a cy b i u r o w e j - P o s i a d a m
wykształcenie wyższe, ekonomiczne
i doświadczenie - 697 909 850

Piękny stary dom po remoncie - okolice
Karpacza
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

Przyjęcia, ciasta, torty - Piekę
ciasta, torty, gotuję, dekoruję sale
- wesela, komunie, święta - 695
132 717
Recepc jonistka - Szukam
pracy na stanowisku recepcjonistki,
najchętniej w Szklarskiej Porębie lub
Jeleniej Górze. Znajomość języka

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie 1 pokojowe w kamienicy, w Sobieszowie. Niskie
koszty eksploatacji. Dogodny dojazd.
Cena 110.000,- zł.
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

Wynajmiemy 2 pokojowe mieszkanie w Karpaczu.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
Sprzedamy działkę budowlaną w Wojcieszycach. Powierzchnia 3140 m2, atrakcyjna
cena 145.000,- zł . Wspaniałe widoki na Karkonosze.
Nieruchomości Karkonoskie 506-154-079 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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odpowiedzialny, sumienny - 889
053 237

- podejmę każde wyzwanie bez
przesady - 723 529 343

kolor niebieski metalik – cena do
uzgodnienia – 663 577 540

Szukam pilnie - Jelenia Góra
- jestem młodym, energicznym 21
latkiem, szukam pracy fizycznej w
bliskiej okolicy Jeleniej Góry. Przez
rak prawie pracowałem przy produkcji uszczelek - 075 71 31 992

Szukamy na budowie - Zgrana
brygada szuka pracy na budowie
e-mail filipo2@tlen.pl GG 3031136
- 601 972 043

Opel Omega kombi B – 1996 rok
– nowy przegląd i ubezpieczenie 2
x airbag, centralny zamek, alarm,
gaz, 10500 do uzgodnienia lub
zamiana na busa – 606 128 693

Szukam pracy - mam 29 lat, zawód
sprzedawca - poszukuję pracy na
weekendy popołudniami i nockę
- 660 725 384
Szukam pracy - Kobieta, lat 28, po
szkole gastronomicznej podejmie
pracę w sklepie, znajomość kasy
fiskalnej lub jako kelnerka Jelenia
Góra/Cieplice - 513 762 232
Szukam pracy - chętnie zaopiekuję
się małym dzieckiem. Jestem na
emeryturze. - 661 025 995
Szukam pracy - budowlaniec podejmie pracę od zaraz - 509 303 962
Szukam pracy - na terenie Jeleniej
Góry no okres stały. Mam 28 lat. Kilkuletnia praktyka kucharska, prawo
jazdy kat.B pełna dyspozycyjność. Z
zawodu cukiernik. Konkretne oferty.
- 723 736 095
Szukam pracy - stałej na terenie
Jeleniej Góry - kobieta 26 lat - 668
352 228
Szukam pracy - Tomek 28 l. prawo
jazdy kat.B. język angielski, komputer, komunikatywny, dyspozycyjny
- 509 360 830
Szukam pracy - jako fakturzystka
- 668 296 900
Szukam pracy - uczę się co 2
weekendy, podejmę każdą pracę od
zaraz - 607 693 660
Szukam pracy - szukam pracy jako
fakturzystka - 668 296 900
Szukam pracy - młoda kobieta po
szkole hotelarskiej z językiem angielskim podejmie pracę w hotelu w
Szklarskiej Porębie - sahara1986@
wp.pl
Szukam pracy - doświadczenia
w handlu, telemarketingu, podstawowa znajomość obsługi komputera
(kobieta). Uczciwa, dyspozycyjna
- 503 312 357
S zukam pracy - A bsolwentka
liceum szuka pracy jako kelnerka
lub sprzedawca. Kontakt e-mail:
agatagc11@wp.pl - 665 913 713
Szukam pracy - Mężczyzna 25 lat,
średnie z maturą, kurs spawacza
metodą „MAG”, kurs obsługi suwnicy, spawanie w argonie. Podejmie
prace w Kowarach lub okolicy. - 513
317 044
Szukam pracy - kobieta, lat 28 po
szkole gastronomicznej, znajomość
kasy fiskalnej podejmie pracę jako
kelnerka lub sprzedawca – Jelenia
- Góra/Cieplice - 513 762 232
Szukam pracy - mam 21 lat, jestem
po wojsku, podejmę się każdej pracy
od zaraz - 501 157 519
Szukam pracy - jestem po szkole
ekonomiczno-administracyjnej. Mam
małe dziecko, trudno mi o pracę.
Aleksandra - 66 814 84
Szukam pracy - Poszukuje pracy w
okolicy Jeleniej Góry na stanowisko
kelner, barman. Posiadam doświadczenie - 792 277 140
Szukam pracy - kobieta, 34 lat,
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjna
jako, kucharz, sprzedawca inne
oferty - 607 843 600
Szukam pracy na weekend - uczennica klasy maturalnej podejmie pracę
na weekend w charakterze kelnerki
bądź kasjerki. Mam aktualne badania
sanepidu oraz prawo jazdy kat. B
oraz własne auto. Szybko się uczę
- 605 070 682
Szukam pracy od zaraz - mam 21
lat, jestem po wojsku - 663 573 401
Szukam pracy w biurze - Kobieta,
prawo jazdy kat. B Wykształcenie
średnie. Podejmę prace w biurze
- 669 119 379
Szukam pracy w Karpaczu - stróż,
konserwator, drobne prace remontowe lub inna - 605 194 983
Szukam pracy w Szklarskiej Porębie - 28 lat mężczyzna, B. dobry
angielski, komputer, komunikatywność, wykształcenie średnie szuka
pracy na terenie Szklarskiej Poręby.
Kontakt tylko mail: thelost1@o2.pl –
Szukam stałej pracy - prawo jazdy
kat. B, wykształcenie średnie, maturalne, chętna do pracy, podstawowa
obsługa komputera, wszystkiego
mogę się nauczyć, jestem osobą
odpowiedzialną, pracowitą - 669
754 884
20 lat, dyspozycyjny od poniedziałku
do soboty, średnie wykształcenie,
obsługa komputera, ambitny - 507
315 179
Szukam, 22l, średnie, kat b - Szukam pracy najlepiej jako kierowca

Szukamy pracy - na budowie (murowanie, docieplenia, wykończeniówka,
itd,.) GG3031136 e-mail filipo2@tlen.
pl - 601 972 043
Szukamy pracy na wieczory i
weekendy - Student i studentka,
poszukujemy dodatkowej pracy na
wieczory i weekendy prosimy o kontakt - 665 213 47
Technik hotelarstwa - zaoczne
studentka administracji z dyplomem
technika hotelarstwa szuka pracy
- 605 136 116
Technik informatyk - Podejmę pracę
dodatkową w branży informatycznej
lub telekomunikacyjnej, jako pomoc
w serwisie komputerowym lub sieci
internetowej. EMAIL etnar@wp.pl
- 607 644 406
Technik, informatyk - Podejmę
pracę - obsługa e-mail - przepisanie
dokumentów do komputera (300-500
znaków na minutę prędkość) - wgrywanie oprogramowania pc. (sys.
oper) itd – Bardzo dobra obsługa pc.
W razie pytań mariuszklap@wp.pl
- 505 149 988
Tynkarz szuka pracy - mam 23
lata, pracowałem około roku na
tynkach maszynowych, gipsowych
- 791 751 793
Uczciwy - szukam pracy - dozorca,
stróż, w godzinach nocnych , Karpacz
i okolice - 691 795 109
Uczeń - Roznoszenie ulotek sklepów
po osiedlach na terenie JG - 792
187 937
Ulotki - gimnazjalistka - mogę rozdawać ulotki, reklamy różnych sklepów lub produktów. - 785 932 514
W Szklarskiej Porębie - młoda kobieta
po szkole hotelarskiej szuka pracy
w hotelu w Szklarskiej Porębie.
Znajomość języka angielskiego
sahara1986@wp.pl
Wózek widłowy - podejmę się pracy
jako kierowca wózka widłowego - 512
204 020
Weekendy (p. jazdy, auto) - uczeń
18 lat prawo jazdy kat b, własny samochód podejmie pracę w weekendy i
ewentualnie w niektóre dni tygodnia
po godz. 16:00 - nie mam większych
wymagań, co do postaci pracy - 721
326 068
Wokalistka - Podejmę pracę jako
wokalistka. - 509 374 298
Wykonam rysunki w Autocad jestem studentem budownictwa
i mogę narysować, przerysować
rysunki w programie AutoCad. slewin@interia.pl - 664 322 220
Z doświadczeniem - w kierowaniu
zespołem, specjalista ds kadr i płac,
praca w biurze, kontrole finansowe.
Młoda, ambitna chcąca się wciąż
doskonalić, rozwijać, podejmując
nowe ciekawe wyzwania. Cv na e-mail
- 508 231 328
Zaoczna studentka - turystyki i
rekreacji podejmie pracę lub staż od
zaraz (od poniedziałku - do piątku)
Mam odbyty staż w biurze podróży,
praktyki w hotelach i restauracjach.
Język angielski, kat. B - 519 396
969
Zaoczna studentka - zaoczna studentka Poi R szuka pracy, jestem dyspozycyjna, bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego - 660 469 059
Zaoczna studentka pedagogiki
- Mam 20 lat, szybko nawiązuje kontakty, posiadam prawo jazdy, doświadczenie jako kelnerka, podstawy
znajomości komputera i niemieckiego.
Jestem z Miłkowa i szukam czegoś w
okolicy Karpacz, Jelenia Góra na stałe
- 509 057 034
Zaopiekuję się dzieckiem - Poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka.
Najchętniej zaopiekuje się dzieckiem
u siebie w domu - 500 490 882

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Trabant sedan, cena 160 zł 669
618 133
Renault Clio 1998 rok, stan bardzo dobry, pojemność 1200, elektryczne szyby, centralny zamek,
radio, cd, alufelgi, drugi właściciel,
auto z salonu w Polsce, 3 drzwiowy,
przebieg 115 tys., kolor czerwony,
cena 7500 – 663 577 540
Mercedes Benz – 190 disel,
rok 1988, przebieg 260 tys. km,
szyberdach, dodatkowy spojler
z tyłu, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek na pilota, po
kapitalnym remoncie, stan b.dobry,

Cezeta 350 - z opłatami do jazdy
na chodzie, za niedużą kasę - 791
244 062
Chevrolet Kalos klimatyzacja,
2006 rok - 5 drzwi, czerwony, uszkodzony dach, lewy bok, maska. Cena
2700 euro - 601 548 049

Ford Fiesta 1.3 – 94 rok, aluminiowe felgi, komplet opon zimowych. Cena 2200 – nowe sprzęgło
–698 135 409

Cinquecento - rok produkcji
1994, pojemność 700 cm, czarny,
szyberdach, stan bdb. Cena 1400 zł
- 609 749 462

Ford Eskort 1,8 D – 1991, silnik
ze skrzynią biegów oraz inne
akcesoria jak rozrusznik, alternator,
reflektory – 502 784 697

Cinquecento - 93, 700 - stan bardzo
dobry, 1550 - 691 325 945

Citroen, Xantia, rok 94, pojemność 2.0l, centralny zamek,
elektryczne szyby, klimatyzacja,
przebieg, 108 tys. b. zadbane,
sprowadzone z Niemiec do opłat.
Cena 5000 zł. do uzgodnienia 882
491 671 Warto 791 963 115
Mercedes - 124 E, rok 91 benzyna
– gaz, stan dobry 691 455 758
4 opony z felgami 175/65/13 zimowe
cena, 240 zł 691 455 758
Citroena xm, 2.0 + gaz, cb, cd,
nowy przegląd i oc, atrakcyjny
wygląd do niewielkich poprawek.
Cena negocjacyjna 3400 669
022 821
Mercedes 190, 2l., 1993, benzyna,
automat – po godzinie 14 – 075
64 317 81
Koła 4 sztuki, 16-tki, alufelgi – 075
643 17 81
Okazja – opony zimowe używane
4 sztuki R12 + 1 opona gratis za 200
zł, stan bardzo dobry, pasują do
Tico, fiata 126p – 509 503 752
Vw Polo - 1200 zł - 1989 rok, 1,3
benzyna, stan bardzo dobry - 603
280 275
2 opony zimowe bdb. 50 zł - Opony
Dunlop Winter Sport 15 x 185 x 65,
stan bdb., Cena 50 zł za obydwie
- 792 128 282
4 x 4 nissan - Pathfinder 2003, automat z over drive, rozłączany most,
wersja limitet, przebieg 79 tys. Bezwypadkowy orurowany, 3,5 l benzyna.
Sprzedam za rozsądne pieniądze stan
idealny - 608 446 582
Akumulatory - dwa akumulatory
170Ah 600A 12V. Możliwość sprawdzenia przy odbiorze - 601 578 24
Alufelgi Paltin tanio! - 14” 4x100
6J, posiadam 4 sztuki, w tym jedna
uszkodzona, można ją bez problemu
naprawić. Cena 350 zł za komplet.
- 693 104 390
Aluski 14 - 4x108 z Forda Escorta,
wraz ze śrubami plus śruby zabezpieczające - cena 500 zł. lokom@wp.pl
- 691 210 702
Astra 2 - pierwszy właściciel,
kupiony w salonie - rejestracja 2004,
bez wypadkowy 1.7TDI 89000 km.
CD. sterowane z kierownicy, centralny
zamek elektryczny, klimatyzacja,
immobilizer, blokada kierownicy - 509
132 021
Audi 80 B3 - 89, 1.8+ gaz, pełna
szpryca, radio, opony zimowe, przegląd ważny do XI 2009, ważne OC,
cena 3000 zł do negocjacji - 503
490 181

Citroen Xantia - samochód zadbany
z 94 roku, niewymagający wkładu finansowego, pojemność 1.6i, właściciel nie
palący. - 887 336 650
Citroen Xantia - 94 rok, pojemność
2.0, elektryczne szyby, klimatyzacja,
108 tys., przebiegu, centralny zamek,
sprowadzone, do opłat. Autko jest
bardzo zadbane. Cena 4700 zł. do
negocjacji WARTO. - 882 491 671
Citroen Xantia hdi - 2000 rok, sprowadzony (1 właściciel w Niemczech),
pełna opcja, oprócz skóry. Cena 14.900
+ opłaty - 509 318 422
Citroen Xsara - belka tylna, komplet,
2 błotniki przód, zderzak przód i inne
części - 782 825 367
Citroena ax z 1991 - mały, ekonomiczny, kolor czarny, stan dobry,
5 drzwi, do poprawek lakierniczych,
przegląd do 2009, oc - brak, w ciągłej
eksploatacji - Cena 1050,00 - 725
084 080
Część do Corsy b - do silnika Ecotec
pojemność 1.0 12V. Cena 60 zł. - 887
336 650
Część do Corsy b - pompę wodną
do Corsy B z oryginalną uszczelką do
silnika Ecotec pojemność 1.0 12v. Cena
60 złotych - 887 336 650
Część Suzuki Swift - wszystkie części
- 507 930 010
Części z demontażu z Fiata Cinquecento 900 na mono wtrysku - 669
367 295
Części Bmw e34-36 - Części Bmw
e34-36 - 507 930 010
Części do Ascony - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do Astry - rożne z demontażu
- 603 265 722
Części do Żuka - z demontażu - cena
do uzgodnienia - 75 56 238 lub 518
940 995
Części do Charade - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do Dukato maxi 1993r. 2,5tdi
cena do uzgodnienia - 75 56 238 lub
518 940 995
Części do Golfa II - pompę wtryskowa
- turbo - wtryski - 75 56 238 lub 518
940 995
Części do Kadeta - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do Lancera - wszystkie z
demontażu - 603 265 722
Części do Malucha - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do Mercedesa123 - różne z
demontażu - 603 265 722
Części do Nubiry - wszystkie z demontażu - 510 242 940

Audi 80 B4 - 1.9 TD, 1994 rok,
ciemny zielony. Opłacony - cena
8900/do negocjacji - 507 088 692

Części do Renault 21 - drzwi, klapa,
maska, skrzynia głowica i inne - 510
242 940

Audi A4 1,9 tdi 110 km - 1996 rok,
czarny kombi 1,9 TDI, zarejestrowany
w Polsce w styczniu 2007 roku. ABS,
centralny zamek, alarm, wspomaganie kierownicy - Jelenia Góra - 502
119 060

Części do Xantii - różne z demontażu
- 510 242 940

Audi A4 1,9 tdi 110 km - 96 rok grafitowo - niebieski metalik, combi,
ABS, centralny zamek, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, wspomaganie kierownicy. RM oryginalne
AUDI, 2 x air Bag, aluminiowe felgi
15, immobilaizer, zarejestrowany
- 604 837 827
Audi A4 tdi 99 rok, kombi - stan
idealny, przebieg 171000, kolor
wiśnia metalik, auto w ciągłej eksploatacji, zarejestrowane w kraju,
nie wymaga nakładów finansowych,
100% sprawne, bardzo zadbane
- 508 176 215
Blok silnika z głowicą do audi 80,
pojemność 1,8 - 607 377 268
Blok z głowicą do Audi 80 pojemność 1,8 - 607 737 726
Bmw 320 tanio - zarejestrowane LPG
- 507 930 010
Bmw 324 td tanio - stan dobry, alufelgi, opłacona uszkodzona pompa
wtrysku tanio - 609 246 405
Bmw e 30 2.0 lpg 2650 zł - Kombi,
zarejestrowany, alarm, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, hak,
elektryczny lusterka - cena 2650 zł
- 507 930 010

Części do Xantii - zderzak tył, zawieszenie, drzwi elementy wnętrza i inne
- 510 242 940
Daewoo Espero - 1,8l + gaz 1999
rok - kolor butelkowy(zielony), elektryczne szyby, podgrzewane lusterka,
blokada skrzyni biegów, radio cd + pilot,
dodatkowy komplet opon zimowych na
felgach - 600 986 810
Daewoo Lanos - 2001r. I rejestracja
luty 2002, instalacja gazowa, I właściciel, 81 tys. przebieg, złoty metalik
sedan cena 7.500 zł. - 693 934 900
Ducato - w bardzo dobrym stanie,
zarejestrowany, po wymianie rozrządu
i oleju, 1.9 diesel, 96 rok, cena 13.900
- 501 634 935
Escort 1.4 clx benzyna - 92/97
składak, sprawny, jeżdżący, OC do
01.04.2009, 3 drzwiowy, centralny
zamek, welur, szary metalik, zadbane
wnętrze. Cena do uzgodnienia - 605
515 713
Escort 1.6 16v - 93r pięciodrzwiowy,
srebrny metalic, autko ma wspomaganie, szyberdach, radio z cd oraz antenę
CB, posiada ważny przegląd i oc, nie
wymaga wkładu finansowego, cena do
uzgodnienia - 721 581 631
Escort 1.6 16v - 1993 rok, srebrny
metalic, pięciodrzwiowy, autko ma
ważny przegląd i oc, nie wymaga
wkładu finansowego, cena do uzgodnienia - 721 581 631

Escort 1.8 lpg - tanio - 92/93 wspomaganie kierownicy, szyberdach,
centralny zamek, w ciągłej eksploatacji, uszkodzony tył, ale technicznie
sprawny, w całości lub na części, cena
1200zl - 509 677 772
Escort 92 tanio - 1,6 popsuty rozrusznik, 350 zł - 691 325 945
Favorit na części - do najmniejszej
śrubki - 669 409 351
Felgi 18 Bmw - opony Dunlop sport
jeżdżone 3 miesiące stan bdb. szerokość 245 przód 265 tył - 697 860 496
Felgi aluminiowe - białe R 15” z oponami letnimi 195/55 rozstaw śrub 4x100
- stan dobry - 502 025 494
Felgi blaszane - Mercedes - cena za
sztukę - 30 zł - 507 930 010
Felgi do Bmw - stalowe - 4 szt. 15’’
6,5. cena 150 zł - 507 408 393
Felgi Laguna - stalowe – 98-01, na
4 śruby R15, cena za komplet: 250 zł.
- 889 053 237
Felgi Mercedes 124 - stalowe pasują
- Audi, Passat - 609 437 664
Felgi stalowe 13 Opel – 120 zł. za 4szt
- 510 242940
Felgi stalowe Audi - VW stan idealny
rozsądna cena - 508 176 215
Felgi z oponami - felgi 16 z oponami
do bmw i oryginalne do vw lupo - 609
101 434
Fiat 126p tanio - rok produkcji 1989,
na chodzie, czerwony, stan dobry, możliwość sprzedania bez papierów, cena
250zł. GG2993693 - 785 524 378
Fiat Cinquecento - okazja - rok produkcji 1993, 700 cc, stan dobry, kolor
czerwony, po przeglądzie, zarejestrowany i ubezpieczony, garażowany,
przebieg 165 tys., drugi właściciel,
cena do uzgodnienia - 667 263 074,
075 74 10 679
Fiat Cinquecento 700 - kolor czarny,
po przeglądzie, rok 1993. Cena do
uzgodnienia - 609 749 462
Fiat Cinquecento 700cm3 - cena
650zł - rok produkcji 1993, nie posiada
śladów korozji, na chodzie, do wymiany
uszczelka pod głowicą! Zarejestrowany
i ubezpieczony - 782 226 705
Fiat Cinquecento 899 - rok produkcji
1994, pojemność 899, radio, elektrycznie opuszczane szyby, komplet
opon zimowych, cena 1500 zł - 518
847 535
Fiat Seicento 1.1 z 1999 roku.
Samochód posiada centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, poduszkę
powietrzną, immobilaiser, elektryczne
szyby. - 667 770 661
Fiat Siena - rok produkcji 1999,
srebrny metalik, pojemność 1243 cm3,
75 KM, przebieg 115 tys. km, pierwszy
właściciel, serwisowany w ASO - 606
223 736
Fiat Siena - 98 rok 2650 zł - silnik 1.6
16 v, sedan zarejestrowany, opłacony
- 507 930 010
Fiat Uno - 1988 rok - 506 216 452
Ford Escort - rok produkcji 1990, 1,4
benzyna, niebieski metalik - 693 067
202 i 601 571 241
Ford Escort ghia 97 - Zarejestrowany
5 - drzwi, bordowy metalic, 1.6-16v bardzo dobry stan najbogatsza wersja
- 5900 do uzgodnienia - 603 182 814
Ford Focus kombi 1,8 tdi - 180tys km,
klimatyzacja, czarny, wspomaganie,
dwie poduszki, immobilizer, centralny
zamek, książka serwisowa, zarejestrowany, ubezpieczony, elektryczne szyby,
regulowana kierownica, relingi, abs,
stan bdb., 18 tys. zł. - 609 416 633
Ford Mondeo II kombi - rocznik 98,
wersja GHIA, elektryczne szyby, klimatyzacja, nowe opony letnie i zimowe.
Uszkodzony silnik. Atrakcyjna Cena.
- 889 948 736
Forda Fiestę na inne - sprzedam
lub zamienię - 5-drzwiowy, pojemność
1100, ważne przegląd techniczny do
31.10.2009, oc do 22.11.08 + komplet
opon zimowych. Rok produkcji 1994,
po remoncie lakierniczym i blacharskim.
- 665 954 150 lub 662 289 513
Fulda - opony 195x55x15 - na zimę,
komplet 4 szt, za 200 zł - 880 580 075
99. Golf 3 - 94r, 1.6b, gaz, szyberdach,
obniżony sportowe zawieszenie, alufelgi, zimówki dodatkowo, sportowa
kierownica, czarna perła, przyciemniane tylne lampy - cena 7500 zł - 696
223 479
Golf 3 tdi - 1,9 TDI (AHU) wk, elektryczne szyberdach - 604 786 525
Golf 4 - okazja - rok 2002 z salonu w
Polsce, bezwypadkowy, 5 drzwi, cena
20500 zł. - 693 458 700
Golf I gti tanio! - 1983 rok, nie
używany od 3 lat, stan dobry, wyrejestrowany, pojemność silnika 1800
na mechanicznym wtrysku, srebrny
metalic, alufelgi 15, cena 900 zł, na alufelgach lub bez za 600 zł GG 2993693
- 785 524 378

Golf II - rok 1985, 1,6 diesel, 5-cio
drzwiowy, kolor niebieski, do lekkich
poprawek blacharskich, uszkodzony
filtr paliwa. Cena do uzgodnienia. - 782
016 085
Honda Civic - części - 1996, posiadam
kompletny silnik wraz ze skrzynią,
elementy wnętrza, airbagi, blacharkę i
wiele innych. - 693 104 390
Honda Civic 1,5 - pojemność 1500,
rok produkcji 1994 - 661 934 797
Honda Civic 99r 5d 1,4 gaz - CVIC
1999r 5d, pojemność 1,4 b + gaz 127
tys. 4 nowe zimowe opony, CD, 2
poduszki, elektryczne szyby i lusterka,
regulacja świateł, kierownicy i fotela,
dzielona tylna kanapa Przegląd do
04.2009 oc do 07.2009 - 508 137 505
Hyundai Coupe - 2000 rok, czarny,
skóra, klimatyzacja - 696 472 510
Iveco Daily 35s13 - Rok produkcji 2003
pojemność 2008, 130KM, przebieg
170000km. Furgon biały, średnio długi,
wysoki, elektryczne szyby, lusterka,
wspomaganie kierownicy, radio CD,
komplet opon zimowych. Cena 30500
faktura VAT - 509 208 790
Kia pride - Rok 1999, pojemność
1300, benzyna, przebieg 109000, 5
cio-drzwiowy, srebrny metalik, bez
wypadkowy, R.O, immobilaizer, elektryczne szyby, garażowany, cena 4600
zł - 781 685 384
Koła - zima 5x112 michelin 195x65x15, bieżnik 6 mm, pasują do
vw Passata, A4, A5, sharana - 515
206 246
Koła 165/65/14 tanio - tanio 4 opony
na felgach zimowe 165/65/14 cena
do uzgodnienia, koła w dobrym stanie
- koła z fiata tipo - 668 917 430
Koła zimowe tanio r14 - 165/65/14 cena do uzgodnienia - 668 917 430
Kola 15” zimowe do mercedesa (felgi stalowe jak nowe)15” 5 otworów,
model 124, Cena 250 zł do uzgodnienia
- 697 242 180
Komplet felg z oponami fiat 126p
- w komplecie tylko i wyłącznie: 5 felg,
4opony zimowe, 4 opony letnie, 4 kołpaki do fiata 126p. - odbiór osobisty w
Szklarskiej Porębie - 514 007 598
Lanos gaz - stan b. dobry, I właściciel,
garażowany, bez wypadku, instalacja
gazowa, 80 tys. przebiegu, 6-lat - 665
616 982
Listwa wspomagania Opel - Vectry A
- rok 1990 - 691 273 914
Mercedes a-klasa, elegance, 1,5
benzyna, 2004 r. - samochód zakupiony
w Polsce, pierwszy właściciel, przebieg
- 21500 km. Absolutnie bezwypadkowy,
garażowany i serwisowany w ASO.
Wnętrze utrzymane w idealnym stanie
- 601 749 334
Mercedesa - kupiłam w Niemczech
od Niemców C180. Auto jest w Polsce
od 4 miesięcy, ma klimatyzację i nową
instalację gazową, spalanie ok. 9 l!
- 501 487 477
Mini Quad - 669 119 379
Mitshubishi Lancer - 5 drzwiowy
z 1990 rok, pojemność 1,5, paliwo,
plus części po innym aucie tej samej
marki - cena 2900 do negocjacji - 660
725 384
Mitsubishi Carisma - 1,6 GLX 1997r.
benzyna - gaz, centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka, 2 airbag
- 607 991 971
Motorynka - w dobrym stanie,
okrągły bak, dwa biegi. CENA: 400 zł
do negocjacji. Proszę dzwonić w dni od
pn-pt po godz. 15, w soboty i niedziele
od godz. 11 - 606 520 729
Nisan Micra 99 rok diesel - 1.5
centralny zamek, elektryczne szyby,
książka serwisowa bez wypadku - 609
437 664
Nissan Micra 1,0 - 1998 r - 5 drzwi,
autoalarm, centralny zamek, 1 x
ABAG, przegląd do 05.2009. radio CD
- 4 głośniki. - 606 791 020
Nissan Micra 1996 - kolor turkusowy
metalic. Stan idealny. Cena 6 500 zł.
- 608 649 813
Nissan Micra 5 drzwi bordo metalic z
1998 rok, 5 drzwi, czerwony metalic, 1
Air Bag, centralny zamek, auto alarm,
radio z CD, 4 głośniki, opony zimowe
i letnie przegląd do maja 2009. - 606
791 020
Nissan Serena - 1.6 benzyna zarejestrowany na 8 osób, rok 2000 pełne
wyposażenie, nowe opony letnie plus
komplet nowych kół zimowych, stan
idealny, cena 19.600 do negocjacji
- 515 68 039
Nubira na części - uszkodzona, zdekompletowana - 603 265 722
Nysa - cena ok.1500zł. - 506 216
452
Nysa 522 - 1992 rok, benzyna - gaz.
Blacharka do poprawy, od dłuższego
czasu nie jeżdżona, ale co jakiś czas
odpalana - 506 216 452

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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137. Okazja Golf IV - Rok 2002 rok,
1400, 5 drzwi, 130 tys., kupiony w
salonie w Polsce, 2 właścicielka,
ekonomiczny. Cena 21 tys zł. Gratis
opony - 693 458 700
Okazja Golf IV - 2002 rok, 1400, 5
drzwi, 130 tys., kupiony w salonie w
Polsce, 2 właścicielka, bardzo ekonomiczny, użytkowany w Niemczech.
Cena 21 tys. zł. Gratis opony zimowe
- 693 458 700
Omega b części - kombi, 2.0, benzyna, 95 rok, zielony metalik, na
części, karoseria cała, w silniku puka
panewka - 606 508 723
Opel Astra - sedan 92 rok1,8,
benzyna, szyberdach, 5 drzwiowy,
wspomaganie kierownicy elektryczne
lusterka, elektryczne szyby, ABS,
centralne zamki, halogeny, stan dobry,
zadbany, cena 2500 zł. - 669 310 313
Opel Astra combi - stan bardzo dobry
automatic 1.8E instalacja gazowa oryginalny lakier biały oraz przebieg 177tys
bezwypadkowy - 787 233 050
Opel Astra Comfort - Kombi 1998 rok,
pojemność 1,6, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i
lusterka, cd sterowane przy kierownicy,
poduszki powietrzne, garażowany,
pierwszy właściciel - 668 297 329
Opel Astra na części - 1.7 Diesel
- 723 839 356
Opel Calibra - kolor czerwony - 075
75 41 852
Opel Kadett - 1987 benzyna, kolor
biały, pojemność 1.3, stan dobry cena
900 zł., do negocjacji. Zarejestrowany
- 721 971 705
Opel Vectra 1997 rok - pierwsza
rejestracja 1997 rok - luty stan dobry
- 607 752 292
Opony – 135 - 12 nowe tanio - 601
472 183
Opony – 12 - 135 dwa komplety
zimowe - 601 472 183
Opony - 145/70/13 4 sztuki zimowe
stan bardzo dobry - 782 825 36
Opony - letnie - DUNLOP SP 2000E
185 x 60 x 14, bieżnik 4-5 mm. - 728
490 395
Opony - zimowe 14 barum polaris
2, 17565 w bdb. stanie, bardzo mało
używane - 798 427 905
Opony - zimowe do fiata 126p oraz
akumulator - Tanio - 662 393 550
Opony 185/65/14” - 4 opony zimowe
Głębokość bieżnika 6mm. Cena 120 zł.
za zestaw - 075 76 214 22
Opony zimowe - dwie sztuki Dunlop
Winter Sport 15 x 185 x 65. Stan bdb,
cena 50 zł za dwie, lub zamienię na 15
x 195 - 792 128 282
Opony zimowe - 4 - 145/70/13 stan
bardzo dobry - 782 825 367
Opony zimowe - różne rozmiary.
Posiadam duży asortyment - 504
554 515
Opony zimowe 13 - stan bardzo dobry
40 zł od sztuki - 668 027 794
Opony zimowe 15 - Goodyear
195/65R15, 4 sztuki, cena 350 zł - 605
258 024
Opony zimowe 175\70 r13 - firmy
Pirelli, jeżdżone 2 tygodnie zeszłej zimy
w stanie idealnym - 509 095 143
Opony zimowe r13 175/70 Kowary Dwie sztuki firmy Kristall jeżdżone dwa
sezony (5mm bieżnika) cena 50 zł/szt.
oraz Dayton jeżdżone zeszły sezon
zimowy(9mm bieżnika) cena 80 zł/szt.
- 512 284 035
Opony zimowe z felgami - 2x175/70/14
13 felgi z oponami peugeot 106 205
citroen ax 4 opony 185/60/14 oraz 2
felgi z oponami do hyundaia h100,
mitshubishi l200 - 691 566 585
Opony zimowe z felgami - 4x155/70/13
4x185/60/14 alufelgi z 2 oponami zimowymi do Bmw 5x120 2x195/60/15
renault 165/70/14 ford fiesta 155/70/13
4x195/65/15 - 691 566 585
Opony zimowe z felgami - rożne - 13
ford escort, fiesta, ka, 13 vw golf, polo,
seat cordoba, ibiza, skoda felicja, felgi
aluminiowe bmw 15 z dwoma oponami
zimowymi rozstaw śrub 5x120 13 peugeot 106,205, - 691 566 585
Peugeot 406 – 97 rok - 1,8 16V
z instalacją gazową. Poduszka
powietrzna, elektryczne szyby (przód),

wspomaganie kierownicy, alarm, blokada skrzyni biegów - 661 232 587

Silnik 1,8 d - kompletny do ford courier
- 609 272 704

Polo sdi 1.7 - rok 1999, ABS, centralny zamek, 2 komplet opon, hak
holowniczy z atestem, zarejestrowany,
biały, w ciągłej eksploatacji, cena 10 000
zł - 660 748 987 i 075 75 14 075

Silnik 2l 8v opel za 300 zł - pompa
wspomagania do Opla omegi A - 511
768 081

Polonez Caro - 93 rok, gaz, ubezpieczony z aktualnym przeglądem
technicznym, sprawny - Cena 500 zł.
- 501 054 464
Polonez Caro - 94 rok - 1.6 GLE, bordowy, stan techniczny dobry, sprawny,
ważny przegląd techniczny oraz OC.
Cena wywoławcza to 600 zł. - 075
64 32 848

Silnik do eskorta - 1,6 16V cena
do uzgodnienia - 75 56 238 lub 518
940 995
Skrzynia biegów do opla calibry
- oraz części z demontażu - cena
do uzgodnienia - 75 56 238 lub 518
940 995
Skuter - Quadra czterosuw, zakupiony w maju br., cena do uzgodnienia
- 793 041 264

Renault 19 - tanio – 1992 rok - 1,4,
benzyna + gaz, cena 2200 zł - 500
247 775

Sprzedam Bmw 524 td - 1991 rok,
240000 tys. przebiegu, ważny przegląd
i OC, elektryka centralny zamek w ciągłej eksploatacji do lekkich poprawek
mechanicznych cena 2750 do uzgodnienia - 603 836 196

Renault 19 Chamade - rok 1992,
pojemność silnika 1400, benzyna plus
gaz. Sprzedam tanio. O kontakt proszę
po godzinie 20. - 507 107 361

Sprzedam silnik do golfa - 1,4
benzyna 96 rok - 125 tys. przebiegu
cena do uzgodnienia - 75 56 238 lub
518 940 995

Renault Lagune - hechbek 2.2 diesel, auto kolor ciemna zieleń, zadbana,
posiada wspomaganie, centralny, radio,
klimatronik, elektryczne szyby, super
auto mało pali, dopiero co wymieniony
rozrząd - 510 111 069

Subaru - na części Subaru Legacy
1991 rok - 506 216 452

Przełącznik świateł - do Renault
Clio - 607 377 268

Renault Megane - sedan, czerwony,
rocznik 1998 rok - 502 508 265
Renault Megane - stan samochodu
bardzo dobry. Rok 1998, klimatyzacja,
dwie poduszki, opony zimowe i letnie na
felgach stalowych, rozrząd wymieniony.
- 782 804 688 - 075 613 79 08
Renault Megane Coupe 97 - Zamienię tylną klapę z wysokim spoilerem
(kolor czarny metalik) na klapę z małym
lub bez spoilera - 698 785 926
Renault Safrane 93r części - Wszystkie części z demontażu, możliwość
wysyłki. - 600 852 514
Renault Scenic - rok 1998, 1,6 benzyna, 2x szyberdach, pełna elektryka,
kolor czerwony, stan b. dobry - 698
196 523
Renault Thalia - 1.4, benzyna,
rocznik 2003, kolor srebrny metalik,
przebieg 52.000 km - 603 087 968
Renault Trafic 1.9 dci - Nissan - DCI
rok 2004, 110 km, srebrny metalik,
zarejestrowany na 9 osób, pełne
wyposażenie stan idealny, cena 41.400
zł - 605 180 519
Renault Twingo 1,2 - 94r lpg (nowa
05.2008 rok) 81 tys., dach otwierany
(szczelny), stan bardzo dobry, sprowadzony w 2006, zarejestrowany i
ubezpieczony - 5.900 lub zamiana
- 788 323 497
Rolnicza przyczepka - nie duża,
dwukołowa - 075 76 211 33
Rower Giant - rower ma 4mc, stan
b. dobry, wyczynówka w sklepie 24002600, u mnie cena do uzgodnienia
- 793 086 005
Samochodową zmieniarkę płyt
cd - marki Sony - model CHANGER
CDX - 601 na 10 płyt stan dobry
„sprawna „CENA 100,00 zł. - pilne
- 793 149 117
Seat Ibiza - 3 drzwiowy, czerwony
– 1994 rok, sprowadzony w 2006 roku,
zarejestrowany, pojemność 1,3, cena
3.300 do negocjacji - 662 087 860
Seat Ibiza 1,2 - 2003 rok - po atrakcyjnej cenie - przebieg 120 tys., pierwszy
właściciel, kupiony w salonie, czarny
metalik, sekwencyjny gaz - 605 598
830

Subaru Forester - 2.0 benzyna + gaz
z 1999 roku. Moc 125 KM, przebieg 157
tys. km. Instalacja gazowa montowana
w Niemczech w 2002 roku, sekwencja
holender. Kolor zielony metalik, stan
techniczny bardzo dobry, cena 23 000
zł. - 604 915 300
Tani Fiat brava 1.9d - zarejestrowany,
ubezpieczony, ekonomiczny po remoncie silnika, cena 5400 zł - 607 240 585
Tanio koła 14 - 165/65/14 cena do
uzgodnienia - 668 917 430
Tłumik Honda Civic 92-95 Coupe
- w stanie bardzo dobrym. Cena 40 zł
- 515 049 484
Terrano v6 na części - nissana terrano na części silnik V6 3,0 benzynowy,
cena do uzgodnienia - 755 62 38 lub
518 940 995
Tipo - części - 93 rok, 1,6 benzyna,
niemiecki brif - 607 756 616
Uaz - zarejestrowany, ubezpieczony z
gazem. Drugi na części. Cena ok. 6500
zł. - 506 216 452
Uno – 1988 rok - Cena ok. 450zł.
- 506 216 452
Vectra B - pełna opcja, wymieniony
rozrząd, rok produkcji 1996, 2,5l,
170km, stan dobry - 695 750 558
Volkswagen Golf IV - 2000 rok
- 1.6 105KM, zarejestrowany w kraju,
116000 km przebiegu, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, podgrzewane fotele, alufelgi, wspomaganie
kierownicy, welur, możliwe raty, cena
16900 - 507 100 228
Voyager 2500td - van-7 osobowy
1993 2,5 td, elektryka szyb, abs,
wspomaganie, poduszka, auto w
dobrym stanie, bardzo wygodne a
zarazem pakowne, możliwa zamiana
- 725 084 080
Vw bus Caravellet 2,T3 tanio - 8 osób,
rok 84, pojemność 1.9, benzyna, boxer
chłodzony cieczą, stan dobry w ciągłej
eksploatacji. 2200 zł. - 609 982 202
Vw Golf 3 - 1.9 td gtd - rok 93 fajne
wyposażenie, sprzęt grający, tuba
blaupunkt, alufelgi itd, stan bardzo
dobry, wersja GTD, bardzo atrakcyjna
cena - 607 451 138
Vw Golf III - drzwi prawe przednie w
kolorze czarnym - 501 485 535
Vw II diesel - opłacony na cały rok,
alufelgi, stan dobry - 669 595 967

Seat ibiza 1.4 tdi 2006 rok - Model po
liftingu, przebieg 28 tys. km, błękitny
metalik, elektryczne szyby, alufelgi 16,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, 4 x air bag, klimatyzacja, ABS,
immobilizer, RM SONY, sprowadzony
- 604 837 827

Vw Passat b3 1,8 gt z LPG - sedan,
granatowy, rok produkcji 1988, przebieg 420 tys., alarm, zamek centralny,
hak holowniczy, benzyna + gaz, nowe
amortyzatory, blacharka do częściowego remontu, ważny przegląd i OC.
1800zł. - 697 97 98 77

Seat Ibiza 94 rok - kolor czerwony
- pojemność 1300. Cena 3.700 do
uzgodnienia. Do tego dwie opony
zimowe gratis - 695 604 960 lub 662
087 860

Vw Passat b5 - 1997 1.9 tdi. 110 km.
cena do uzgodnienia. - 506 948 349
Vw Polo - 1200 zł - 1989 rok, 1,3
benzyna, stan bardzo dobry - 603
280 275

Seicento 1.1 11.1999 - elektryczne
szyby, poduszka powietrzna, radio
CD/MP3, wspomaganie, niebieski
grafit metalik. Ubezpieczenie 05.2009,
Przegląd 10.2009. do poprawek lakier.
Oszczędny, Bez wad mechanicznych
- 6 500 (negocjacja) - 667 770 661

Vw Polo 1.9 tdi - 1995, w Polsce od
1998 rok, alarm, centralny zamek,
immobilaizer, wspomaganie kierownicy,
kolor żółty, przegląd ważny do września
2009 rok, ubezpieczenie do sierpnia
2009 rok - 518 031 791

Vw Polo Classic 1.4 - 1996, zarejestrowany w ciągłej eksploatacji, cena 7900
zł - 607 240 585
Vw Polo Classic 1.4 - zielony metalik,
pojemność 1.4 w dobrym stanie, autko
zarejestrowane w ciągłej eksploatacji
- 607 240 585
Vw T4 skrzynia - bordowy, 90 rok, 1,9
diesel - 697 870 559
Yamaha YZ - 125 - rok 1999 - 782
579 979
Audi 80 - wersja B4 z silnikiem 2.3
+ LPG, 1992 rok. Auto do kupienia/
obejrzenia po 23.11 ABS, elektryczny
szyberdach, wspomaganie, nowe
zawieszenie + rozrząd ma 20 tys.! Przebieg 210 tys. Cena 8300 zł. - 512
392 422
Audi 80 B4 2.3 benzyna + LPG 1992
rok – zadbane, rok produkcji 1992r. Auto
do kupienia/obejrzenia po 23.11 Cena
8300 zł Daniel - 512 392 422
Audi A4 - 1,9 tdi combi 110 km
- grafitowo-niebieski metalik, ABS,
centralny zamek, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, wspomaganie
kierownicy. RM oryginalne AUDI, 2 x Air
Bag, aluminiowe felgi 15, immobilaizer,
zarejestrowany - 604 837 827
Ładna zadbana Corsa b – 1994 rok,
1,2 benzyna, zielona, sprowadzona
z Niemiec do opłat w stanie bardzo
dobrym. - 608 498 262
Bmw 318 tds- E-36 – 1996 rok zielony
metalic turbo diesel, pojemność 1.7,
stan techniczny i wizualny idealny,
zarejestrowany, ważne przegląd i oc,
garażowany - 889 075 355
Bora 1,9 tdi - silnik 1,9 TDI climatronic,
komp. pokładowy, elektryczne szyby
i elektrycznie regulowane lusterka,
centralny zamek, halogeny, 4 poduszki
powietrzne, ABS, ESP, auto alarm, alufelgi, przyciemniane szyby, relingi, złoty
metalik. - 509 296 638
Citroen c5 - 2001r. kombi, 2,0 benzyna. Bogate wyposażenie, stan bardzo
dobry - 512 117 724
Citroen xantia millesime - sprowadzony, 2.0HDI/110KM - rok produkcji
2000. Cena 14.900 + opłaty - 514
288 323
Citroen xsara - 1.9 td - 1998 rok,
welur, poduszka powietrzna kierowcy,
elektryczne szyby i lusterko, immobiliser, autoalarm z centralnym, klimatyzacja, radio z cd, garażowane, blachy
ocynk - 513 101 712

ubezpieczenie i przegląd ważne do
lipca 2009r - 506 619 506

Auto w rozsądnej cenie, może być
uszkodzone zarejestrowane lub nie
725 607 722

Mercedes e230 Avantgarde kombi
09/1996 - srebrny metalik, stan dobry,
195 tys. km, klimatyzacja, velur, drewno,
2 foteliki dziecięcy zintegrowany, Navi
DVD, zm. CD x 6. Auto w Luxemburgu
- 506 090 825

Skup aut za gotówkę do 8 tys. Po 93
roku. Całe i uszkodzone osobowe i
dostawcze e-mail 888auto@poczta.
fm 664 200 250

Nissan micra 1998, silnik 1,0 16v,
czerwony metalik 5 D, 1xABag, radio
z CD, 2 komplety opon, garażowany,
alarm - 606 791 020
Opel Frontera 1995 + gaz - 2.0 benzyna. Sprowadzony do kraju w 2006
roku. Stan bardzo dobry. Zbiornik gazu
zamontowany pod podwoziem. Cena
10500 - 607 055 801

RÓŻNE
SPRZEDAM

Seat Cordoba 2002 - 1.6 benzyna, I
właściciel, kupiony w polskim salonie,
2 x air bag, wspomaganie, elektryczne
szyby i lusterka, ABS, centralny zamek,
halogeny, 2 komplety kół alufelgi,
serwisowany, książka serwisowa - 601
918 893

Flet poprzeczny firmy Yamaha
ustnik srebrny w bardzo dobrym
stanie. Cena 2500 663 928 084

Silnik do nissana bluebird 2,0 diesel - oraz części z demontażu cena
do uzgodnienia - 75 56 238 lub 518
940 995

Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane na miejscu i na wynos - dla
osób z M.O.P.S. i firm JG. ul.Cieplicka 74 szkoła nr 6 502 108 290

Silnik do Renault 21 - 17 benzynowy
oraz wszystkie części z demontażu - 75
56 238 lub 518 940 995
Sprzedam nissana micrę - z 1993
rok, morski metalik, 998 benzyna, hak,
halogeny w stanie bardzo dobrym,
sprowadzony z Niemiec do opłat. - 608
498 262
Subaru Justy - rok produkcji 1992,
przebieg 121 tys, pięciodrzwiowy,
zarejestrowany, ubezpieczony, cena
2500 - 601 345 630

Fiat Brava 1997 - kupiony w salonie, immobilizer, poduszka kierowcy,
168000km przebiegu, 1400 ccm - 508
290 959

Tylko 1600 zł - Daihatsu Apllause 90
rok + LPG - sprawny - 669 922 520

Golf IV - z 2002 roku z salonu w Polsce, 2 właściciel (kobieta), pojemność
1400, Cena 21 tyś zł do negocjacji.
Gratis opony zimowe - 693 458 700
Honda CBR600 f4 - rok produkcji
1999/2000, przebieg - 38 tys., sportowy tłumik LASER, w rzadkim czarnym malowaniu, nie wymaga wkładu
finansowego, cena 12 tys. PLN - 668
978 762
Honda Civic 1,5 - rok produkcji 1994
- 661 934 797
Hyundai Accent - 1996 rok, klimatyzacja, ABS, 2 x poduszka pow.,
wspomaganie, elektryczne szyby
przód, pierwszy właściciel w kraju,

Zamienię Citroena Saxo 1.1. rok 96,
przebieg 85 tys., niebieski, komplety
opon na większy - np. ford, opel, vw,
audi – 693 355 861

Renault Laguna II 1.9dci - 2005 FL
Hatchback Grafitowy metalic, 133 tys.
km, książka serwis. Pełna opcja, bezwypadkowy, I właściciel, stan idealny,
super cena! Polecam - 603 209 041

Tico 1994 - rok produkcji 1994, centralny zamek, autoalarm, przebieg 128
tys. - 603 548 948

Golf 3 tdi - rok 1994 – 90km, klimatyzacja, poduszki i inne, do małych
poprawek lakierniczych, zarejestrowany, ubezpieczony, cena 6100 zł
- 517 900 425

Każde auto w rozsądnej cenie.
Przyjmę również za wyrejestrowane.
Przyjadę 669 022 821

Passat kombi 12-2003 tdi - czarny
metalik, zarejestrowany, rok w kraju,
130 kM.1.9 tdi. Cena 31.500 - 515
206 246

Felgi aluminiowe renault - 4 otworowe
firmy MICHELIN oryginalne RENAULT
- 510 978 952

Golf 3 - 1,9 TD, 4xairbag, abs. klimatyzacja, 5 drzwiowy, rok 1997, sprowadzony, stan idealny - 793 084 393

Mercedesa 123 może być uszkodzony 725 607 722

Kupię każdą Toyotę
Corollę, Carinę, Hiacę,
Liteacę - stan i rocznik
obojętny - 888 872 887
i 516 346 494

Opel Vectra B kombi - 97 rok, 4 x
airbag, 10000 zł lub zamienię na vw
transporter osobowy. - 792 801 110

Nissan Micra - K11, z 1995r,998
benzyna, biały w stanie bardzo dobrym,
poduszka powietrzna, imobilizer, sprowadzony z Niemiec do opłat - 608
498 262

Frontera 2,2 16v - stan dobry cena
ok 15 tys. do negocjacji - 757 556 238
lub 518 940 955

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Komplet kół - Cztery felgi aluminiowe
pięcioramienne z oponami letnimi. Rozmiar 14 cali, opony 175/70. Stan bardzo
dobry. Do kół jest również komplet śrub.
Cena 600 zł do negocjacji. Kontakt
telefoniczny - 695 537 944

Escort 1,4 clx 92 - zadbane wnętrze,
welur, centralny zamek, głośniki 4
drożne Blaupunkt, OC do 01.04.2009,
nowe opony zimowe na przodzie. Cena
800 zł. - 605 515 713

Ford Mondeo - 1996, 1,8 benzyna,
sprowadzony zarejestrowany, klimatyzacja, wspomaganie, regulowana kierownica, podgrzewana przednia szyba,
abs, 2x airbag itp. - 793 084 393
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Volkswagen Golf III - rok produkcji:
1995, Data rejestracji: 08/2004, Przegląd: 09/2009, ubezpieczenie: 01/2009,
Skrzynia biegów: manualna, Moc: 75
KM (55 kW), Pojemność skokowa: 1600
cm3 - 665 170 821
Vw Golf 1.6 – 105km, 116000 km
przebiegu, 4 X airbag, podgrzewane
fotele, klimatyzacja, elektryczne szyby
i lusterka, alufelgi - 508 290 959
Vw Golf III - 97 rok - 1,4 benzyna,
stan: bardzo dobry, pierwszy i jedyny
właściciel, cena 6900 zł + opłaty - 793
350 680
Vw Golf IV - kupiony w salonie w
Polsce, książka serwisowa, autoalarm,
aluminiowe felgi, niebieski, 2000 rok,
76000km przebiegu, - 508 290 959
Vw Passat B6 2.0 tdi 2006 - Kombi 2.0
TDI 140 KM 2006 rok - bezwypadkowy
I właściciel, srebrny metalic, pełna
opcja. Navi GPS klimatronic, komputer,
tempomat, stan idealny, super cena!
- 505 485 295
Vw T5, 2004r. 1,9tdi - stan techniczny
dobry, auto serwisowane sprawne
technicznie. Ekonomiczny silnik 1,9
TDI. Cena 38000, brutto do negocjacji
- zimowe opony na stalowych felgach
- 602 631 924
Golf II 1.3i - W auto włożono dużo
serca, więc nie wymaga wkładu finansowego. Wymienionych jest dużo
części na nowe - Piechowice - 664
734 231

Tanie domowe obiady, gotowane
na miejscu i na wynos. cieplice
ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 502
108 290

Piec- koza jak nowy. Cena 500 zł
– stylowy 790 609 579
Piec kaflowy, ładny, brąz – piecyk
gazowy +butla – 075 643 42 22
Zbiór wydawnictw książkowych
książkowych albumowych dotyczących m.st. Warszawy – starych
i nowych razem 46 sztuk w tym ciekawostka historyczna – telefonować
wieczorem 075 746 22 33
Piec elektryczny, pokojowy, bardzo
ekonomiczny, 220 V,Fismer - niedrogo – 691 328 721
Komplet kuchenny (stół, ławka,
dwa taborety) – stan dobry, cena
100zł – 669 017 071
Głośniki bassowe ze specjalną
membraną – 2 sztuki – 12 cali, 8 Ω
- nowe 125W – tanio – 692 046 727
Stare deski sosnowe, szerokość
20 cm – 40 cm, długość 4m – możliwość obróbki – maszynowanie
– 506 487 498
Materiały budowlane ( skrzynkę
elektryczną, rury, fugi i inne). Ceny
do uzgodnienia – 785 484 546
Łóżeczko – tapczanik – sosna
– cena do uzgodnienia – 075 64
35 333
Niemieckie rzeczy używane – niesort, dobrej jakości 2,50 zł za 1 kg
– wystawiam faktury VAT – 606
128 693
Piec gazowy, dwufunkcyjny Novat
Herm 20 kw firmy Bosch – cena 1600
zł – wanna stalowa, nowa dł 140 cm
– 110 zł – 885 202 848

RÓŻNE
KUPIĘ
Zabytkowe meble do renowacji
– 075 76 210 36
Klacz rasy małopolskiej, może
być starsza z pochodzeniem – 692
347 761

Szukam transportu
z Jeleniej Góry do Legnicy. Dni powszednie
na 7:30, powrót po 15:30
- Pilne - 667 553 561

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

KREDYTY

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
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. 250 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
pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

Auto-Komis
„Dakar”

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

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

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

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

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,
DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

AUTO KOMIS

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

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 3200; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
!!!

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

UTO BANASIAK
A

Tel. 075 64 72 111

Bogata oferta pojazdów używanych.
Kredyty, ubezpieczenia.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

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

skup
sprzedaż
komis

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

TAXI

ALF
A

Millennium

AUTO - CAMPING PARK

ZAMAWIANIE

Tanie zestawy komputerowe
Tel. (075) 6133246· 0510252772

Pon-Pt: 10.00 - 18.00 Sob: 10.00 - 14.00
siedziba Wojska Polskiego 24 of wejście od ul. Okrzei 23

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Echa zbrodni doskonałej
Władzy ludowej nie lubił, ale jej nie odmawiał.
Przyjaźnił się z Piotrem Jaroszewiczem, premierem
rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Autorytet
niekwestionowany, jeśli chodzi o znajomość historii
i geografii Sudetów. Według niektórych – homoseksualista. Zamordowany w tajemniczych okolicznościach w 1993 roku. Tadeusz Steć, postać legenda
Jeleniej Góry i okolic. I nie tylko.
O Steciu znów zrobiło się głośno
po ostatniej publikacji J. Lamparskiej w tygodniku Wprost i książce
J. Rostkowskiego „Radomierzyce
– archiwa pachnące śmiercią”.
Joanna Lamparska sugeruje,
że zarówno ex-premier Piotr Jaroszewicz, jak i Tadeusz Steć zostali
zamordowani przez nieznanych
sprawców, ponieważ mieli wiedzę
o zawartości teczek archiwum w
pałacu w Radomierzycach pod
Zgorzelcem. W 1944 roku Niemcy
zwieźli tu ściśle tajne, zebrane w
całej Europie dokumenty.

Dodaje, że były tam akta personalne, listy, plany: głównie archiwa
wywiadu francuskiego, a być może
także belgijskiego i holenderskiego. Miało się tam także znajdować
archiwum paryskiego gestapo,
zawierające listy konfidentów. Były
to dane o ludziach, ich ciemnych
interesach i kolaboracji z Niemcami oraz wydarzeniach prowokowanych przez niemieckie tajne
służby, w których uczestniczyły
znane osobistości.

Archiwum pełne haków

– Z Jaroszewiczem (nie znał
niemieckiego – Red.) zostałem w
Radomierzycach jeszcze dwa lub
trzy dni. Cały czas tłumaczyłem.
Jaroszewicz przebierał. Wybrał
stosik dokumentów. Zrobił z nich
dwie lub trzy niewielkie paczki. (...)
Byłem akurat pod pałacem, razem
z dwoma cywilami, specjalistami
od zabytków. Nagle na dziedziniec
pałacu wpadła grupa czerwonoarmiejców z bronią gotową do
strzału. Ani się obejrzeliśmy, jak
ustawiono nas pod ścianą z rękami do góry. Na szczęście wyszedł
Jaroszewicz, pogadał z dowódcą
grupy, jakimś lejtnantem chyba.
Czerwonoarmiści pognali nas w
kierunku wioski, nie szczędzili
kopniaków, doprowadzili do drogi

dla misji płk. Jaroszewicza
Rok 1945. Po klęsce III Rzeszy,
do Radomierzyc (Radiemeritz)
przybywa inspekcja cywilów i
żołnierzy w polskich mundurach.
Wśród nich jest pułkownik Piotr
Jaroszewicz (od 1971 do 1980 roku
premier rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej). Według Lamparskiej Jaroszewiczowi towarzyszy
Tadeusz Steć. Wszyscy zamierzali
przeszukać ogromne niemieckie
archiwum.
– Po sforsowaniu drzwi uczestnicy misji Jaroszewicza zobaczyli
tysiące teczek zawierających tajne
dokumenty Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa III Rzeszy – podaje
Joanna Lamparska.

Pod muszką
i kopniakami sowietów

Bogatynia – Zgorzelec i kazali iść,
doradzając, abyśmy zapomnieli o
pałacu i wszystkim, co widzieliśmy
i słyszeliśmy – to, według relacji
Henryka Piecucha, słowa Tadeusza Stecia opisujące wydarzenia
z misji.
W lipcu 1945 roku całą zawartość niemieckiego archiwum
wywieziono do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
– 300 tys. teczek, średnio po 250
stron każda, w tym 20 tys. teczek niemieckiego i francuskiego
wywiadu wojskowego, 50 tys.
teczek sztabu generalnego i liczące
150 teczek akta Leona Bluma i
archiwum rodziny Rothschildów.
Oprócz tego był tam ogromny
zbiór dokumentów dotyczących
kolaboracji Francuzów z Niemcami – podaje J. Lamparska.

Klątwa czerwonych?

Autorka dodaje, że do lat 90.
ubiegłego wieku dożyły trzy osoby
przeglądające w czerwcu 1945 r.
radomierzyckie archiwum: Piotr
Jaroszewicz, Tadeusz Steć i Jerzy
Fonkowicz.
– Przez lata te trzy osoby utrzymywały z sobą kontakt. Wszystkie
trzy zostały zamordowane przez
nieznanych sprawców; ofiary
torturowano przed śmiercią. Piotra
Jaroszewicza i jego żonę zabito w
nocy z 31 sierpnia na 1 września
1992 r. W nocy z 11 na 12 stycznia
1993 r. zamordowano Tadeusza
Stecia, a Jerzego Fonkowicza - w
1997 r.
W żadnym z tych zabójstw
śledztwo nie wykazało motywu
rabunkowego – konkluduje autorka. Czy te zbrodnie mogą mieć
związek z tajemniczymi aktami?
Tego nikt się nie dowie.

Sfałszował życiorys?

Schronisko Szwajcarka przed 1945 rokiem.
W latach 50-tych mieszkał tam Tadeusz Steć.

Tadeusz Steć (w 1945 roku miał
20 lat) według wspomnianego
artykułu już wówczas przebywał na ziemiach odzyskanych.
Tymczasem według życiorysu
własnoręcznie sporządzonego
przez przewodnika, na Ziemie
Zachodnie przybył on… 1 czerwca 1946. Życiorys Stecia jest w
zbiorach Muzeum Okręgowego w
Jeleniej Górze.
Z danych biograficznych wynika, że po wojnie do Polski przyjechał w 1945 roku, ale nie na
poniemieckie tereny. Od czerwca
1945 przebywał w nowicjacie

w klasztorze benedyktynów w
Tyńcu. Wcześniej, przed wojną,
chodził do niższego seminarium
duchownego w Niepokalanowie.
Ta rozbieżność między relacją
„Wprost”, a danymi biograficznymi
Stecia budzi sporo wątpliwości…
Można pokusić się o hipotezę, że
sam zainteresowany nieco sfałszował swój życiorys z obawy o konsekwencje penetrowania tajnego
archiwum w Radomierzycach.
Co do tego, jednak, pewności
mieć nie można.
Pewne jest natomiast, że w
okolicach Jeleniej Góry najpierw
zamieszkał w Trzcińsku razem
z matką Anną, która wróciła z
hitlerowskiego obozu pracy, oraz
ciotką. Zachowała się informacja,
że Steć przez krótki okres czasu
nauczał religii w szkole w Janowicach Wielkich. W końcu osiadł
w popularnym dziś Schronisku
Szwajcarka, które – razem z matką
– prowadził.

Przewodnik z duszą

Z czasem staje się jednym z najbardziej cenionych przewodników
górskich.
– Ogromna wiedza i talent
gawędziarski zjednują mu uznanie
również wśród słuchaczy niemieckich wycieczek sentymentalnych
– wspomina Stanisław A. Jawor.
– Ślązak ze Lwowa, przewodnik
karkonoski, historyk, geolog,
znawca regionu, Polak! Rzadko spotyka się człowieka, który
opanował doskonale wszystkie
dziedziny, który zna się na sztuce
ludowej, starych zwyczajach, legendach i pieśniach. Spędziliśmy
trzy dni z żyjącym leksykonem
Śląska – napisał anonimowy niemiecki turysta.
Dodajmy, że Steć biegle mówił
po niemiecku.
Steć dużo pisze. Jego bibliografia
to setki książek i przewodników
wydawanych od 1949 roku oraz
liczne publikacje w prasie. Steć
ma żyłkę kolekcjonerską: zbiera
znaczki, dawne pocztówki, stare
książki. W swojej kolekcji ma
bezcenne niemal pozycje: rękopisy
w języku niemieckim z 1644 roku,
oraz w polskim z 1695 roku. W sumie 1085 zabytkowych, mniej lub
bardziej wartościowych książek.

Tadeusz Steć z odznaką przewodnika
sudeckiego podczas pracy.

Ciąg dalszy w kolejnym
numerze ...

(tejo)

Pamiątka z wycieczki w góry z lat 50-tych.
Tadeusz Steć z nieznaną turystką.

Steć oprowadza wycieczkę po Muzeum Okręgowym (dziś Karkonoskie),
lata 60-te ubiegłego wieku.
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