130
0

Tygodnik Regionalny

ogło
sze
ń, w

156 tym:
ofer
k
t

Nr 38 (154) 21 IX 2009 r. 2 zł (w tym VAT 7%)

Rok IV

ISSN 1896-5164

Indeks 224065

pra
on
c
rozr kursy y
ywk
a

a
j
c
p
u
r
Ko

w policji?
str. 8

Zabił psa na zlecenie – str. 2
Spłonęła „Lisia Góra” – str. 4
Sukces w Garści – str. 14
4

KONKURS SITA,
WYGRAJ KURS
JĘZYKOWY,
szczegóły na stronie 7

HIP-HOP str. 7

Przetrwali piekło Syberii
str. 13

21 września 2009 r.

AWANS TYGODNIA

NA TOPIE

Ewa Zdziennicka
Dama Orderu Św. Stanisława

Stanisław Firszt
dyrektor Muzeum Przyrodniczego

Znana wielu „pani od muzyki”, związana od lat z
ZSO nr 1 im. Żeromskiego, została jedną z dwóch
Dam Orderu Świętego Stanisława. Uroczystość
nadania zaszczytów czterem nowym Kawalerom
i dwóm Damom (wśród których jest pani Ewa),
miała miejsce w na Jasnej Górze w Częstochowie,
w Sanktuarium Maryjnym. Celebracja była
poprzedzona mszą świętą w intencji św.
Stanisława. Order św. Stanisława ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wówczas ogłoszono statut
Orderu, ustalono jego wygląd oraz
nadano mu dewizę „Praemiando
Incitat”, czyli „Nagradzając, zachęcać” . Ideą Orderu była działalność
charytatywna i wspieranie w
niej działalności króla. Pozostała
aktualna do dziś.

Ślepy chyba tylko nie zauważy, że czasy Stanisława Firszta w Muzeum Przyrodniczym przyniosły nową
jakość atrakcji istniejącej od 40 lat placówki w Pawilonie Norweskim. Melanż historii (Firszt jest archeologiem)
z przyrodą, który nowy szef zaproponował zwiedzającym, okazał się strzałem w dziesiątkę. Wykorzystując
przypadające w tym roku stulecia (Parku i Pawilonu Norweskiego oraz zorganizowanych grzybobrań) Stanisław Firszt sprawił,
że muzeum w końcu
przestało być kojarzone jedynie ze stetryczałą, choć piękną, stałą
ekspozycją ptaków
i jaj. Pozostaje mieć
nadzieję, że po przeprowadzce do zespołu
budynków pocysterskich, dyrektor będzie
miał pole do szerszego
rozwinięcia skrzydeł
wyobraźni.

(tejo)

DZIŚ W JELONCE
DZIŚ W JELONCE

Spłonęła „Lisia góra”
– str. 4
Nierozerwalne więzi z
„Żeromem”
– str. 4
Ulubiony dzielnicowy
– str. 5
Bez „korków” ani rusz
– str. 5
Lewica namaszcza kandy-

Na zlecenie zabił psa
Dwadzieścia złotych zarobił mieszkaniec Wojcieszowa,
którego wynajęła pewna kobieta, aby uśmiercił siekierą psa przybłędę, którym opiekowała się jej sąsiadka.
Zwyrodniały sprawca uciekł z domu i ukrywa się.

zanik mięśni i ograniczone możliwości por uszania
się, uniemożliwił osadzenie
mieszkanki w policy jnym
areszcie.
– W trakcie przesłuchania
Nieobecność psa przybłędy, czworonogiem.
kobieta przyznała się do zlecePolicjanci ust alili, że bul- nia zabicia psa, lecz tłumaczy
który regularnie przychodził
na jedną z wojcieszowskich wersująca sprawa ma drugie to że zrobiła to „ z litości”. Jej
zdaniem pies męczył się bo
KAT PSA UCIEKŁ Z DOMU I UKRYWA
był chory lub po potrąceniu.
SIĘ. ZARÓWNO JEMU, JAK I OSOBIE
Zaprzecza temu zgłaszająca
która twierdzi że pies był w
ZLECAJĄCEJ – ZA SZCZEGÓLNIE OKRUTNE

ZNĘCANIE SIĘ NAD CZWORONOGIEM –
GROZI KARA DO DWÓCH LAT WIĘZIENIA.

datkę

Przeżyli piekło Syberii
– str. 6
Porcja rozmaitości
– str. 9
Poczet aktorów: Robert
Dudzik
– str. 10
Warsztat Bogdana Kocy
– str. 11
By nie zgubić drogi do celu
– str. 12
Szli przez góry i doliny
– str. 13
Sukces w Garści
– str. 14
Informator
– str. 15
Z lotu ptaka
– str. 20
Sportowe wieści
– str. 22-23
Dialogi i z czterech stron
miasta
– str. 24
Skarby pana Luka
– str. 25

posesji, gdzie karmiła go właścicielk a domu, zauważono
po kilku dniach na początku
września. Okazało się, że
zwierzę w bestialski sposób
pozbawił życia mieszkaniec
Wojcieszowa. Nieżywego psa
zapakował w worek jut owy
i podrzucił na podwórko kobiet y, kt óra opiekowała się

dno. Otóż sąsiadk a poszkodowanej, która o zdarzeniu
opowiedziała mundurowym,
wynajęła zabójcę. Jeden z
mieszkańców zgodził się zabić
psa za 20 złot ych. Zleceniodawczyni nie została zatrzymana: kiedy zapukała do niej
policja, kobieta była kompletnie pijana. Stan jej zdrowia:

Do Łodzi z dwoma promilami
Kompletnie pijanego kierowcę,
który wiózł pasażerów w długą trasę, zatrzymała w miniony piątek w
Radomierzu Inspekcja Transportu
Drogowego.
Mężczyzna prowadził autobus
jednej z łódzkich firm transportowych. Wiózł ponad 40 osób,
wracających z kursu w Karpaczu
Zajęła się nim policja. – Dzięki
uprzejmości jeleniogórskiego przewoźnika mogliśmy kontynuować

podróż do Łodzi – napisała do nas
pani Agnieszka, pasażerka feralnego pojazdu.
Pijany kierowca miał prawie dwa
promile alkoholu w organizmie.
Może zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Za jazdę pod wpływem alkoholu i narażenie życia
oraz zdrowia pasażerów na szwank
czeka go też sprawa karna.

(tejo)

Kto podpalił mercedesa?
W nocy z wtorku na środę (15/16 podłożył ogień.
Niestety dotychczas nie udało
września) o godzinie 2 na rogu ulic
Wańkowicza i Wyczółkowskiego się ustalić sprawcy. Osoby, które
były świadkami zdarzenia lub mają
spłonął czarny mercedes.
Właściciel auta sprawę zgłosił jakiekolwiek informacje o podpalana policję. Biegły jednoznacznie czu proszone są o pilny kontakt pod
stwierdził, że było
numerem telefonu 501
to podpa354 747.
lenie.
(Angela)
Przed
wybuc h e m
pożaru
ZA POMOC W WYKRYCIU
podpalacz
SPRAWCY WŁAŚCICIEL
zbił szybę w
POJAZDU WYZNACZYŁ
pojeździe, a następnie
Fot. Archwium

– str. 6

NAGRODĘ.

Honory dla KPN

Karkonoski Park Narodowy został
wyróżniony przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska okolicznościową nagrodą za
wprowadzenie i kontynuację z sukcesem
doskonałej formie – poinfor- programu gospodarki leśnej, w tym
ochrony zagrożonych wyginięciem
mowała policja ze Złotoryi.
(tejo) gatunkówdrzew,główniejodłysudeckiej.
KPN rywalizował z kilkoma poważnymi
instytucjami naukowymi. Docenienie
wysiłku i pracy załogi parku cieszy jego
dyrektora Andrzeja Raja. Efekty działań
widać gołym okiem: lasy na pogórzu
karkonoskim, które jeszcze kilka lat temu
przypominałyksiężycowykrajobraz,dziękinasadzeniomodradzająsięiwracajądo
dawnej świetności.

(tejo)

BAJECZNY ŚWIAT W RYNKU
Bajkobus z Wrocławia zawitał 13 września na plac Ratuszowy. Jednak spektakl
rozpoczęli nie aktorzy, ale dzieci z jeleniogórskiego Domu Dziecka „Dąbrówka”.
Występ był główną nagrodą w konkursie EnergiiPro na najlepszy scenariusz sztuki dziecięcej.
Zmagania ogłoszono w ramach w ramach piątej edycji
D o my Po z y t yw n ej E ne rg i i
„EnergiaPro”. Udział w nim
w z i ę ł o j e d e n a ś c i e d o m ów
dzieck a z Dolnego Śląska.
Zmagania nie należały do łatwych. Pierwsze miejsce zajął
Dom Dziecka z Jeleniej Góry
„Dąbrówka”. W nagrodę dzieci
przez tydzień brały udział w
warsztatach teatralnych w
Teatrze Lalek we Wrocławiu
poznając tajniki sztuki ani-

macji. Scenografie i lalki również młodzi lalkarze wykonali
sami. W ramach nagrody w
konkursie młodzi ludzie jeżdżą
z teatrem lalek po Dolnym Śląsku prezentując opracowane
przez siebie widowisko.
Sztuka przypadła do gustu
jeleniogórskim maluchom.
Inicjatywa jest o tyle ciekawa,
bo sztuka przygotowana przez
dzieci dociera bezpośrednio do wielu
najmłodszych

mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy mają ograniczone możliwości wizyt y w
profesjonalnym teatrze.

(rylit)

Fot. Rylit

(tejo)

Fot. Rylit

ROZMAITOŒCI

Fot. Archwium
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
D[FSXDBS

Posiadająca wieloletnią tradycję ﬁrma produkcyjno
usługowa, realizująca inwestycje na terenie całego
kraju w branży podłóg, wykładzin obiektowych oraz
nawierzchni sportowych zewnętrznych, laureat
wielu nagród i wyróżnień, w związku z rozwojem
działalności i struktur, poszukuje do swojej siedziby
w Jeleniej Górze osoby na stanowisko:

KIEROWNIK OBSŁUGI INWESTYCJI
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
- Nadzór, motywowanie i koordynowanie pracy zespołu pracowników.
- Kontrolę procesów wyceny inwestycji,
- Optymalizację zaopatrzenia budów prowadzonych w terenie.
- Nadzór nad dokumentacją techniczną i prawną z Inwestorami i Podwykonawcami.
- Kontrola nad terminowością wykonywania zleceń oraz jakością wykonanych
przez pracowników zadań.
- Koordynowanie prac w ciągu produkcyjno-budowlanym.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe budowlane.
- Doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi, w nadzorze nad dokumentacją techniczną, kosztorysowaniu i rozliczaniu budów, logistyce zaopatrzenia
budów, mile widziane w budowach obiektów sportowych.
- Umiejętność obsługi komputera-Pakiet MS Ofﬁce, Norma, Podstawy pracy z
Internetem.
- Osobowość lidera, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją
czasu.
- Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
- Pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie.
- Atrakcyjne wynagrodzenie, narzędzia i warunki pracy.
- Możliwość powiększania zakresu kwaliﬁkacji poprzez doświadczenie zawodowe i osobisty rozwój na odpowiedzialnym stanowisku.
Zainteresowanych Kandydatów prosimy przesyłać swoje aplikacje na adres e-mail:
ilona.lizak@rekrutacje.com.pl
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami. Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r
.o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/.
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WYDARZENIA

Najmłodsza jeleniogórska
placówka kultury Cieplickie
Centrum Kultury „Przystań
Twórcza” mająca tymczasową
siedzibę w gościnnym MDK
„Muflon” przeprowadziła się
do nowej siedziby w centrum
uzdrowiska.
CCK ma swoje biura przy ul.
Piotra Ściegiennego 5/7. Otrzymało już dwa pomieszczenia
oraz niewielkie zaplecze socjalne. Sale zostały odnowione,
wyposażono je w nowe meble
biurowe, pozostały sprzęt i
wyposażenie biurowe zostało
przewiezione z poprzedniej siedziby centrum w Sobieszowie.
Marzeniem pracowników CCK
jest jeszcze przynajmniej jedno
większe pomieszczenie, które
nadawałoby się na pracownie.
W budynku gdzie znajduje
się siedziba CC, są sale, które
nadają się na ten cel. „Przystań” postara się zdobyć jedno
z nich.
Pierwszą imprezą, którą
zorganizuje ta placówka już w
nowej siedzibie, będą „Warsztaty dziennikarskie” planowane
na październik tego roku.
Przy zmianie siedziby adresowej zmienił się też numer telefonu do CCK: (075) 7122892

Około godziny 20:30
w piątek, 18 września,
wybuchł pożar w przydrożnym barze przy ulicy Sudeckiej 100. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co
spaleniu uległ cały dach i konstrukcja drewniana.
Budynek znany jako bar „Lisia
góra” przeznaczony był na sprzedaż i w chwili wybuchu pożaru
nikt w nim nie przebywał. W
akcji gaśniczej
uczestniczyli zarówno strażacy
z Jeleniej Góry,
jak i okolicznych
miejscowości.
Wspólnymi siłami
szybko i sprawnie
ugasili ogień.
Nieznana

jest przyczyna wybuchu pożaru.
Ustali ją biegły. Nieoficjalnie
mówi się o podpaleniu. Kilka tygodni temu do budynku

„LISIA GÓRA” W OGNIU
włamali się nieznani sprawcy.
Chcieli ukraść sprzęt muzyczny,
ale nie byli w stanie wywieźć
ogromnych kolumn. Zabrali
jedynie wzmacniacze i kilka
akcesoriów. Właściciel lokalu
przebywa obecnie w Norwegii.

(rylit)

Obiekt wraz z przylegającym do
niego terenem przed pożarem
został wyceniony na 2,5 miliona
złotych.

(Ania)

Boże Narodzenie dopiero za trzy
miesiące, jednak już od 24 do 27
września Cieplice rozbłysną choinkami i innymi świetlnymi symbolami zimowych świąt. Wszystko w
ramach przedświątecznego pokazu
iluminacji świątecznych zorganizowanego przez twórców Karkonoskiego Festiwalu Światła.
Impreza pod hasłem „Miasto –
Światło – Święta” uświetni obchody
Września Jeleniogórskiego. Organizatorzy tłumaczą, że to odpowiedź
na rosnące zainteresowanie iluminacjami świątecznymi i właściwym
wykorzystaniem ich do oświetlenia przestrzeni publicznych miast
podczas celebracji Świąt Bożego
Narodzenia.
Swoją ofertę zaprezentuje pięciu
kluczowych producentów i dystrybutorów z branży iluminacji
świątecznych: Multidekor, Eneos,
CR-Gama,IPBDekoracjeorazOdeon.
Prezentacjom światła towarzyszyć
będą prezentacje i wykłady na temat właściwych metod stosowania
światła w przestrzeni publicznej.
Prelegentami będą znani polscy
wykładowcy. Do udziału w imprezie
zostali zaproszeni również przedstawiciele miast i gmin oraz właściciele
hoteli i ośrodków turystycznych z
całej Polski.

(tejo)

Od ponad dziesięciu lat absolwenci z lat 1945 – 50 spotykają się co roku we wrześniu
w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego, by powspominać. Przyjeżdżając do
Jeleniej Góry często nie zważając na wiek i zdrowie, którego niedostatki rekompensuje
trwałość przyjaźni.

NIEROZERWALNE WIĘZI Z „ŻEROMEM”

Uczestnictwo w spotkaniu klasowym to dla byłych
absolwentów niepisany obowiązek.
jennej tak szalenie się ze sobą zżyliśmy, że nie sposób tego opowiedzieć.
Dzięki tym spotkaniom się po prostu
młodnieje o te 50 – 60 lat.
Animatorem tych spotkań jest
Sławomir Podolak, architekt, który
do wszystkich co roku rozsyła zaproszenie na zjazd i świąteczne życzenia
– usłyszeliśmy.
– Mogę się poszczycić tym, że

FOT. FILM POLSKI

By pamiętać o sobie wzajemnie i
co roku spotykać się we wspólnym
gronie nie potrzebowali portalu
„Nasza klasa”. Wystarczyły im listy i
więź przyjaźni, która złączyła ich na
całe życie. Grupa absolwentów z lat
1945 – 50 mimo że po ukończeniu
szkoły rozjechała się po Polsce i
świecie, zdobyła tytuły i zajmowała
wysokie stanowiska, nie zerwała
kontaktów miedzy sobą.
Hanna Sałaszkiewicz w miniony
piątek do Jeleniej Góry przyjechała z
Warszawy. Jak mówi wspomnienia
ze szkołą i z Jelenią Górą są niezapomniane. – Robiłam maturę w tej
szkole w 1949 roku. Była to pierwsza
szkoła po wojnie, która zaczęła funkcjonować. Nikt już nie zrozumie jaka
atmosfera tu panowała. Zjeżdżaliśmy
tu po tułaczce, brudzie, głodzie – opowiada pani Hanna.
– Przyjechaliśmy do tego miasteczka, kiedy Niemcy zamiatali tu jeszcze
ulice. Warunki w tej szkole mieliśmy
cudowne, były cudowne pomoce
naukowe. W tej atmosferze tuż powo-

Wesołych Świąt
we wrześniu

Fot. Ania

CCK w „Długim domu”

Fot. Ania

4

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Najsłynniejszy absolwent „Żeroma”
Stanisław Bareja

byłem na pierwszej lekcji pierwszego
dnia otwarcia tej szkoły – mówi pan
Antoni. – Było to dość zabawne: były
tylko dwie lekcje - śpiewu i gimnastyki. We wszystkich klasach (czterech
klas gimnazjalnych i dwóch licealnych) było nas około 40 osób, ale w
ciągu niecałego roku było już kilkuset
uczniów.
To były wspaniałe chwile, bo
bardzo się ze sobą zaprzyjaźniliśmy,
co zostało nam do dzisiaj. Normalnie
dzieci mają wielu znajomych z podwórka, harcerstwa itp. Jak tu przyjechaliśmy, nie było innych dzieci,
mieliśmy tylko siebie. Spotykamy się
każdego września, składamy kwiatki
pod tablicą ze zdjęciami naszych
kolegów i koleżanek, których wśród
nas już nie ma.
– Nie żyje już m.in. Staszek Bareja,
z którym pisaliśmy razem maturę,
bardzo dowcipny człowiek, którego
pierwszego wyrzucali za drzwi z
lekcji. Mimo, że w Jeleniej Górze nikt
z nas nie mieszka, jest ona naszym
miastem. Kiedyś nasz kolega z Gdańska, profesor chirurgii powiedział, że
w swojej historii najkrócej mieszkał

Paweł Domagała
w Jeleniej Górze, ale jest z nią najbardziej związany. Tak właśnie jak
my wszyscy.
W tym roku nie organizowałem
tego spotkania, ale zmusili mnie inni.
Otrzymałem tyle listów, telefonów, że
nie mogłem odmówić. Przed świętami czy właśnie przed spotkaniem
pisze list do wszystkich i rozsyłam
go. Na zjazd starają się przyjechać
wszyscy, ci którzy nie przyjeżdżają,
to po prostu nie mogą – kończy
absolwent Żeroma.

Angelika Grzywacz
FOT. TEJO/
ANGELA/ ARCHIWUM

Charakterystyczny gmach
„Żeroma” góruje nad okolicą
od 1914 roku.

Jedno z pierwszych zdjęć ogólniaka wykonanych
po 1945 roku.

Reﬂeksja po pięćdziesiątce
Paweł Domagała, dyrektor ZSO nr 1
Spotkania odbywają się dzięki magii szkoły, ale nie tylko. Ta więź zrodziła się przede wszystkim przez uwarunkowania, w jakich absolwenci
z tamtych lat rozpoczynali naukę. Były to czasy powojenne, bardzo trudne i te więzi między ludźmi były dużo większe, niż obecnie. Chętnie
spotykają się też absolwenci I LO z innych lat , ale dojrzewają do tego będąc po pięćdziesiątce, kiedy mają więcej wolnego czasu.
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WYBIERAMY NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO!
DZIELNICOWI
Z JELENIEJ
GÓRY
I CIEPLIC

Który policjant pierwszego kontaktu jest godny zaufania i zasługuje na honory najlepszego mundurowego? Macie szansę nie tylko
wskazać takiego funkcjonariusza,
lecz także poznać dzielnicowych.

Do końca października na
łamach portalu internetowego
Jelonka.com potrwa plebiscyt na
najlepszego dzielnicowego z terenu działania Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Przedsta-

wiamy portrety pretendentów do
fotela laureata. Dziś – z Jeleniej
Góry – za tydzień z terenu powiatu. Na wybranych funkcjonariuszy głosować można za pośrednictwem e-maila pisząc nazwisko

policjanta i wysyłając list na adres
jelonka@jelonka.com

(RED)

Bez „korków” ani rusz

sierż. Przemysław Wójcik

sierż.Łukasz Klimczak

Fot. Angela

Dziś uczniowie, którzy radzą sobie bez dodatkowych lekcji to – odwrotnie niż jeszcze kilka lat temu – wyjątek. Korepetycje są regułą, i to nie po to, aby wyciągać za uszy nieuków, ale osiągać lepsze wyniki w szkole. Dobrze o tym
wiedzą ci, którzy otworzyli w Jeleniej Górze pierwsze centrum korepetycyjne z prawdziwego zdarzenia.

st.asp.Paweł Zackiewicz

Centrum zakłada zakrojoną na szeroką skalę dziełalność charytatywną.
asp. Sławomir Wróblewski

asp.sztab. Rafał Giers

asp.sztab.Tomasz Woźniczak

Otwarcie Centrum Platu Korepetycji odbyło się w miniony czwartek (17 września) w
siedzibie placówki przy ulicy
Konopnickiej 21. Jak mówiła
kierowniczka placówki, dzięki
niej placówce uczniowie i rodzice
będą mogli od zaraz otrzymać
kompletną pomoc w uzyskaniu
lepszych ocen.
– Oferujemy korepetycje w
małych grupach ze wszystkich
przedmiotów nauczanych w
szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum oraz kursy przygotowujące do egzaminów końcowych
na każdym etapie nauki – mówiła
Elżbieta Skiba, kierowniczka
centrum.
Indywidualne podejście do każdego ucznia umożliwia optymalny rozwój i pomaga rozwiązać
problemy w szkole. Nauka w małych grupach ma z pedagogicznego punktu widzenia same plusy:

łatwiej jest m.in. wyeliminować
czynniki wywołujące stres, jak

DLA SIEDMIU NAJUBOŻSZYCH UCZNIÓW
JELENIOGÓRSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
ROZDANO RÓWNIEŻ STYPENDIA NAUKOWE
ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 5500 ZŁOTYCH.
strach przed egzaminami czy zdenerwowanie przed klasówkami.
Dzieci motywują się wzajemnie
i coraz chętniej pracują w zespole, poza tym zauważają, że nie

mł.asp. Maciej Hrynkiewicz

mł.asp. Marek Czarnecki

Przez wiele tygodni w mediach toczyła się dyskusja o
posyłaniu do szkół sześcioletnich dzieci. Postanowiłem
zaczekać z poruszeniem tego tematu, aby zobaczyć, jak
wielu z nas wyśle do szkoły swoje pociechy. Okazało się
że niewielu. W Jeleniej Górze do klasy o rok wcześniej
poszło 16 dziewcząt i chłopców do 9 szkół. Co prawda
czas reformy jest rozłożony na trzy lata, ale świadczy
to moim zdaniem o braku zaufania rodziców do autorów tej reformy. Szkoła kojarzy nam się z nauką, aby
chcemy aby dzieci miały normalne dzieciństwo.

Na ten temat rozmawiam z tym
tygodniu z dyrektorką Przedszkola
nr 10 panią Bogumiłą Lepieszo,
panią psycholog Destiną Tyblewską-Kundzicz, dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 11 panem Eugeniuszem Sroką oraz zastępcą prezydenta
Jelenie Góry panem Zbigniewem
Szereniukiem.
Rozmawiam, bo sam mam małe
dzieci. I właśnie posłałem swoją sześcioletnią córkę do szkoły. Aby dobrze

Platu Korepetycje to partner
firmy Schulerhilfe, działającej od
35 lat w Niemczech i Austrii, która obecnie wspiera ponad 80 tys.
uczniów w ponad 1100 centrach.

Pomoc dla wszystkich
Oprócz „siódemki” stypendia naukowe losowo trafiły do szkół podstawowych nr 2 i 8, gimnazjum nr 2, do liceów im. Żeromskiego i Norwida oraz do przedstawicieli MOPS w Jeleniej
Górze i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dokładne informacje i konsultacje w centrum Platu
Korepetycje w Jeleniej Górze odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 do
17.30 oraz pod numerem telefonu (075) 64 700 08 lub 600 15 3322.

Zapomniał wół,
jak cielęciem był
mł.asp. Jacek Grek

są same ze swoimi szkolnymi
problemami.

zrozumieć problem, proponuję aby
każdy z Państwa cofnął się na chwilę
do swojego dzieciństwa. Wystarczy
zamknąć na oczy i przypomnieć
sobie jak wyglądało to za „naszych
czasów”. Życie było inne, nie było tylu
elektronicznych gadżetów i rozrywek
jak dziś. Mimo to wspominany, chyba
wszyscy, czasy dzieciństwa z rozrzewnieniem i dużym sentymentem. Czy
to znaczy, że 6-latki nie powinny iść
do szkoły? Nie.

Pomysł otworzenia takiego censierż.Katarzyna Judzińska
trum w Jeleniej Górze popierają
też sami nauczyciele.
– Wszelkie formy wspomagania dzieci są oczekiwane i moim
zdaniem konieczne. Dzisiaj odebrałam stypendium dla jednego
z naszych uczniów na kwotę 372
złote i myślę, że to wielka radość
dla dziecka które chce się uczyć,
a rodziców nie stać na taką formę
wspomagania – mówiła Elżbieta
Rybak, dyrektor Szkoły Podsta- mł.asp. Michał Góźdź
wowej nr 7 w Jeleniej Górze.
Wśród zaproszonych gości
pojawili się m.in. ks. Andrzej
Bokiej, szef filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zygmunt Korzeniewski,
szef Wspólnego Miasta Robert
Prystrom, dyrektorzy i uczniowie szkół, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
przedstawiciele Towarzystwa mł.asp. Radosław Szymula
Przyjaciół Dzieci i inni

(Angela)

MOIM ZDANIEM

Zaistnienie takiego centrum
korepetycyjnego zdejmuje w
końcu tabu z tego tematu. Wiadomo, że korepetycje to zjawisko
na trwale wpisane w oświatę, a
udawanie, że ich nie ma było
domeną nie tylko urzędników
edukacji, lecz także samych
nauczycieli. Zorganizowanie
indywidualnych lekcji – mam
nadzieję – uderzy w czarny
rynek „korków” i zlikwiduje
naganne zjawisko indywidualnych kursów u pedagogów,
którzy podczas zajęć oficjalnych
celowo nie douczają, by móc
odkuć się popołudniami.

mł.asp. Rafał Skiba

mł.asp. Sławomir Wiktorski

Konrad Przezdzięk

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
Problemy są dwa. Z jednej strony
dzieci muszą dziś przyswajać więcej
wiedzy niż my kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Świat robi się
coraz mniejszy i pędzi coraz szybciej,
a my chcemy żeby nasze pociechy
były dobrze przygotowane do życia
w nim. Ogrom zalewających nas
informacji i wiedzy z książek, gazet,
kilkudziesięciu kanałów TV czy
internetu jest ogromny dla młodego
człowieka. I tego się nie zmieni i nie
zatrzyma.
Problem drugi, istotniejszy to
taki, czy polska szkoła jest przygotowana do tego rodzaju rewolucji.
Nie tylko pod względem, że jakaś
pani minister
wymyśli sobie reformę i ja wprowadzi. Chodzi o codzienne sprawy:
budynki, odpowiednie klasy, przygotowanie nauczycieli i opiekunów,
stołówki, zajęcia dodatkowe i wszyst-

ko to co powoduje, że nasze dzieci
nie traktują szkoły jako obozu pracy
przymusowej.
Przez zabawę do nauki. I to właśnie tutaj jest wiele do zrobienia.
Pewnie niedługo Pani Minister Edukacji zrobi w Warszawie konferencję,
ogłosi na niej sukces, tylko pozostaje
pytanie: co dalej. Reforma musi
czemuś służyć. Nie eksperymentuje
się na dzieciach. I o tym chyba
trochę zapomniano. Że to one są
najważniejsze, a nie jakieś nawet
najlepsze chęci.
W Dialogach Jelonki w tym tygodniu pan Ireneusz Łojek, Rrdny
w Radzie Miasta Jeleniej Góry. Czy
pracownik magistratu odpowiada za
swoje błędy? O tajemnicach magistratu i Pis-u na stronie jelonka.com

mł.asp.Bogusław Biniek

sierż. Leszek Momot

Wasz Wiktor Marconi

CZYTAJ: STR. 24-25

sierż. Michał Ragiel
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Dzikie świnie na szosie
Dwa dziki zginęły pod kołami samochodu, który w wyniku kolizji ze zwierzętami został poważnie uszkodzony.
Prowadzącemu nic się nie stało.
Do zdarzenia doszło w minioną
środę około godz. 23 przy ulicy Spółdzielczej na wysokości stacji benzynowej Orlen. Dziki wybiegły prosto pod
jadące w kierunku Szklarskiej Poręby
auto. Kierowca nie miał szans, aby
zatrzymać pojazd. Prowadzący miał
dużo szczęścia, bo podobne zderzenia
kończą się często tragedią.

Namaszczenie z lewa

Wystawa połączona z żywą hi– Mówcie o Sybirakach, mówcie prawdę o kłamstwach, jakie fałszowały i nadal fałszują historię – mówił ks.
storią
z 17 września 1939 roku
Bogdan Żygadło po mszy świętej sprawowanej w intencji żywych i zmarłych zesłańców, którzy w latach II wojny
opowiedzianą przez przedstawicieli
światowej poznali gehennę zgotowaną ich przez totalitarny reżim Związku Radzieckiego.

(tejo)
Igraszki z ogniem

(tejo)

Grażyna Malczuk może być kandydatką lewicy
w wyborach prezydenckich 2010. W tle - Jerzy
Szmajdziński i Grzegorz Napieralski.

– Mówcie o Sybirakach, mówcie prawdę o kłamstwach, jakie fałszowały i nadal fałszują historię – mówił ks. Bogdan
Żygadło po mszy świętej sprawowanej w intencji żywych
i zmarłych zesłańców, którzy w latach II wojny światowej
poznali gehennę zgotowaną ich przez totalitarny reżim
Związku Radzieckiego.
Jeleniogórscy Sybiracy mieli
szczególne powody do zadumy. 17
września przypadł Dzień Sybiraka
obchodzony w rocznicę napaści
zbrojnej wojsk Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku. W
przededniu tego wspomnienia
jeleniogórzanie, którzy osobiście
doświadczyli okropności zesłania
na Sybir, zebrali się w kościele pw.
św. Erazma i Pankracego, gdzie w

Kandydatów na burmistrzów,
prezydentów i radnych z SLD
poznamy do 10 października. Nie jest wykluczone, że w
wewnątrz sojuszu odbędą się
prawybory.
Kandydatką na prezydenta
Jeleniej Góry może być Grażyna
Malczuk, szefowa jeleniogór-

Jego wizyta była związana z
przygotowaniami do wyborów
samorządowych. W rozmowach
uczestniczył także wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński.
– Wybory samorządowe są
dla nas najważniejsze, ponieważ są najbliżej obywatela
– mówił Grzegorz Napieralski.

skich struktur SLD. zastanowić zanim podejmie
Wiadomo już, że uzy- konkretną decyzję.
SLD do końca roku chce
skałaby ona poparcie
Janusza Krasonia, przygotować kampanię wyborszefa wojewódzkich czą, która, jak przekonywali
struktur SLD na Dol- jej szefowie nie będzie łatwa,
nym Śląsku, który a być może nawet brutalna.
podkreślał, że ma ona Rozpocznie się zaś na początku
ogromne doświad- 2010 roku. W chwili obecnej
czenie i z pewnością nie mówi się o żadnej koalicji.
dobrze wywiązywa- Według szefów sojuszu takie
łaby się z pełnionej rozmowy będą możliwe po
wyborach.
funkcji.
Ostateczna decyzja
(Ania)
nie zależy jednak od
niego
s a m e - Potrzebna nowa siła
go, ale Zajmowanie przywódczych funkcji na różnych szczeblach
także
od pozostałych w kraju przypomina walkę o piłkę między dwiema, lub
członków sojuszu trzema drużynami. Piłkę chwyta sprytniejszy, a potem przez
w Jeleniej Górze. cztery lata nie bardzo wie, co ma z nią zrobić. Wydaje się,
Sama zaintereso- że drużyny, które występują na wyborczym parkiecie po
wana tłumaczy, prostu się zestarzały. Czas zmienić i zespoły, i zawodników.
że potrzebuje
jeszcze trochę Może to coś da?
Konrad Przezdzięk
czasu, musi się

Związku Sybiraków w Jeleniej Górze
oraz wojennego spadochroniarza –
tak 70. rocznicę inwazji Związku Radzieckiego na Polskę uczcili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik”. Obchody podzielono na
dwie części: pierwsza miała miejsce
1 września. Kolejna uzupełniła
wcześniejsze ekspozycje o materiały
upamiętniające sowiecką agresję.
Wydarzenie zorganizowali uczniowie z pomocą nauczycieli i księży.
Przesłaniem ogólnym uroczystości
było nie tylko przypominanie historii, lecz przede wszystkim nawołanie
do przebaczenia.
– Niech ci młodzi ludzie uświadomią sobie, że ich zadaniem jest nieść
pokój i dbać o ten pokój. Chcemy
rozpalić w nich miłość, pokój i szacunek do ludzi, również tych, przeżyli
wojnę – mówił ks. Andrzej Węgiel.
Moim zdaniem trzeba pamiętać o
tym, co wydarzyło się w tych latach
ale trzeba też umieć wybaczać. Ta
wystawa w ma nieść pokój dobro
i miłość.

(Angela)

Przeżyli piekło Syberii
Fot. Tejo

Potężne ognisko ze śmieci, drewna
i suchych liści rozpaliły w minioną
środę dzieci bawiące się przy ulicy
Powstańców Śląskich. Kłęby dymu i
języki ognia zaniepokoiły dorosłych
mieszkańców, którzy wezwali straż
miejską. – Sytuacja była niebezpieczna, bo ognisko znajdowało się w
bezpośrednim sąsiedztwie hotelu
pracowniczego – mówi mł. insp.
Grzegorz Rybarczyk, rzecznik prasowy
SM. – Ściany budynku wykonane są z
łatwopalnego materiału.

Przez prawdę
do przebaczenia

Fot. Angela
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że młodzież tu przyszła – podkreślił
ks. Bogdan Żygadło. – Niech młode
pokolenie pozna prawdę o tym
przemilczanym epizodzie z dziejów
Ojczyzny.
Sybiracy podkreślają, że choć
20 lat minęło od zrzucania przez
Polskę jarzma sowieckiej supremacji, wciąż temat zsyłki stanowi
tabu: nie naucza się o niej w szkole,
a ofiary łagrów nie dostały żad-

PRZEŻYCIE GEHENNY SYBIRU
DAŁO JEGO OFIAROM RADOŚĆ
Z POWTÓRNEGO NARODZENIA
południe zaczęła się msza święta
odprawiona w intencji wszystkich
ofiar zsyłki: zarówno tych, którym
nie dane było przeżyć, jak i tych,
którzy przetrwali i żyją do dziś.
W Eucharystii koncelebrowanej
przez księży: Bogdana Żygadłę,
proboszcza parafii pw. św. Erazma
i Pankracego oraz Józefa Steca,
kapelana Sybiraków – oprócz
zesłańców i ich rodzin oraz przyjaciół – licznie wzięła udział młodzież
z Gimnazjum nr 1. Był obecny
poczet sztandarowy, który stanął
obok pocztu Polskiego Związku
Sybiraków. – Szczególnie cieszę się,

nej rekompensaty za poniesione
krzywdy moralne i fizyczne.
Po mszy świętej wszyscy udali
się do Książnicy Karkonoskiej
na uroczysty finisaż otwartej 20
sierpnia wystawy prac Romualda
Napiórkowskiego, którą można
było oglądać w Galerii Małych
Form. Zamknięcie wystawy było
połączone z montażem słownomuzycznym zespołu Sybiraczki,
którego przygrywał Lucjan Hołub.
Sala konferencyjna KK pękała w
szwach. Nie pomogły dostawione
krzesła: część przybyłych musiała
stać.

Zespół „Sybiraczki” podczas koncertu w Książnicy Karkonoskiej
Nie zabrakło łez wzruszenia,
kiedy panie z „Sybiraczek” intonowały pieśni znane na pamięć
przez ludzi z kresów. Utwory pełne
nostalgii za ziemią utraconą, a
także wyrażające głębokie uczucia
patriotyczne.
Wśród zgromadzonych był
prezydent Jeleniej Góry Marek

Obrębalski ze swoim zastępcą
Zbigniewem Szereniukiem. Rolę
gospodarza pełnił Marcin Zawiła,
poseł i dyrektor książnicy. Finisaż
stał się także okazją do symbolicznego poczęstunku potrawami
kuchni kresowej przygotowanymi
przez Sybiraków.

Uroczystości dowiodły sprawności organizacyjnej jeleniogórskich Sybiraków. Ich szeregi
z roku na rok stają się coraz rzadsze, ale przekazywana młodszemu pokoleniu wiedza o
przeszłości sprawia, że w szeregach związku działają już potomkowie zesłańców. Warto też
zwrócić uwagę, że prócz nostalgii i bólu z niezabliźnionych ran historii, Sybiracy czują także
radość: przeszli przez piekło i przeżyli. Wielu z nich narodziło się na nowo.

Konrad Przezdzięk

Podczas wakacji młodzi i najmłodsi badacze, obserwatorzy i przyjaciele świata przyrody mieli możliwość spróbowania swoich sił w konkursie na obserwację przyrodniczą
ogłoszonym przez redakcję tygodnika „Jelonka.com” i Muzeum Przyrodnicze.
W konkursie wzięło udział stu
siedmiu uczestników z powiatu
jeleniogórskiego.
Komisja konkursowa (Czesław
Narkiewicz, kustosz Muzeum Przyrodniczego, Andrzej Kurpiewski z
Zachodniosudeckiego Towarzystwa
Przyrodniczego, Aleksandra Nowak-Odelga z Muzeum Przyrodniczego
oraz Olga Kawaczewska, uczennica
czwartej klasy Liceum Plastycznego.
pod wodzą plastyczki Stanisławy

Stecko w zarejestrowanych na kartce
papieru dziecięcych obserwacjach,
szybko dostrzegła bezpośrednie spotkania z przyrodą w różnych rejonach
Polski i świata.
W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego triumfowały ex aequo dwie ilustracje: wodospad narysowany przez Kornelię Zoń
z Mysłakowic i zając zaobserwowany
w lesie liściastym przez Kasię Feliks.
Na drugim miejscu zdaniem jury

znalazły się ex aequo dwa rysunki:
lot motyla w plastycznym ujęciu
Adriana Wójcickiego oraz kot, nad
którym skupił swoją uwagę Kacper
Kaczmarek.
Trzecie miejsce w regionalnym
finale konkursu skierowanym do
młodych twórców zajęły ex aequo
trzy dzieła: fascynujący obraz morza
autorstwa Weroniki Zdyb, słoneczny i prawdziwie letni krajobraz
zilustrowany przez Kasię Snopek z

Mysłakowic oraz prowadzący
nocny tryb życia motyl, którego
dostrzegła podczas wakacji Julia
Szuleka.
Komisja konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnić sześć
prac plastycznych przedstawiających przyrodę w wakacyjnych
kolorach. Ich autorami są: Jakub
Dyła (kot), Kasia Gintowt (ważka), Sara Kawczyńska (łąka),
Kacper Michałowski (kaczka),
Karolina Stobińska (oczka wodne) oraz Piotr Skoczke (mak).

tejo

Fot. Archwium

Obserwowali przyrodę na szóstkę

Pamiątkowe zdjęcie ze Stanisławem Firsztem,
dyrektotrem Muzeum Przyrodniczego.
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Miody – w tym także w postaci płynnej,
przetwory warzywne,
swojskie wędliny, a
także odzież, rośliny,
pamiątki i wiele innych
przedmiotów i produktów o ekologicznym
rodowodzie można
było kupić na placu
Ratuszowym. Swoje
stragany w minioną
sobotę rozłożyli uczestnicy bar wnego Jarmarku Ekologicznego,
udanej imprezy, która
markotnemu centrum
miasta nadała rytmu i
kolorów. Od wczesnego
popołudnia jeleniogórzanie i turyści wędrowali wśród
stoisk – a to kosztując wiejskich
specjałów (w tym smacznych
wędlin, wyrobów z mięs, ciast, pieczywa i innych produktów z ekologicznej spiżarni), a to zatrzymując
się, aby posłuchać ludowej muzyki
w wykonaniu zespołów z dawnego
województwa jeleniogórskiego.
Długie kolejki ustawiały się także
przed kramami z pieczywem oraz
wypiekami z orkisza. Tradycyjne
powodzenie miały pajdy chleba ze
smalcem i ogórkiem kwaszonym,
na pewno ekologiczne i smaczne,
choć mało dietetyczne.

A może by na grzyby?

Atrakcją ekspozycji jest borowik –
dzieło Lewana Mantidze.
„Stulecie grzybobrań w Karkonoszach” to tytuł otwartej w miniony
piątek w Muzeum Przyrodniczym
wystawy upamiętniającej wiek
zorganizowanych wypadów na
grzyby w karkonoskich lasach.
Ekspozycję, na którą składają się
poniemieckie plansze i modele

Skorzystaj z okazji

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH
DOTYCZĄCYCH ZAKŁADANIA I FUNKCJONOWANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.

– kurs językowy Metodą SITA za jedyne 439 zł

Jak zlikwidować punkty karne?

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
(po wcześniejszym umówieniu pod nr. telefonu 74 666 22 22)
Doradztwo świadczone jest w siedzibie
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu
lub pod wskazanym przez Państwa adresem

Serdecznie zapraszamy !

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

Wszelkie informacje dodatkowe znaleźć można:
- na stronie www.blizejeuropy.pl
- pod nr tel. 0-509-416-216

Odkąd wprowadzono punkty karne to one – a nie mandaty – stały się utrapieniem kierowców. Jeżeli należysz do
kierowców, którzy lubią przycisnąć pedał gazu i nie zawsze
stosują się do ograniczenia prędkości, ta informacja jest dla
Ciebie.
W momencie zatrzymania i zakwaliﬁkowania naszego wykroczenia policjant informuje nas o liczbie punktów karnych za to wykroczenie. Magiczną granicą są 24 punkty rocznie, po ich przekroczeniu prawo jazdy zostanie zatrzymane. Co wtedy? By je odzyskać,
trzeba będzie zdać powtórnie egzamin, ponosząc jego koszty.
Jeśli zbierzemy niebezpiecznie dużo punktów tak, możemy ubiegać się o skasowanie ich części. W jaki sposób? Zapytaliśmy o to
pana Andrzeja Świsulskiego, współwłaściciela i instruktora wrocławskiej szkoły jazdy KURSANT: „Kierowcy, którzy zebrali 6-24
punkty karne mogą starać się o ich zniwelowanie, uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu
drogowego. Jest jednak kilka warunków. Po pierwsze, możemy starać się o kasację punktów karnych otrzymanych za przekroczenie prędkości. Po drugie, możemy w ten sposób skasować maksymalnie 6 punktów. Po trzecie - mamy prawo do takiej kasacji
raz na pół roku. I wreszcie po czwarte - nie dotyczy to kierowców posiadających pierwsze prawo jazdy do roku od dnia jego
wydania”.
Na czym polega takie szkolenie? Jest to pogadanka (razem 6 godzin lekcyjnych) z psychologiem i policjantem - tłumaczy pan A.
Świsulski - a jej zadaniem jest uświadomienie skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Tak jak powiedziałem, po odbyciu takiego szkolenia liczba posiadanych
punktów zmniejsza się o 6, które odejmowane są według kolejności wpisów (w pierwszej kolejności – punkty „najstarsze”).
Jednak liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenia
przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Jest to pewien sposób na oddalenie groźby utraty prawa jazdy, proszę jednak
pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie punktów karnych i utraty prawa jazdy jest oczywiście jazda zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.
Wytnij kupon i przyjdź we wtorek 22.09.2009 o godz. 10.00 do
www.kursant.wroclaw.pl
redakcji, mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2. Trzy
.
pierwsze osoby otrzymają zestawy materiałów do nauki jazdy
(testy+książka)

REKLAMA

System SITA jest nowoczesną, kompletną metodą nauki, opierającą się na naturalnych możliwościach ludzkiego umysłu
znajdującego się w stanie relaksu.
W ramach obejmującej swoim zasięgiem 300 miast i gmin w całej Polsce akcji
„Bliżej Europy, można poznać i udoskonalić
znajomość angielskiego i niemieckiego.
Wykorzystując metodę SITA można zwiększyć umiejętności językowe, a w przypadku
pierwszego kontaktu z językiem już po 3
miesiącach nauki opanować jego podstawy
umożliwiające codzienną komunikację.
Kurs rozpoczyna się już w październiku
2009 r. a warunkiem uczestnictwa jest
przesłanie pod adres e-mail k.leszak@
sita.pl formularza zgłoszeniowego, który
można pobrać ze strony internetowej www.
blizejeuropy.pl.
W związku z dofinansowaniem ilość
miejsc ograniczona!

(rylit)

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W WAŁBRZYCHU

(tejo)

Od tygodnia trwają zapisy na kurs
językowy metodą SITA, organizowany
w ramach akcji „Bliżej Europy”. Z kursu
może skorzystać każdy kto ukończył 15
rok życia. Dzięki patronatowi Miasta
Jelenia Góra oraz grupie polskich firm,
każdy uczestnik kursu w Jeleniej Górze
zapłaci zamiast 1190 zł - 1600 zł, jedyne
439 złotych. W tej kwocie uczestnik
otrzymuje dodatkowo komplet 6 płyt
CD i podręcznik o wartości 229zł.
Oprócz niskiej ceny wśród plusów nauki w ramach organizowanego kursu
należy również wymienić również
wymienić m.in. małe, 8-10 osobowe
grupy, doświadczonych lektorów, a
przede wszystkim wysoką efektywność. Jeden poziom nauki języka
obcego metodą SITA porównywalny
jest z siedmiomiesięcznym kursem
metodą klasyczną.

popularnych gatunków grzybów,
otworzył Stanisław Firszt, dyrektor
Muzeum Przyrodniczego. Można
też zobaczyć książki z epoki, w tym
atlas grzybów ufundowany w 1909
roku przez Hugo Seydela, założyciela Towarzystwa Karkonoskiego.

REKLAMA

Fot. Tejo

WIEJSKIE SKARBY PRZY RATUSZU

7
Fot. Rylit
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Fot. Tejo

Korupcja w policji?
– Komendant Zbigniew Ciosmak stracił zdolność do kierowania jednostką i winien odpowiadać za brak właściwego
nadzoru, za zaniechania w walce z korupcją – tak na
spotkaniu policji z przewoźnikami powiedział właściciel
firmy Trans Medical Assistance, Zbigniew Szawłowski.
Słowa te stały się zarzewiem coraz ostrzejszego konfliktu
między kilkoma przewoźnikami i policją.
– Długo nie chciałem organizować tego spotkania, ponieważ i tak
nic ono nie zmieni, ale w końcu
uznałem, że czas bezpośrednio
wyjaśnić, jak jest w tej chwili
zorganizowana sprawa usuwania
z dróg pojazdów powypadkowych i
po kolizjach drogowych – wyjaśnia
inspektor Zbigniew Ciosmak, komendant miejski policji w Jeleniej
Górze. – Ponieważ przez lata był
problem z tym, kogo powinna
wzywać policja, w końcu ogłoszono dwa przetargi. Po tym, co się
wydarzyło, nigdy już nie będę się z
tymi panami rozmawiał – dodaje.
Pierwszy przetarg (na przewożenie pojazdów powypadkowych
i tzw. procesowych) ogłosił komendant wojewódzki policji we
Wrocławiu. W grudniu 2007 roku
wygrała go firma przewozowa
Tomala. Drugi przetarg na przewożenie pojazdów po kolizjach
i stłuczkach, na podstawie paragrafu 130a kodeksu drogowego,
w roku ubiegłym ogłosili razem,

gnięte poza komendą miejską
zakończą sprawę.
– Nie mamy pretensji o przewożenie pojazdów wypadkowych
i procesowych, ale przyznanie
prawa do usuwania samochodów
z kolizji ujętych w paragrafie
130a KD tylko jednej firmie to –
według nas – działanie na szkodę
innych przewoźników – twierdzi
Zbigniew Szawłowski. – Przepis
mówi wyraźnie, że „pojazd może
być usunięty z drogi jeżeli nie
ma możliwości usunięcia w inny
sposób”. To oznacza, że policja powinna wzywać Konsorcjum tylko
wtedy, gdy właściciel pojazdu nie
ma w pakiecie ubezpieczeniowym
assistance, które zapewnia bezpłatną usługę holowania pojazdu.
– Tymczasem jeleniogórscy
funkcjonariusze zawsze wzywają
firmę z przetargu, wykorzystując
zdenerwowanie i niewiedzę poszkodowanych. To klient powinien
zdecydować, kto będzie przewoził i
gdzie będzie naprawiał swój uszko-

WYDAŁEM POLECENIE, ABY WOBEC LAWET,
KTÓRE NIE PRZYJECHAŁY ZAMÓWIONE
I BĘDĄ BLOKOWAĆ MIEJSCE ZDARZENIA
DROGOWEGO, POLICJANCI STOSOWALI
WSZYSTKIE MOŻLIWE INSTRUMENTY PRAWNE
– PODKREŚLA INSPEKTOR ZBIGNIEW CIOSMAK.

Pobił, bo zazdrościł
Z poważnymi obrażeniami
ciała trafił do szpitala jeden z
mieszkańców ciężko pobity
przez krewkiego i pijanego
55-latka. Do zdarzenia doszło
na początku września w jednej
z podjeleniogórskich miejscowości podczas suto zakrapianej
imprezy. Pijący alkohol mężczyźni pokłócili się, a powodem awantury była kobieta.
Pokrzywdzony został z libacji
wyproszony, a po kilkunastu
minutach znaleziono go pobitego. W wyniku podjętych
czynności policjanci ustalili, że
najprawdopodobniej sprawcą
pobicia jest drugi z mężczyzn.
Zatrzymano go pijanego w
mieszkaniu w Jeleniej Górze.
55-latek trafił do policyjnego
aresztu. Za ciężkie uszkodzenie
ciała sprawcy grozić może nawet do 10 lat więzienia.

(tejo)

dzony pojazd, a nie pomoc drogowa
przysłana przez policję w ramach
procederu zwanego korupcją.
Każdy z nas ma podpisaną umowę
z którąś firmą ubezpieczeniową o
świadczenie usług assistance –
kontynuuje nasz rozmówca. – Ale
policjanci odganiają nas z miejsca
kolizji, jeśli tam się pojawimy i
wprowadzają poszkodowanych w
błąd, mówiąc, że pomoc drogowa
została już wezwana i nie muszą
już dzwonić do ubezpieczyciela.
Zapominają dodać, że w takim

przypadku kierowcy zapłacą z
własnej kieszeni.

Prokuratura wyjaśni

– To już jest za dużo! – odparowuje Z. Ciosmak – na podstawie
notatki ze spotkania skierowałem
do prokuratury doniesienie o pomówienie komendanta na służbie
oraz drugie, o wyjaśnienie, czy w
komendzie miejskiej policji doszło
do stworzenia układu korupcyjnego. Czekam teraz na prokuratorskie rozstrzygnięcia. Jednocześnie
wydałem polecenie wszystkim
funkcjonariuszom, którzy jeżdżą
do wypadków i kolizji, aby informowali każdego uczestnika o tym,
że w dokumencie ubezpieczenia
mają zapisany numer do centrum
zgłoszeniowego assistance.
– Na miejsce wypadku przyjeżdżają trzy lub cztery lawety. Każdy
ma skaner którym podsłuchują policyjne rozmowy i jadą na miejsce
wypadku. Wydałem polecenie, aby
wobec lawet, które nie przyjechały

Płonący obiad
w wieżowcu

Fot. Angela

prezydent Jeleniej Góry i starosta
powiatu jeleniogórskiego. Wygrało
go Konsorcjum grupujące kilku jeleniogórskich przewoźników stworzone przez firmę Kończyński.
– Teraz sytuacja jest jasna i
wydawało się, że już nic nie można
nam zarzucić – mówi Z. Ciosmak.
– Wcześniej pan Szawłowski kilkakrotnie składał doniesienia do
prokuratury o rzekomej korupcji
przy wzywaniu lawet. Wszystkie
zostały umorzone. Sądziłem, że
przetargi, które zostały rozstrzy-

Zbigniew Ciosmak – w środku. Obok szef policji dolnośląskiej Zbigniew Maciejewski i zastępca
komendanta miejskiego w Jeleniej Górze Ryszard Modrzyk.

Zostawiła obiad na gazie i wyszła z psem na działkę,
niemal nie doprowadzając do pożaru bloku przy ulicy
Różyckiego 10. Mowa o starszej lokatorce z szóstego
piętra, która najprawdopodobniej zapomniała wyłączyć
kuchenkę.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek po godzinie
15.00. Strażaków zaalarmo-

wa l i l o k a t o r z y, k t ó r z y z a u wa ż y l i w y d o by wa j ą c y s i ę
dym z okien mieszkania. – W

zamówione i będą blokować miejsce zdarzenia drogowego, policjanci stosowali wszystkie możliwe
instrumenty prawne – podkreśla
inspektor Zbigniew Ciosmak.

Równi i równiejsi?

– Mam umowy z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi i wiele
razy przyjeżdżałem na miejsce
wypadku, w którym brał
udział ktoś kto, miał polisę
mojej firmy – opowiada właściciel lawety, Zenon Kozacki
– ale zawsze już była wezwana laweta Konsorcjum.
Gdy mówiłem człowiekowi, że ja
go odwiozę za darmo, w ramach
ubezpieczenia, policjanci odganiali
mnie, mówiąc, że nie mam czego
tutaj szukać. To naganianie klientów jednej firmie.
– Złożyłem kolejne doniesienie
do prokuratury o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa
przez funkcjonariuszy – mówi Zbigniew Szabłowski. – Wymieniam
kuchni na włączonym gazie
lokator pozos t aw i ł g a r n k i
z jedzeniem
– mówi asp.
sztab. Tadeusz
Rybka, dowódca Jednostki
R a t ow n i c z o –
Gaśniczej nr
2 w Jeleniej
Górze.
W dramat ycznej akcji
brały udział:
samochód
gaśniczy,
podnośnik i
samochód z
trzydziestometrową drabiną.
W związku z tym, że lokatorki

między innymi przypadek kolizji
przy ulicy Goduszyńskiej, gdy samochód załadowany na wzywaną
zawsze przez policję pomoc drogową, po interwencji właściciela
pojazdu, musiał być
przełado-

nie było w mieszkaniu, strażacy do wewnątrz próbowali
się jednocześnie dostać przez
b a l ko n z a p o m o c ą d r a b i ny
oraz wyważając drzwi.
Do powrotu właściciela
mieszkanie zostało zabezpieczone przez polic ję. Jak
mówią strażacy, w t ym przypadku na szczęście nic się poważnego nie stało. To zdarzenie powinno jednak posłużyć
za przestrogę dla innych.
– Przed wyjściem z mieszkania zawsze należy dokładnie sprawdzać, czy wszystki e palni ki gazowe zo st ały
wyłączone – mówi asp. szt.
Tadeusz Rybka.

(Angela)

ZAZWYCZAJ LOKATORZY O WYŁĄCZENIU
PRĄDU CZY GAZU PAMIĘTAJĄ
PRZED DŁUŻSZYMI WYJAZDAMI.
NA CO DZIEŃ, ZAPOMINAJĄ O TYM.

wany na lawetę przysłaną przez
centrum zgłoszeniowe firmy ubezpieczeniowej. Czekam na decyzje
prokuratury.

Marek Komorowski

Żniwo akcji „Truck”
Dwudziestu pięciu kierowców
zostało ukaranych mandatami
podczas czwartkowych działań
policji, która wzięła pod lupę
auta ciężarowe, ale kontrolowała wszystkie pojazdy. W trakcie
działań na drogach kotliny
jeleniogórskiej funkcjonariusze
skontrolowali ponad 94 pojazdy,
w tym 26 samochodów ciężarowych i 4 autobusy. W blisko 12
przypadkach kierowcy ciężarówek przekroczyli dopuszczalną
prędkość. Ponadto podczas
kontroli funkcjonariusze zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych, w związku ze stanem
technicznym pojazdów lub
brakiem badań technicznych,
a 25 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za
popełnione wykroczenia.

(tejo)
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ROZMAITOŒCI
Zielarskie
przepoczwarzenie
Ziołolecznictwo – ta górnolotna niegdyś sztuka, wymagająca wielkiej precyzji i
lat przygotowań, dziś została
spłycona do granic możliwości,
na wieść o czym niewątpliwie
oburzyłby się przedstawiony
onegdaj Arnold z Łarce-Neger
– alchemik, zielarz, znachor.
Dzisiaj na dźwięk słowa „zioło”
odzywa się tępy śmiech spod
kaptura (mniej więcej taki:
„hy-hy-hy”) na skojarzenie o
substancji, która mózg wyżera
aż do momentu, gdy hy-hy-hy
jest jednym z niewielu sposobów komunikowania się z
otoczeniem.
Zielarstwo, tudzież ziołolecznictwo jest ściśle powiązane z
alchemią (co widać na przykładzie Arnolda). Żeby natomiast
stworzyć jakiś eliksir należy
mieć bazę, którą stanowi – nie
oszukujmy się, ale niech teraz
wszyscy poniżej osiemnastego
roku życia zasłonią sobie oczy
– alkohol.
I tutaj – jakby się mogło zdawać – pozmieniało się sporo.
Piwo, napój znany (i uznany)
już w czasach starożytnych,
pakowane jest dziś w jakiś
błyszczący metal, szło, które
stłuc można nadzwyczaj prosto po poważniejszej ilości
wychylonych kufli, lub – jak
to mawia Arnold z Łarce-Neger,
nieprzywykły do dzisiejszej
mowy – plajzdyk.
Miód zaś, górnolotny i zdrowotny owoc pracy sióstr naszych zaradnych – pszczółek
szlachetnych, blednie przy
(może również i zdrowotnych)
efektach działania miodu pitnego, który to radosne pszczele „bzy-bzy” przenosi (bez
zbytniej konwersji) na ludzi.
No, ale tutaj się zbyt wiele nie
zmieniło.
Dobrym winem nie pogardziłby i przybysz ze starożytnego Rzymu, jako że proces
wytwarzania tego napitku
zasadniczo się nie zmienił
– bo po co zmieniać to, co
dobre i sprawdzone? W myśl
jakiejśtam poprawności? Niedoczekanie!
Za to od likierów i innych
tego typu wynalazków w gło-

wie mogłoby się przybyszowi
poprzewracać (i zakręcić zarazem, niekoniecznie jedynie pod
wpływem wrażeń estetycznych,
lecz także i praktycznych).
Czy wymyślono jakiś owoc,
z którego nie wykombinowano by alkoholu? Szczerze
wątpię. Ale ta tendencja działa
też w drugą stronę. Warto o
tym wspomnieć przy najlepszej bazie do komponowania
eliksirów, jaką to jest okowita (tak jest – ta sama, którą
rozpijano pańszczyźnianych
chłopów...).
- Kto wpadł na pomysł, żeby
wszystko, co mocne zwać gorzałką? - rzekł wzburzony Arnold. Z miłą chęcią poddałby
takiego delikwenta działaniu
swojego najnowszego, świeżo
skomponowanego w laboratorium, eliksiru. Ten szlachetny
(i szlachecki) trunek (a nie
chodzi tu o eliksir) – jak się
dowiedział przybysz z Łarce-Neger – można robić nie tylko ze
zboża, lecz także z ziemniaków,
a może jeszcze buraków? Z
selera? Z kapusty, ryżu, patata i
innych „nowych” wynalazków?
Sodomia i Gomoria! Przez lata
jednak – tej oryginalnej – nie
ubyło umiejętności palenia
gardła, z której to korzystają
zarówno mężczyźni, jak i –
niestety – kobiety.
Coś się zmienia, a coś zostaje
takie, jak było – to naturalne i
oczywiste prawo, niezależnie
od tego, czy dotyczy alkoholi
(czy dzieci zasłoniły oczki?)
wydobywających z ludzi ukryte
zdolności ekwilibrystyczne, czy
też o technologię. Nie można
jednak zmieniać granic moralności, która sprawiła, że doszliśmy tak daleko nie dokonując
autodestrukcji. Tymczasem
London School of Economics
and Political Science uznała,
że z tzw. „globalnym ociepleniem” (w którego realność
śmiem wątpić) należy walczyć
poprzez stosowanie na szeroką
skalę aborcji, antykoncepcji i
sterylizacji. Pozostawię to bez
(dalszego) komentarza.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Wicepremier ćwiczył

Transgraniczne Centrum
Edukacji Multimedialnej, które
dziś ma otworzyć wicepremier
i minister spraw wewnętrznych
Grzegorz Schetyna, oferuje
sprzęt komputerowy najnowszej generacji z oprogramowaniem przeznaczonym głównie
dla jeleniogórskiej młodzieży.
Doszły nas słuchy, że pan wicepremier już raz przełożył swoją
wizytę w Jeleniej Górze, przez co
nowoczesna placówka zostanie
oficjalnie otwarta z małym
poślizgiem. Dowiedzieliśmy
się ze źródeł zupełnie nieoficjalnych, że Grzegorz Schetyna
zapisał się na intensywny kurs
informatyczny, aby nie wypaść
blado na otwarciu. Wprawdzie
należy do pokolenia, dla którego
komputer nie jest przyrządem z
kosmosu, ale – lepiej dmuchać
na zimne i przypomnieć sobie,
gdzie jest klawisz enter.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Eee, słuchaj, Zygmunt, czy
do tego multicentrum mogą
przychodzić tylko dzieci?

Młodzież w dechę

„Samoobrona szansą dla młodych” tak brzmi hasło wyborcze
ugrupowania cieszącego się
kilka lat temu godną pozazdroszczenia popularnością, a
obecnie zepchniętego na margines polityczny – głównie za
sprawą aferalnego trybu życia
jej działaczy. Lider ugrupowania, Andrzej Lepper, przebywał
niedawno w regionie jeleniogórskim. Pochwalił się Wałbrzyszkowi.com, który spotkał
pana Andrzeja przy kolorowych
jeziorkach w Wieszciszowicach,
że i Karpacz nie jest mu obcy,
ani Szklarska Poręba nieznana.
Ekswicepremier bywa w Karkonoszach często, fotografuje się
z sympatykami i snuje plany
na przyszłość. Górnolotne to
marzenia, a górska atmosfera
pomaga w wierze w ich urzeczywistnienie. Przestrzegamy:
z tej wysokości upadek może
być bolesny.

– Marku, w sumie tak, ale wiesz:
nie musisz się wstydzić…

(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.

– … ty też masz tam zawsze
wstęp wolny.

Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

W rynsztoku
wolności
– Żyjemy w czasach upadku
wszelkich autorytetów i przewartościowania wszelkich wartości
– to słowa autora popularnych
powieści o Panu Samochodziku
Zbigniewa Nienackiego. Pisarz,
którego oportunistyczna postawa wzbudzała sporo kontrowersji, już nie żyje, a cytowaną
– proroczą – myśl wypowiedział
w latach 80.
Choć był to najgorszy czas
dla rozwoju Polski i Polaków
– tłumionych reformowanym
kwaśno-szarym socjalizmem
gen. Jaruzelskiego i jego junty
– z całą pewnością stwierdzić
można, że miejsce bandyty było
w więzieniu, a sprawne ZOMO

pałowało skutecznie zarówno
działaczy opozycyjnych jak i ulicznych wandali. Dziś mamy wolność
i otwarte granice, ale za to łobuzy
i chuligani – pewni bezkarności
skrajnie liberalnego prawa – wchodzą nam na głowę.
Na tej głowie zresztą stanął
świat, który wytatuowanego osiłka wrzeszczącego do mikrofonu
słowne rzygowiny z rynsztoka
wulgaryzmów, nazywa „artystą”.
Mało tego: wizerunek człowieka,
który w normalności swoją „sztukę”
mógłby uprawiać na więziennym
spacerniaku, jest autorytetem dla
całej rzeszy łysych kapturowców,
dresiarzy zafascynowanych subkulturą amerykańskich slumsów. Ta w
swoim „manifeście” neguje wszelkie

wartości. Robi kupę na autorytety,
prawo ma w poważaniu, a jego
stróżów zupełnie bezkarnie miesza
ze śmierdzącym błotem pozostałym
po oczyszczeniu ścieków.
To wszystko dzieje się za całkowitym przyzwoleniem ogółu,

I aż się prosi o powrót sprawnej
pałki zomowców, którzy z takim
towarzystwem porządek raz dwa
by zrobili.
Z popularyzacji wzorców reprezentowanych, między innymi,
przez odmóżdżonego rappera i

KARKÓW W KAPTURACH BOJĄ SIĘ NAWET SAMI
POLICJANCI I STRAŻNICY, KTÓRZY – NIE CHCĄC
PROWOKOWAĆ WIĘKSZEJ ROZRÓBY – WOLĄ
PATRZEĆ PRZEZ PALCE NA CZYNIONE ZŁO.

bo przecież „mamy wolność”.
Wydawane są rynsztokowe płyty, a
ogłupiała i pryszczata gawiedź maszeruje z brzęczącymi telefonami
komórkowymi, z których dobywa
się przytłumiony jazgot „hitów
XXI wieku”. Nic zatem dziwnego,
że tłum fanów tego „artysty”, zaślepiony fascynacją dla swojego
idola, gotów jest zlinczować człowieka. Jeśli potrafi to, to lepiej nie
wyobrażać sobie, co jeszcze zrobić
może, bo zgroza umysł ogarnia.

fascynacji nimi – ale także w wielu
innych przejawach zdziczenia w tak
zwanej kulturze wysokiej – rodzi się
negacja świata zastanego, tradycyjnych wartości i poszanowania
pracy innych ludzi. Z tego wynika
pasożytnicza postawa i chęć niszczenia wszystkiego wokół. Tylko
dlatego, że w głupim łbie zaszumi
tani winopodobny „mózgotrzep”,
a ścieżka dragów ostatecznie rozniesie w pył moralne opory przed
czynieniem zła. Jego areny to już nie

tylko stadiony piłkarskie i walki otumanionych kiboli. To ulice miast,
klatki schodowe domów. Coraz
bliżej naszych mieszkań.
Cała lawina tych plwocin, kiepów, rozbitych butelek, połamanych
ławek, zniszczonych konstrukcji,
zabazgranych gryzmołami ścian
i innych przejawów radosnego
rozpasania w swawoli nowych
czasów, przelewa się przez coraz
bardziej kruchą zaporę ustawioną
przez wymiar sprawiedliwości.
Prawo, które w miarę wzrostu
przestępczości nieletnich powinno
stawać się coraz bardziej surowe,
niepokojąco łagodnieje. Karków
w kapturach boją się nawet sami
policjanci i strażnicy, którzy – nie
chcąc prowokować większej rozróby – wolą patrzeć przez palce na
czynione zło. A jeśli interweniują i
typów złapią, staje się to powodem
do nagłośnienia sukcesu, a nie
rutynową czynnością, która nikogo
nie powinna dziwić.

Paradoksów jest więcej. Banda
łobuzów jest w znacznej mniejszości w stosunku do pozostałej
uczciwej części społeczeństwa.
Jeden z naszych radnych dokonał fotograficznej dokumentacji
bohomazów, jakimi „nieznani
sprawcy” oszpecają jeleniogórskie budynki. Łatwo się domyśleć
po stylu, że to dzieło jednej bandy,
z którą nie może sobie poradzić cały garnizon policjantów
wspomaganych przez około 40
funkcjonariuszy straży miejskiej
oraz ze strażą graniczną jako
posiłki.
Ta dysproporcja sił sugeruje,
że albo stróże prawa nie powinni
nimi być, albo demolowanie i
zapluwanie miasta stało się już
czynnością normalną. Jak zrobienie kupy przez psa, po którym i
tak mało kto sprząta.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA
POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Jana Szurmieja (2001). W czarnej
komedii Andrzeja Saramonowicza
„Testosteron” w reż. ówczesnej
dyrektorki artystycznej Małgorzaty
Bogajewskiej (2003) pojawił się w
garniturze jako wściekły perkusista
Fistach.

Bohaterowie Mrożka

Robert Dudzik w „Głosach”
Bogdana Kocy. Próba czytana.
W tle – autor, obok Małgorzata
Osiej-Gadzina
Szorstki wygląd Roberta Dudzika sprawia, że reżyserzy widzą w nim gangstera, żołnierza, silnego fizycznie kierowcę czy ubeka, który nie wierzy w żadne wartości. Chociaż
jego psychofizyczność zdeterminowała pewne role, od samego początku swej kariery
Dudzik nie kokietuje, że musi nosić halabardę czy grać epizody. Być może właśnie
dlatego zasłużył sobie na miano etatowego czarnego charakteru.
Po ukończeniu wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu
(1993), związał się z teatrami:
Polskim w Szczecinie (1993-95)
i Nowym im. Gustawa Morcinka
w Zabrzu (1995-97). Następnie,
podobnie jak jego koledzy ze studiów – Grzegorz Cinkowski i Jacek

przyjęty ciepło i brawami jako
czarny nieznajomy w adaptacji
powieści Kornela Makuszyńskiego
„Przyjaciel wesołego diabła” w reż.
ówczesnego szefa teatru Grzegorza
Mrówczyńskiego (1998).
Szansę stworzenia bardziej wycieniowanej roli dał mu występ w

ROBERT DUDZIK NIE KOKIETUJE, ŻE MUSI
NOSIĆ HALABARDĘ CZY GRAĆ EPIZODY. BYĆ
MOŻE WŁAŚNIE DLATEGO ZASŁUŻYŁ SOBIE NA
MIANO ETATOWEGO CZARNEGO CHARAKTERU.
Grondowy – w sezonie 1997/98
trafił do zespołu artystycznego
Teatru im. Norwida.

Drabina możliwości

Jego pierwszą rolą na jeleniogórskiej scenie była postać pasterza
w przedstawieniu Jana Andrzeja
Morsztyna „Komedia pasterska”
(1997) w reż. samego mistrza
Adama Hanuszkiewicza, z którym
Dudzik zetknął się raz jeszcze
potem podczas realizacji sztuki
„Dulska!” (1999) na podstawie
dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.
Pokazał inną twarz; dowcipnego i pogodnego w kolorowym
spektaklu opartym na najpiękniejszych wierszach Juliana Tuwima
„Cuda i dziwy” w reż. Leszka
Czarnoty (1997). Został nawet

dramacie romantycznym Adama
Mickiewicza „Dziady” w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego (1998),
gdzie zagrał członka Towarzystwa
Filomatów i Zgromadzenia Filaretów - Jana Sobolewskiego, jednego
z często przesłuchiwanych więźniów w celi, w której w wieczór
wigilijny spotyka się z głównym
bohaterem, Konradem.
W tragedii Juliusza Słowackiego
„Balladyna” w reż. Grzegorza
Mrówczyńskiego (1999) swą obecność na scenie zaznaczył w roli
goszczącego na zamku królewskim
Kanclerza. Jako Bruno w pełnej
absurdów sztuce Bogusława Schaeffera „Far niente” (dolce lavoro)
w reż. Krzysztofa Prusa (1999)
potwierdził, że jego talent nie jest
jednorazowym błyskiem.
Doświadczenia Dudzika w posłu-

giwaniu się różnorodnym tworzywem literackim znalazły wyraz w
roli Sylwestra, służącego Oktawa
w komedii Moli�re’a „Szelmostwie
Skapena” w reż. Aldony Figury
(2000).
Do czarno-białego przedstawienia familijnego Carla Collodiego
„Pinokio” w reż. Grzegorza Cinkowskiego (2000) napisał teksty
piosenek i zajął się opracowaniem
muzycznym, a także odtwarzał
cztery role - narratora, lisa, starca
i Ogniojada, dyrektora Teatru
Marionetek. Z lekką autoironią
i trochę refleksyjnie, lecz nie parodiując zagrał postać chciwego
biskupa w spektaklu religijnym
brazylijskiego dramaturga Ariano
Suassuny „Historia o miłosiernej
czyli testament psa” w reż. Tomasza Koniny (2001).
Był naprawdę przerażającym
mordercą doktora Robinsona w
precyzyjnie skonstruowanym
musicalu Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera” w reż.

W poszukiwaniu nowych środków wyrazu Robert Dudzik porwał
jeleniogórską widownię w trzech
dramatach Sławomira Mrożka.
I zdaje się, że właśnie w tych inscenizacjach pełnych ironicznego
humoru i groteski Dudzik wypadał
najkorzystniej. Może dlatego, że
Mrożek odwrócił tradycyjny przebieg zdarzeń i pozamieniał stereotypowe role postaci. I nic w jego
utworach nie jest na swoim miejscu.
Aktor świetnie dostosował się do
umotywowanej kreacji ociężałego
umysłowo Parobka B, który odczuwa potrzebę uczestnictwa w kulturze i tradycji w będącej groteskową
parafrazą „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego sztuce „Zabawa” w
reż. Andrzeja Hrydzewicza (1997).
Kreacja ta co prawda momentami
skłaniała się ku błazenadzie, lecz
dała Dudzikowi dość duże pole do
zaprezentowania swego kunsztu
aktorskiego.
Kreowany przez niego Gruby
Rozbitek w eleganckim garniturze
płynący na tratwie z dwoma innymi
towarzyszami podroży, bohater jednoaktówki Mrożka „Na pełnym morzu” w reż. Krzysztofa Prusa (1998)
znalazł swoją pokaźną widownię,
a w grze Dudzika wyczuwało się
ironię i zmysł pastiszu. Najbardziej
pasował jednak do koncepcji roli
lokaja Edka, agresywnego chama,
który obejmuje władzę dyktatorską
i zmusza całą rodzinę do uległości, tak zwanego ciemnego typa,
silnego, pozornie tępego, ale doskonale odnajdującego się realiach
świata, którym rządzi siła fizyczna
w przedstawieniu „Tango” w reż.
Piotra Konieczyńskiego (2004),
zaliczanym w pierwszym rzędzie do
najważniejszych i najgłośniejszych
utworów Mrożka utrzymanych w
konwencji groteskowej.

Gra symboli

Jego kolejne role wydają się
wręcz symboliczne dla sposobu, w
jaki traktowany jest przez reżyserów. Korowód postaci dekoracyjnych, niemal żywych figur otwiera
podchorąży z dramatu Juliusza
Słowackiego „Kordian” w reż.
Adama Hanuszkiewicza (2001),
za nim jest żołnierz ze spektaklu Jerzego Łukosza „Hauptmann” w reż.
Waldemara Krzystka (2002), a następnie starzec z chóru z dramatu
groteskowego Tadeusza Różewicza
„Kartoteka” w reż. Piotra Łazarkiewicza (2002), ubek/milicjant
z przedstawienia poświęconego
Agnieszce Osieckiej „Wielka woda”
w reż. Jana Szurmieja (2003), Filip,
służący Łatki z jednej z najlepszych
komedii Aleksandra hr. Fredry
„Dożywocie” w reż. Andrzeja Sadowskiego
(2005), a także
Grzegorz, szukający zaczepki do
bójki sługa Kapuleta z tragedii
szekspirowskiej
„Romeo i Julia” w
reż. Krzysztofa Rekowskiego (2006)
oraz kierowca furgonetki ze sztuki
Władimira Sorokina
„Podróż poślubna” w reż.
Iwo Vedrala
(2007).

Nie tylko na scenie
Mieszkańcy Lubania mieli kilkakrotną okazję poznać Roberta Dudzika jako konferansjera, prowadzącego
program estradowy przygotowany przez Miejski Dom Kultury z okazji corocznej imprezy pn. Dni Lubania
„Lawa”. Można go było także zobaczyć w kilku odcinkach seriali telewizji Polsat – „Fala zbrodni” (2004,
2006) czy „Tango z aniołem” (2006) w niewielkiej roli oficera ABW oraz kinowym filmie Feliksa Falka
„Komornik” (2005). Jego możliwości aktorskie mogli ocenić jeleniogórscy widzowie podczas próby
czytanej sztuki autorstwa Bogdana Kocy „Głosy” (2009) w pierwszoplanowej roli prezydenta Roberta
poddanego szkoleniu medialnemu.

Fot. Konrad Przezdzięk

SESJA WŚRÓD SECESJI

Uczestnicy pleneru słuchają Bogdana Kocy i Janusza
Jaremena.
Więcej zdjęć oraz fotograﬁa z lotu ptaka – na stronie 20.

Kilkunastu fotografików przybyło w minioną sobotę do Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze. Nie
na przedstawienie, ale na nietypową sesję fotograficzną. Dyrektor placówki Bogdan Koca udostępnił
wszystkie zakamarki secesyjnego gmachu, a plon
z tego „pleneru” złoży się na wystawę otwierającą
Jeleniogórskie Spotkania Teatralne.
Niecodziennych gości teatru
przywitali gospodarze: Bogdan
Koca oraz jego zastępca ds.
technicznych Ryszard Pałac a
także współtwórca przedsięwzięcia, jeleniogórski wydawca
i fotografik Janusz Jaremen.
– Lubię wariackie pomysły, bo
często właśnie takie skutkują

dobrymi efektami – przyznał
B. Koca. Dyrektor naczelny TN
podkreślił także, że taka sesja
to jeden z pierwszych kroków
na otwarcie teatru na rozmaite
dziedziny sztuki.
– Chciałbym, aby państwo
sfotografowali teatr, jakiego
widzowie nigdy nie zobaczą –

Łamanie schematów

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Robert Dudzik w pewnym
stopniu chyba ciągle jeszcze
czeka na przełamanie schematu
w dotychczasowych dokonaniach
na scenie. W 1995 roku spróbował
swoich sił jako autor monodramu
„Cisza, czyli żart filozoficzny”,
w którym jego bohater staje się
symbolem ludzkiego cierpienia
i zadaje pytania o sens życia,
miłość, wiarę i śmierć. Osiem
lat później monolog autorstwa
Dudzika ujrzał światło dzienne
na scenie Teatru im. Norwida
(2003). Rolę kaleki poruszającego się na wózku inwalidzkim
zagrał sam Robert Dudzik, a
reżyserii spektaklu podjął się
Andrzej Hrydzewicz.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Ciemny typ z refleksją

Robert Dudzik często wciela się w
postacie bohaterów negatywnych.
Jest przez bardziej zauważany.

mówił do zebranych Bogdan
Koca. – Dlatego zaprosimy państwa w miejsca, gdzie widz nie
wchodzi: na scenę, za kulisy, do
magazynów, sal kostiumowych,
na strych – dodał.
Grupa fotografików – w tym
rodzina z dziećmi oraz znani w
jeleniogórskim światku fotograficznym, między innymi, Jolanta
Wilkońska, Waldemar Grzelak,
Tomasz Mielech, Jerzy Wiklendt,
najpierw – pod opieką znającego
każdy kąt w teatrze Ryszarda Pałaca – zwiedziła potężny gmach,
a później – oddała się robieniu
zdjęć. Niektórzy byli uzbrojeni
w statywy, nie zabrakło apara-

tów analogowych, ale głównie
fotografowano na materiałach
cyfrowych.

(tejo)
Każdy z uczestników sesji zobowiązał
się do dostarczenia dwóch powiększeń
z wykonanych dziś zdjęć. Po dokonaniu
selekcji przez jury (w jego skład wejdą,
między innymi, Bogdan Koca i Janusz
Zaorski) złożą się one na wystawę
obrazującą dzieje teatru jeleniogórskiego,
która będzie dostępna podczas trwania
Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych.
Wernisaż – 3 października.
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TRAGICZNA I PIĘKNA JEST ROLA AKTORA

Zdrojowy do remontu

Jeszcze tylko do około 20
października Zdrojowy Teatr
Animacji będzie występował
na własnej scenie w Teatrze
Zdrojowym. Później zacznie się
oczekiwany remont zabytkowego budynku. Modernizacja,
która uczyni z cieplickiej sceny
jedną z nowocześniejszych tego
typu w kraju, potrwa do 2011
roku. Działania są możliwe
dzięki wsparciu z funduszu
polsko-norweskiego.

„List” z sukcesem

Zakończyła się seria wystawień „Listu” A. hr. Fredry na
Dworze Czarne. Zespół Teatru
im. Norwida występował tam
przez ponad dwa tygodnie za
każdym razem gromadząc sporo publiczności. Ze względu
na warunki atmosferyczne
komedia już w tym roku na
dziedziniec Dworu Czarne nie
wróci, ale być może miłośnicy
Melpomeny ponownie zobaczą
zazdrosnego Orgona i jego
żonę Celinę oraz pozostałych
bohaterów sztuki o miłości i
zazdrości – wiosną.

Wróci „Klisza pamięci”

Przygotowany przez młodzież
oraz instruktorów spektakl „Klisza pamięci” nie trafi jeszcze do
lamusa historii. Sztuka będąca
owocem warsztatów „Lato w
teatrze” będzie wystawiona w
listopadzie podczas międzynarodowej konferencji pedagogicznej, którą zaplanowano w
Teatrze im. Norwida

Do teatru jak do kina

7 października w kolejnym
odcinku cyklu „Dziennikarze na
scenie” Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza na film dokumentalny
Konrada Przezdzięka „Jelonki
u wód”. Film powstał podczas
warsztatów „Lato w teatrze”,
podczas których Teatrzyk Jelonka Górskiego przygotował
sztukę „Pluskanie, chlapanie,
Cieplic odwiedzanie”. Początek projekcji o godz. 17. Wstęp
wolny.

sze zakrojone na tak szeroką skalę
zajęcia teatralne w Jeleniej Górze.
Młodzi ludzie będą pracowali na
scenie przez cały rok szkolny. – Zajęcia odbywać się będą raz na dwa
tygodnie, w poniedziałki i potrwają
od trzech do czterech godzin
– zapowiedział Tadeusz Wnuk. –
Celem, do którego dążymy, będzie realizacja
widowiska, projektu, który zaprezentujemy na
przełomie
maja i
czerwca
podczas
ogólnopolskich
p r e zentacji
uczestników TiSz
w Warszawie –
dodał.
Zajęcia
inauguracyjne
poprowadził

sam dyrektor artystyczny i naczelny
Teatru im. Norwida Bogdan Koca.
Warsztat dotyczył przestrzeni scenicznej, ale prowadzący rozpoczął
od bardzo ciekawego wykładu,
w którym próbował uświadomić
młodzieży sens istnienia teatru oraz
niepowtarzalność jego sztuki.
– Aktor to jeden z najbardziej fascynujących i zarazem tragicznych
zawodów. Aktor jest zarazem twórcą
i wykonawcą dzieła i chyba jako jedyny nie ma okazji zobaczyć tego, co
stworzył – powiedział Bogdan Koca.
Podkreślił, że nie bierze pod uwagę
zapisu filmowego, bo to jest tylko
uwiecznienie chwili, która zdarza
się jeden jedyny raz.
Bogdan Koca, mający bogate
doświadczenie pedagogiczne, traktował młodzież jak studentów. Do
wszystkich zwracał się w formie
grzecznościowej, ale – ta-

w Teatrze” połknęli bakcyla – pragną zgłębić jeszcze bardziej zakulisowe tajemnice.

(tejo)

działek wszystkich
powitał koordynator projektu,
odpowiedzialny
za edukację teatralną aktor i
pedagog Tadeusz
Wnuk.
– Pa t ro n e m
projektu „Teatr
i Szkoła” jest Inst ytut Teatralny
im. Raszewskiego
w Warszawie. Nie
bez powodu Jeleniej
Góra jest współuczestnikiem tych działań.
Mamy za sobą wiele
Bogdan Koca dokończy swój warsztat 4 października. Później prowadzący
doświadczeń w zakresie
będą się zmieniać. Jak zapowiedział Tadeusz Wnuk, będzie ich kilkoro.
pracy z młodzieżą w tym
dwie edycje warsztatów
„Lato w teatrze” zakończone udanymi realizacjami
teatralnym – powiedział
Tadeusz Wnuk.
„Teatr i Szkoła” to pierw-

Polsko-czesko-niemiecki wyliczany świat
W Zdrojowym Teatrze Animacji trwają drugie już warsztaty „Kwiat paproci”. Przez
ponad dwa miesiące najmłodsi adepci sceny pod kierunkiem aktorek Lidii Lisowicz i
Bogny von Woedtke przygotują spektakl dla międzynarodowej widowni zatytułowany
„Sąsiedzi”. Widowisko będzie oparte na… wyliczankach.
– Mieszkamy w zjednoczonej
Europie i niemal w każdej chwili
możemy udać się na wycieczkę do
naszych sąsiadów. Stąd pomysł na
językowo-muzyczne zajęcia, dzięki
którym poznacie choć trochę
Czechów i Niemców. Wszystko z
perspekty-

Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Uczestniczy w nich około pięćdziesięcioosobowa
grupa uczniów
Zespołu Szkół
EkonomicznoTurystycznych
zaproszonych
przez Teatr im.
Norwida wraz z
opiekunką Elżbietą Astramowicz.
W miniony
p o nie-

kim podejściem – szybko zjednał
sobie sympatię młodzieży. W interesujący sposób poprowadził
ćwiczenia pokazując na samych
uczestnikach prawa sceny. Jak z
rękawa sypał anegdotami rozluźniając atmosferę. Uświadomił też
młodzieży, jak ważna dla aktora
jest wyobraźnia, w której kreuje
odgrywaną rzeczywistość.
Dla uczniów „Ekonoma” przygoda z teatrem będzie na pewno
bardzo cennym
doświadczeniem.
Niektórzy już
my ś l ą o
szkole teatralnej po maturze, inni chcą
poznać tajniki sceny.
Jeszcze inni, którzy już
liznęli nieco tej sztuki –
poprzez uczestnictwo w
projekcie
„Lato

Fot. Konrad Przezdzięk

Interesujący projekt teatralny
prowadzi w Miejskim Domu
Kultury „Muflon” w Sobieszowie Tadeusz Rybicki, aktor
Teatru Cinema w Michałowicach. Artysta pracuje z ludźmi
uzależnionymi od narkotyków.
Celem jest nie tylko wystawienie
przedstawienia, lecz także działanie terapeutyczne teatru.

Młodzi adepci sztuki scenicznej podczas zajęć.

wy wyliczanek – powiedziała
Małgorzata Nauka na spotkaniu
inaugurującym warsztaty.
Kto wyliczanek ich nie zna?
Dziś, w dobie Internetu, podwórkowe zabawy są na pewno rzadsze
niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż
obecne w naszej rzeczywistości. Towarzy-

szą im „od zarania” wyliczanki.
– Entliczek- pentliczek,czerwony
stoliczek, na kogo wypadnie,
na tego - bęc! – to chyba jedna
z bardziej popularnych. Są ich
dziesiątki, a może i więcej.
Co ciekawe, ta osobliwa forma
wypowiedzi funkcjonuje w każdym języku naturalnym. Niemal
nigdy nie niesie ze sobą konkretnego znaczenia w rozumieniu
semantycznym. Służy jedynie do
wyliczenia i wskazania osoby,
której zostanie powierzona jakaś
czynność. Musi być rytmiczna
i rymowana. Bardzo często jest
dźwiękonaśladowcza.
To wszystko – tytułem wprowadzenia – wyjaśniły dzieciom Bogna
von Woedtke i Lidia Lisowicz, które
już po raz drugi prowadzą zajęcia
edukacyjne w ZTA. Dodały też, że
dzieci będą pracowały nie tylko z
polskimi wyliczankami, ale i z ich
odpowiednikami w języku czeskim
i niemieckim. Będą więc rozpocitadla oraz Aufzählreime . – Na ich
podstawie zbudujemy przedstawienie, które będzie nawiązywało
do zabaw podwórkowych a złożą

się na nie etiudy aktorskie – zapowiedziały panie prowadzące.
Będzie sporo muzyki i tańca.
Efekt ponad dwumiesięcznej
pracy całej grupy oraz instrukto-

rek i pracowników technicznych
ZTA publiczność pozna w listopadzie.

(tejo)

W warsztatach „Kwiat paproci” uczestniczą dzieci, którym teatr nie jest obcy. W ZTA pojawili
się młodzi aktorzy, którzy wzięli udział w premierze „De Regenaratione”: Kasia Skóra, Krzysztof
Patronik i Michał Baranowski. Są też adeptki sceny, które uczestniczyły w obydwu edycjach
„Lata w teatrze”. Radości z powtórnego spotkania z koleżankami nie kryły: Zuzanna Rzemińśka, Weronika Tobolewska, Aleksandra oraz Joanna Nizwald i Matylda Lisiecka.
Fot. Konrad Przezdzięk

Sztuka terapią

Warsztatem o wykorzystaniu przestrzeni w teatrze i rolą wyobraźni w kreacji postaci poprowadzonym przez
Bogdana Kocę, dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Norwida rozpoczęły
się 14 września dziesięciomiesięczne zajęcia dla młodzieży w ramach projektu „Teatr
i Szkoła”.

Fot. Konrad Przezdzięk

JELONKA
ZZA KURTYNY

Lidia Lisowicz i Bogna von Woedtke
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Fot. Tejo

Kondycji przewodników i ratowników górskich było poświęcone czwartkowe spotkanie w ramach Obserwatorium Karkonoskiego. Czy jedni i drudzy są należycie przygotowani do
pełnienia swojej misji?

Jerzy Pokój i Maciej Abramowicz
Dyskutanci nie filozofowali, ale
rozmawiali o kondycji ratowników, przewodników i gór. Maciej
Abramowicz podkreślił, że coraz
częściej turyści nie szanują szczytów i traktują góry jak deptak a
goprowców jak posługaczy.
– Zdarza się, że turystom, którzy
spóźnili się na ostatnią kolejkę,
nie chce się zejść ze szczytów.
Wtedy wymyślają choroby i proszą
GOPR o interwencję. Nie możemy

JERZY POKÓJ: GDYBYM MUSIAŁ
TE GÓRY OPUŚCIĆ, ZROBIŁBYM
WSZYSTKO, ABY TU WRÓCIĆ

Szczęki wieloryba grenlandzkiego zakupił sam król Wilhelm IV za 45 talarów
od wrocławianki, niejakiej Hermann. Mają sześć metrów długości, tworzyły
bramę nad brzegiem dużego stawu w Mysłakowicach. Niestety w latach 80. za sprawą wandali kości znalazło się pod wodą. Udało się je odłowić przy oczyszczaniu
stawu, ale kości uległy już znacznemu zniszczeniu.
Zajął się nimi nieodżałowanej pamięci ksiądz Tadeusz Grabiak i znalazł dla
szczęk miejsce na plebani. W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury podjął działania, których celem było pozyskanie pieniędzy na odnowienie
znaleziska. Przy czym prawa szczęka zachowała się cała, lewa jest
zniszczona.

(Ania)

LUDZIE GÓR UWIECZNIENI

Pogotowie na walizkach
Od 30 września jeleniogórskie
zespoły i administracja jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego
będą stacjonowały w nowej siedzibie przy szpitalu wojewódzkim
w Jeleniej Górze. Planowana i
realizowana stopniowo od dwóch
lat wyprowadzka z al. Wojska
Polskiego wynika z konieczności
remontu obecnego budynku pogotowia, w którym placówka ma
swoją siedzibę od niemal 60 lat.
Poza tym kamienica mieszkalna
nie nadaje się na działalność ratowników.

Kolejni himalaiści odsłonili swoje ślady na Skwerze Zdobywców przy Urzędzie Miasta
w Karpaczu.
Himalaiści opowiadali także o
swojej pasji.
Podkreślali,
że dzięki niej
mogli podróżować i wyjeżdżać
za granicę. W latach
PRL była to praktycznie jedyna szansa na
wyjazd z kraju. Teraz jest inaczej. Młodzi ludzie mają dużo
większe możliwości
i inaczej organizują
sobie wolny czas.
Dlatego też polscy
himalaiści nie mają
następców. Podkreślali, że jest
to pasja,
któ-

Swój ślad odlany w brązie odsłonili 13 września
w południe: Bogdan Jankows k i , A l e ksander
L w o w,

odmówić pomocy, choć wiemy, że
nie jest ona konieczna – usłyszeliśmy. M. Abramowicz zwrócił także
uwagę na coraz silniejsze skomercjalizowanie fachu przewodnika i
obniżającą się poprzeczkę wymagań, aby dostać licencję.
Jerzy Pokój, były naczelnik
(Angela)
KG GOPR, długoletni ratownik i
przewodnik, w nostalgicznych
słowach opowiedział o więzi,
Zapomniał, że kradł
jaka łączy go z Karkonoszami. –
Gdybym musiał te góry opuścić,
– Obudziłem się, a obok mnie
zrobiłbym wszystko, aby tu wrócić
leżał laptop – tak tłumaczył się
– dodał. Zaznaczył też, że rozumie
policji mężczyzna podejrzany o
J a „wpadki” młodych przewodników.
kradzież przenośnego komputen u s z
Samokrytycznie przyznał, że sam
ra. W feralnym dniu mężczyzna
M a j e r
za młodu kompromitująco pomylił
spotkał się ze swoim znajomym
oraz Boszlaki.
i wspólnie pilili alkohol. Sprawca
gusław
Pokój mówił, że w górach, które
powiedział, że wypił tak dużo, że
Ogrododziedziczyliśmy po Niemcach, na
nie pamięta co robił i co się z nim
n i k .
trwale umocniły się już polskie
działo. A okazało się, że w pijanym
W uroSwój ślad odsłania Bogdan Ogrodnik
tradycje. – To Święto Przewodniwidzie złodziej wypatrzył laptopa
czystości
ków i Ratowników ustanowione
wartego 1800 złotych i zabrał
uczestniczył
w 1981 roku oraz założony przez
go. 21-latek był już w przeszłości
także jeden z najbardziej znanas symboliczny cmentarz w Kotle
notowany za inne przestępstwa.
nych polskich himalaistów,
Łomniczki. Kiedy go zakładaliśmy,
21–letniemu złodziejowi grozi
Krzysztof Wielicki. Minutą ciszy
martwiliśmy się, że jest tak
kara do pięciu lat więzienia.
oddano także cześć ludziom,
mało tablic. Dziś jest ich za
(tejo) którzy zginęli w górach.
dużo. Czas pokazał, ile osób
związało się z górami i przypłaciło tę miłość najwyższą
ceną: ofiarą życia – skonOkoło godziny pierwszej w nocy ze środy na czwartek saperzy,
kludował.

Fot. Tejo

jednocześnie do oglądania wystawy fotograficznej „Karkonosze”.
Nie przybył z powodu choroby
anonsowany wcześniej Marek
Staffa
Andrzej Więckowski stwierdził,
że człowiek nigdy nie zostałby
homo sapiens (rozumny), gdyby
wcześniej nie był homo viator (wędrowca). To przemieszczanie się
zrodziło zdolność rozumowania i
radzenia sobie w życiu. Z kolei każda społeczność ludzka „wymagała”
obecności przewodnika.
Nawiązał do niemieckiego słowa
„Fuehrer”, („przewodnik”), które
ma znaczenie szczególnie złe, oraz
przedstawił refleksję o Mojżeszu i o
boskiej roli przewodnika. – Ludzie
ufają przewodnikowi na śmierć i
życie – zaznaczył.
Mówiąc o genezie Towarzystwa
Karkonoskiego Więckowski podkreślił, że nie ma ono nic wspólnego z naszymi „towarzystwami”
ze względów ideologicznych.
Powstanie RGV było skutkiem melanżu haseł
gimnast ycznych,
turystycznych i nacjonalistycznych,
a u jego podstaw
leżał folkizm – powiedział mówca.

Na uroczystość, podczas której
zademonstrowano kuriozum, przybył angielski naukowiec Nicholas
Redman. – Szczęki w Mysłakowicach są interesujące, chociażby dlatego, że znajdują się bardzo daleko
od brzegu morza. To zdecydowany
wyjątek – mówił Nicholas Redman,
który o wszystkim dowiedział się
dzięki książkom przeczytanym w
bibliotekach w Berlinie.
– Szczęki mają wielką wartość
historyczną, podziwiało je wiele
znakomitych rodów, które przyjeżdżały do Mysłakowic. W końcu
są w naszej gminie od XIX wieku
– mówi Grzegorz Truchanowicz,
dyrektor GOK w Mysłakowicach.
Urząd Marszałkowski przekazał 5
tysięcy złotych na renowację tego
cennego zabytku.
Szczęki można obecnie oglądać
w Gminnym Ośrodku Kultury. Być
może na ich wzór powstaną nowe,
które będą stanowić replikę. Dzięki takiemu rozwiązaniu można
będzie zobaczyć, jak wyglądały
one pierwotnie. Wszystko jednak
zależy od tego, czy uda się pozyskać
fundusze na ten cel.

Andrzej Więckowski jak zwykle wygłosił
błyskotliwy esej.

ra wymaga od człowieka ogromnego wysiłku i zaangażowania
oraz cierpliwości. Do pokonania
jest wiele barier zarówno związanych z samym zdobywaniem
szczytów, jak i zdobyciem sponsora, który sfinansuje wyprawę.
To wszystko powoduje, że w
najwyższe góry świata mogą
udać się nieliczni. Warto jednak
podkreślić, że Polacy, którzy
zdobywają najwyższe szczyty
są szanowani na całym świecie i uznawani za wyjątkowo
dobrych.

(Ania)
Ślad Zdobywców to impreza organizowana
przez Urząd Miasta w Karpaczu oraz Szkołę Górską. Jej celem jest uhonorowanie
sportowej rywalizacji, konsekwentnego realizowania własnej pasji oraz umiejętności
pokonywania wszelkich przeciwności.

Fot. Ania

Nie tylko na tymi pytaniami
usiłowano zastanowić się podczas debaty 17 października.
Gości: prowadzącego Andrzeja
Więckowskiego oraz Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego i
Macieja Abramowicza, naczelnika
Karkonoskiej Grupy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powitała dyrektor BWA
Janina Hobgarska, która zachęciła

To oczywiście nie tytuł kolejnego remaku legendarnego filmu Stevena Spielberga. Szczęki, o których mowa, należały
nie do rekina, ale do wieloryba. Po wieloletniej przerwie można je oglądać w Mysłakowickim Ośrodku Kultury.

Fot. Ania

By nie zgubić
drogi do celu

SZCZĘKI W MYSŁAKOWICACH

„Bomba” była atrapą

(tejo) którzy zostali wezwani z Wrocławia, aby sprawdzić podejrzaną
walizkę pozostawioną w jednym z domów przy ul. Morcinka,
stwierdzili, że całe zamieszanie jest dziełem dowcipnisia.
Przez totalną głupotę sprawcy lub
sprawców w stan alarmu postawiono niemal wszystkie patrole policji i
straży miejskiej. W akcji brała udział
straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
Ewakuowano około 40 osób, w tym
małe dzieci. Centrum Zarządzania
Kryzysowego z jego szefem zastępcą
prezydenta Jerzym Lenardem zapewniło lokatorom ogrzany autobus MZK
oraz posiłek.
Akcja zakończyła się około godz.
pierwszej. „Bomba” była atrapą. Moż-

na się było tego spodziewać, ale służby
muszą dmuchać na zimne i nigdy nie
lekceważą podobnych przypadków.
Przypomnijmy sytuację z marca
2008 roku z Cieplic, kiedy przy ulicy
Staromiejskiej rzeczywiście podłożono
ładunek wybuchowy.
Jeśli policjantom uda się ustalić, kim
był dowcipniś, zostanie on obciążony
kosztami akcji i czeka go odpowiedzialność karna.

(tejo)

REKLAMA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

• 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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WIADOMOŒCI
Prawie 250 uczestników Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej wyruszyło w miniony piątek wieczorem z
dolnej stacji wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie.
Śmiałkowie – przed którymi było 145 km forsownego
marszu – uczcili w ten sposób pamięć Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza, ratowników, którzy
zginęli na służbie przysypani lawiną.

Fot. Ania

W obawie
przed powodzią

Tryśnie fontanna
Najnowocześniejsza fontanna w Karkonoszach powstaje
w Parku przy Lipie Sądowej.
Już teraz wiadomo, że będzie
dodatkowo oświetlona. W parku, którego remont dobiega
końca, zostanie umieszczony
także stół, nawiązujący do
tradycji zabytkowego, liczącego
kilkaset lat, drzewa. Powstanie
także ogródek meteorologiczny,
dzięki któremu każdy turysta
i mieszkaniec Karpacza będzie mógł sprawdzić prognozę
pogody dla Karkonoszy na
najbliższe dni.

(Ania)

Odwiedziny miejsc omijanych
przez wycieczki, ale cennych dla jeleniogórskiej tożsamości i refleksja
tycząca przesłania wspomnianych
zakątków: oto zadanie, którego
wraz z Biurem Wystaw Artystycznych podjęli się w miniony czwartek maturzyści z Zespołu Szkół
Ekonomiczno–Turystycznych w
Jeleniej Górze. Pod opieką Elżbiety
Olinkiewicz, teatrologa z Wrocławia oraz Joanny Mielech z BWA
poszli odkrywać magiczne zakątki
miasta. Tam, gdzie się zatrzymano
techniką frotażu (przykładanie
papieru do danego fragmentu przy
jednoczesnym pocieraniu węglem
drzewnym) uczniowie wykonali
swoiste „pamiątki” z wycieczki.
Na sporym kawałku płótna pisali
refleksje związane z odwiedzonym
zaułkiem, placem, podwórkiem,
zabytkiem lub ulicą. Na zdjęciu –
przystanek przy renesansowych
epitafiach wmurowanych w fasadę
kościoła św. Erazma i Pankracego.

(tejo)

Pławna jak Troja
Imponujących rozmiarów
instalację drewnianą można
podziwiać w magicznej krainie Dariusza Milińskiego. To
koń trojański, który powstawał
podczas tegoroczndego międzynarodowego pleneru. Trafił na
dziedziniec grodziska wznoszącego się naprzeciwko Zamku
Legend Śląskich. Konia widać
z daleka, a i turystów, którzy
zatrzymują się, aby uwiecznić
na fotografii tę nową atrakcję
regionu – nie brakuje. Instalacja
nie jest jeszcze gotowa. Po jej
ukończeniu każdy będzie mógł
wejść do środka konia i poczuć
się jak w czasach antyku.
Fot. Konrad Przezdzięk

Siedemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych do wydania na remonty
mostów i przepustów jest w
kasie Karpacza. Środki te zostaną przeznaczone na remont
przepraw przy ulicy Kowarskiej,
Kolejowej i Konopnickiej, będzie również wzmacniany mur
przy ulicy Sikorskiego oraz naprawiany rów i przepusty przy
ulicy Prusa. W ten sposób uda
się uniknąć zalania tej ulicy w
razie powodzi. We wrześniu zostanie rozstrzygnięty przetarg
na wykonanie tych inwestycji.
Muszą zostać wykonane do
końca bieżącego roku. To dobra
informacja dla mieszkańców
Ściegien, bo inwestycja uchroni
także tę miejscowość przed
zalaniem.

Wędrowcy w ciągu 48
godzin przeszli 145 kilometrów. Wędrowali
po Karkonoszach,
Rudawach Janowickich, Górach
Kaczawskich i
Izerskich. Do
met y doszli
n a j w y t r wa l si. Wielu z
uczestników
wyprawy powt arzało, że
nie należy się
forsować. Jeżeli

Jak zapowiada pan na włościach Dariusz Miliński, średniowieczne grodzisko, nad którym
obecnie pracuje, będzie miało
jeszcze kilka atrakcji. A koń trojański – obok jeleniogórskiego
jelenia, stał się kolejnym symbolem malowniczego zakątka
w Pławnej Dolnej. Artysta ma
zamiar także postawić naturalnych rozmiarów Arkę Noego ze
zwierzętami w środku. Jedną
z realizacji Darka będzie też w
przyszłości rzeźba Chrystusa
Króla na miejscowej Kalwarii.

(tejo)

człowiek jest bardzo
zmęczony to powinien
odpocząć.
W przejściu wzięło
udział wiele osób z
całej Polski. – Postanowiliśmy sprawdzić
s woj e s i ł y i w z i ą ć
udział w organizowanej w Karkonoszach
imprezie. Nie mamy
opracowanej taktyki,
ale zrobimy wszystko,
żeby dotrzeć do mety.
Jesteśmy optymistycznie nastawieni – powiedzieli nam wczoraj
poznanianie. W tym
roku po raz pierwszy
uczestniczyli w imprezie także turyści z
Niemiec.

Fot. Ania

W ramach programu „Podziemne Karkonosze” w Karpaczu powstanie ścieżka geologiczna. Wędrowcy obejrzą
osiem skał ustawionych wzdłuż
chodnika przy ulicy Obrońców
Pokoju, który będzie wyremontowany i otrzyma nowe
oświetlenie. Odsłonięto już wpisane do programu „Podziemne
Karkonosze” Hornfelsy, które
stanowią kolejną atrakcję turystyczną w mieście. Skały będą
także tzw. siedziskami, obok
których będzie umieszczona
informacja na ich temat.

Szli i szli przez góry i doliny

Uczestnikom na starcie dopisywały humory.
W ubiegłym roku na starcie, w deszczu i zimnie 19 września 2008 roku, zgłosiło się
161 osób, w tym 19 kobiet. Do mety o czasie dotarło 36 uczestników, 31 mężczyzn
i 5 kobiet. W tym roku uczestnicy mieli zdecydowanie lepsze warunki pogodowe.
Dało to wędrowcom większe szanse na przejście 145 kilometrów w regulaminowym
czasie. Przejście zakończyło się już po zamknięciu tego wydania Jelonki.com

(Ania)

Rusza multicentrum
Transgraniczne Centrum
Edukacji Interaktywnej przy
Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli będzie bardziej przyjazne dla
chętnych do skorzystania z
usług placówki dzięki talentowi
uczniów Liceum Plastycznego z
Cieplic. Ich grupa namalowała
na ścianach rozmaite scenki.
Będzie je dziś (poniedziałek,
21 września) podziwiał Grzegorz Schetyna, wicepremier i
minister spraw wewnętrznych,
który pojawi się na uroczystości otwarcia tej najnowocześniejszej na Dolnym Śląsku
placówki edukacyjnej. Relacja
– za tydzień.

Kopa w dzieło
Zaledwie trzy dni ostały się
instalacje Kamila Kuskowskiego, artysty specjalizującego
się w sztuce w przestrzeni
miejskiej. Ramy osadzone na
regipsowej konstrukcji, które
„kadrowały” ciekawe zakątki
miasta, zostały w nocy z 13
na 14 września skopane przez
nieustalonych dotąd wandali. Raport o bezpieczeństwie
w mieście opublikujemy w
następnym wydaniu naszego
tygodnika.

W muzeum sportu

sentymentalnie
Fot. Archwium

Dla geologów
pod Śnieżką

Stare widokówki z Krummhuebel (niemiecka nazwa Karpacza)
można oglądać w Muzeum Sportu
i Turystyki w mieście pod Śnieżką.
Ekspozycja otwarta 13 września
pochodzi ze zbiorów Książnicy
Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Na
zdjęciach pochodzących sprzed
1945 roku widać kurort ten sam,
ale nie ten sam. Wyrosły drzewa,
a domy – na dawnych fotografiach
wypieszczone przez gospodarzy
miasta, dziś straszą nadgryzieniami zębu czasu i zaniedbań.
Wspólne jest odczucie piękna,
jakie inspirowało twórców tych

MIASTO, JAKIEGO NIE ZNACIE
Fot. Konrad Przezdzięk

KRÓTKO Z KARPACZA

miniaturek, a które odbierane jest
dziś podobnie jak kiedyś. Warto
przy tym wiedzieć, że to właśnie
na Śnieżce wysłano pierwszą w
historii kartkę pocztową. Przez
długie dziesięciolecia pocztówki były najpopularniejszą formą
szybkiego przekazu, a zarazem pamiątką z miejsc znanych, pięknych
i lubianych. Wprawdzie dziś prymat
pocztówki tradycyjnej podważają
e-kartki wysyłane elektronicznie,
jednak – biorąc pod uwagę historię
pokazaną w muzeum – pozycja
tradycji wciąż jest bardzo silna.

(Ania)

Nowe oblicze
komisariatów
Ponad 354 tys. zł na remont komisariatu w
Cieplicach, niemal 550 tys. zł na komisariat w
Szklarskiej Porębie oraz 541 tys. zł na nową
siedzibę Straży Miejskiej oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze
– takie pieniądze mają zostać przeznaczone na
modernizację w ramach projektu unijnego ośmiu
gmin. Teraz projekt czeka na ocenę formalną i
merytoryczną. Jeśli przejdzie pozytywnie, pieniądze z dofinansowania z końcem roku trafią na
konta komisariatów. Cieplicki komisariat zostanie
zmodernizowany i przebudowany. Ma w nim
powstać im. punkt recepcyjny, a sam budynek
zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Armii Krajowej przebudowany i
zmodernizowany zostanie też obiekt na potrzeby
siedziby Straży Miejskiej oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

(Angela)
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Fot. Rylit

Sukces w Garści

Jako jedyna szkoła muzyczna pierwszego stopnia cieplicka PSM im. Janiny Garści uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci” przeznaczonym dla nieco starszej młodzieży.
Wiek jednak nie jest tu żadną przeszkodą, bo utalentowani uczniowie z Cieplic grają
na tyle dobrze, że nie ma żadnych przeszkód, by kształcili się dzięki programowemu
wsparciu.
– Staż odbył się w ramach
programu Leonardo da Vinci.
Uczestnicy tego projektu pod
tytułem „Nowe trendy w pedagogice muzyki klasycznej”,
to członkowie zespołu smyczkowego
i chóru – mówi
Jolanta Czarnecka-Małek
z cieplickiej
szkoły
m u -

Zbiorowy portret uczestników programu z pedagogami z
PSM I st. im. Garści.

tym jesiennego konkursu
muzyki popularno-rozr ywkowej,
do którego się
przygotowują niektórzy
uczestnicy
projektu. –
Uczennice cieszą się z uzyskanych certyﬁkatów. Uzyskali je, między innymi: Dominika
Konkurs orBurzyńska, Julia Gadzina, Gabriela Banasiak, Paulina Bojko,Paweł Gackowski, Jagoda
ganizowany
jest przez naKuźniar, Alicja Zalesska, Kalina van der Bend, Aleksandra Mazurkiewicz, Natalia Bierut,
szą szkołę co
Mateusz Tarkowski oraz Łukasz Kucharski.
dwa lata i ma
zasięg transgraniczny –
podkreśla J. Czarnecka-Małek.
WASZE FOTKI NASZE POCIECHY
zycznej.
Zajęciom praktycznym towaMłodzież poznała między innymi
nowe trendy w transkrypcji i inter- rzyszyła nauka języka czeskiego,
pretacji muzyki klasycznej – które poznawanie tradycji, kultury i zasą nieobecne w polskim systemie bytków architektury czeskiej. Przed
kształcenia muzycznego. Miała wyjazdem młodzież uczestniczyła
kontakt z pedagogami polskimi i w szkoleniu kulturowo-językowym
czeskimi. Dzięki zdobytym kwa- oraz wyposażona została w specjallifikacjom uczestnicy programu nie przygotowane dla nich polskomają możliwość dalszego kontynu- czeskie słowniczki muzyczne.
Młodzież świetnie poradziła
owania nauki, oraz w przyszłości
podjęcia studiów i pracy na terenie sobie z barierą językową nie tylko
w kontaktach z rówieśnikami i
Czech a także całej Europy.
Podsumowaniem wspólnej czeskimi pedagogami, ale także
pracy były koncerty w międzyna- w sytuacjach dnia codziennego :
rodowym składzie w Rumburku w restauracji, hotelu czy sklepie.
i sąsiednich miastach – Czeskiej Ponadto, w czasie wolnym od
Lipie i Sluknowie. Udział w pro- zajęć, organizowano uczestnikom
jekcie zaprocentuje niewątpliwie gry i zabawy integracyjne, quizy
zwiększonym repertuarem koncer- utrwalające wiedzę o Czechach i
towym, swobodą wykonawczą oraz język oraz dyskoteki.
(tejo)
wynikami podczas konkursów, w

A na st az ja

Jul ia

Korzyść obopólna
Z udziału w projekcie skorzystała także młodzież czeska. Czesi poznali dzieła kompozytorów
polskich i próbowali mówić po polsku. Udział w projekcie potwierdzony został polsko- czeskim
certyfikatem odbycia stażu w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da
Vinci. Projekt w całości finansowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Uczniowie PSM
I st. Im. Janiny Garści już pytają o możliwość udziału w kolejnych projektach.

REKLAMA

towe.
Zdobycie dodatkowych kwalifikacji, pozwalających na lepsze
funkcjonowanie i konkurowanie
w przyszłości, w branży muzycznej
na rynku edukacji i pracy było
jednym z celów imprezy.

A si a

Nikola

Vik i

Ma teu sz

Wiktor

Oliwia

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

Podczas stażu w Rumburku koncertował zarówno
zespół instrumentalny jak i chór.

4km od
od Gryfowa
Gryfowa Śl.Śl.
4km

Włoska Restauracja
Pizzeria Złoty Potok

Zaprasza

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

www.zlotypotokresort.com
tel: 600 455 327 (075) 78 47 155
REKLAMA

Maja

Złoty Potok
Resort
Złoty
Potok
Resort

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

Ha nia

Fot. Archwium

Fot. Archwium

Podczas wakacji dziewczęta i
chłopcy uczestniczyli w stażu w
Rumburku (Republika Czeska).
Nauczyli się „Jozina z Bazin” w oryginale, poznali kulturę
Czech i wywieźli cenne doświadczenia
muzyczne i koncer-
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Pamięć
Miasta

T. Mielecha

Kabaretowe jaja w „Norwidzie” Zaprasza
na spektakle

Wielu znanych kabareciarzy, w tym Paweł Królikowski, Radosław Pazura, Dorota Deląg wystąpi 19 października o
godzinie 20.30 w Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida w spektaklu „Goło i Wesoło”.
Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza w tym tygodniu
on w 2002 roku. Tworzą go artyści
Przedstawienie to zainauguruje
na sztuki „Calineczka” oraz
pochodzący z Warszawy, Zielonej
Jeleniogórską Scenę Kabaretową,
„Wielki Teatr Legend KarGóry i Cigacic. Wcześniej należeli
w ramach której do maja 2010
konoszy”
do takich grup jak Potem, Hi-Fi,
roku, raz w miesiącu, występować

Wystawę fotografii Tomasza
Mielecha od 22 września
do 30 października będzie
można obejrzeć w Galerii
Małych Form przy Książnicy będą lubiane przez Polaków kabaKarkonoskiej.

Tomasz Mielech jest jeleniogórzaninem. Z wykształcenia jest filozofem,
ukończył Uniwersytet Wrocławski.
Pasjonuje go fotografia klasyczna.
Można powiedzieć, że jest dokumentalistą ulic i miejskich zakamarków. Jego
prace wystawiano w wielu miastach w
Polsce, jak i za granicą. Jest laureatem
IX Biennale Fotografii Górskiej w
Jeleniej Górze oraz Międzynarodowego
Konkursu Fotograficznego „Krajobraz
górski” im. J. Sunderlanda w Nowym
Targu. - Jego przygoda z fotografią
zaczęła się przed około dwudziestu laty
podczas Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze.
Prowadzi warsztaty XIX wiecznych
technik fotograficznych. Wystawa
wpisuje się w cykl „Pamięć Miasta”.

rety. Organizatorami imprezy są
Teatr im. Kamila Cypriana Norwida oraz Agencja Koncertowo
– Wydawnicza „Solo” Aleksandra
Głownia.
Głównymi bohaterami spektaklu „Goło i Wesoło” są bezrobotni

Kino Grand proponuje:

czwartku o godzinie 16.00 i 20.00.
„Generał Nil” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Oglądając go poznamy historię generała Augusta Emila
Fieldorfa, który w czasie II Wojny
Światowej był dowódcą Dywersji AK w
okupowanej wówczas Warszawie. To
on dowodził zamachem na generała
SS Franza Kutscherę, zwanego katem
Warszawy. Seans wyświetlany będzie

„Enen” w reżyserii Feliksa Falka.
Głównym bohaterem filmu jest lekarz,
pracujący w szpitalu psychiatrycznym.
Pewnego dnia odkrywa, że na oddziale leży pacjent, cierpiący na amnezję.
Lekarz postanawia umieścić go w
swoim domu i tam zastosować odpowiednią terapię. Film obejrzymy do

Namalowali Pannę
Galeria „Kolor” Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
zaprasza 24 września o godzinie 17.00 na wernisaż
pokonk ursowej wyst awy
prac plastycznych. Tym razem prace dzieci i młodzieży
szkół podstawowych oraz
gimnazjów prezentują znak
zodiaku Panna. Ekspozycja
będzie wystawiona do 19
października.

Mistrzowie zatańczą
26 i 27 września w Szkole
Tańca „Kurzak i Zamorski”
odbędzie się Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego„Karkonosze Open
2009”. Impreza rozpocznie
się o godzinie 9:30. Swoje
taneczne możliwości zaprezentują dzieci, młodzież i
osoby dorosłe.

„Ars poetica”
Kolejne spotkanie z tego
cyklu odbędzie się dzisiaj o
godzinie 17.00 w kawiarni
„Muza” Osiedlowego Domu
Kultury. Podczas niego zostanie zaprezentowany najnowszy tomik poezji Krystyny
Susabowskiej pod tytułem
„Szyszki pachnące miłością”.
Artystka urodziła się we Lwowie. Po wojnie przyjechała
do Jeleniej Góry.

15

postanawiają założyć grupę striptizerów o nazwie „Napalone Nosorożce”. Pierwsze przedstawienia
z ich udziałem wypadają fatalnie,
ale później, za sprawą Wandy,
zawodowej tancerki są coraz
lepsi, a na koniec są tak dobrzy,
jakby na scenie występowali od
urodzenia. Ceny biletów wynoszą
80, 60 i 40 złotych. Można je nabyć
w Teatrze im. K. C. Norwida i u

Koordynatora Sprzedaży Biletów
– tel. 0-697-56-58-40.

Padają ze śmiechu
faceci, którzy ze względu na brak
perspektyw i kłopoty finansowe

Drugi Garnitur, Miłe Twarze, Pseudonim i E.K. Od samego początku
swego istnienia zwracali na siebie
uwagę. Ich prezentacja pod tytułem „Demo” okazała się prawdziwym hitem. Organizatorzy
Jeleniogórskiej Sceny Kabaretowej
piszą o nich żartobliwie: „Później

było już tylko gorzej – na każdym
kolejnym spektaklu odnotowywano coraz więcej przypadków zasłabnięcia ze śmiechu, aż okazało
się, że konieczne jest rozpylanie
specjalnego „smucącego” gazu, bo
tylko on pozwala oglądać kabaret
Hrabi bezpiecznie”.

30 listopada o godzinie 19.00
dla jeleniogórskiej publiczności
wystąpi kabaret „Hrabi”. Powstał

Wystąpią u siebie

do czwartku o godzinie 18.00.

przez nazistów. Film obejrzymy do
czwartku o godzinie 16.00, 18.00 i
20.00. W najbliższy wtorek nie będzie
ostatniego seansu.

W kinie LOT obejrzymy:
„Dzieci Ireny Sandlerowej”,
film wyreżyserowany przez Johna
Kenta Harrisona.. Opowieść o kobiecie, która podczas II Wojny Światowej
uratowała ponad 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Została za to aresztowana

28 grudnia o godzinie 19.00
wystąpią „Paranienormalni”,

Kino Marysieńka zaprasza na seanse filmowe:
„Załoga G” w reżyserii Hoyta Yeatmana. Opowieść o tajnych agentach,

znany w całej Polsce kabaret z
Jeleniej Góry. Istnieje od 2004
roku, publiczność w całym kraju
poznała ich podczas Paki 2005.

Najbardziej są znani ze skeczy
Dyrektor i Praca w radiu. - W
swoich programach używają dużo
muzyki - nie tylko z podkładów, ale
także wykonywanej na żywo przez
Igora. Sporo inspiracji czerpią
ze środowiska nastolatek, jak na
przykład słynna „Blondynka” jeden z najczęściej oglądanych
numerów w Internecie. – piszą
organizatorzy.
zwanych świnkami morskimi, którzy
podejmują się misji dla Stanów Zjednoczonych. Walczą z multimilionerem,
który chce zawładnąć światem, dzięki
specjalnemu sprzętowi gospodarstwa
domowego. Film obejrzymy o godzinie 17.00.
„Janosik. Prawdziwa historia” w reżyserii Agnieszki Holland.
Opowieść o młodym Janosiku, który

„Calineczka” w reżyserii Bogdana Nauki. Scenariusz na podstawie
bajki Hansa Chrystiana Andersena
napisała Agnieszka Zaskórska,
młoda wrocławska scenarzystka.
Sztuka podobnie jak jej literacki
pierwowzór opowiada o malutkiej
dziewczynce, która poznaje świat.
Traktuje więc o dorastaniu i problemach z dokonaniem odpowiedniego wyboru, o tym co jest dobre, a
co złe. Spektakl będzie doskonałym
uzupełnieniem edukacji młodych
jeleniogórzan, możemy się na niego
wybrać 26 września o godzinie 16.
„Wielki Teatr
Legend Karkonoszy” w reżyserii Bogdana Nauki. Spektakl
zostanie wystawiony 27 września
o godzinie 14.00 w Wieży Rycerskiej
w Siedlęcinie. Sztuka składa się z
pięciu opowieści: „O założeniu Jeleniej Góry”, „O zamku Chojnik”, „O
uczelni katowskiej w Wojcieszowie”,
„O tym jak Rzepiór parobka Leona
latać nauczył” i „Cała prawda o Rzepiórze”. Jest to doskonała propozycja
dla dorosłych oraz dzieci, którzy nie
znają jeszcze regionalnych legend.
po wojnie i zawodzie miłosnym wstępuje do zbójeckiej drużyny. Staje się
jej przywódcą, a tym samym zyskuje
coraz większą popularność. Jest także
obiektem westchnień kobiet. Film
obejrzymy o godzinie 19.00.

Nowości ze świata muzyki
VAN DER GRAAF GENERATOR –
„Live At The Paradiso”
wydawnictwo: Rock – Serwis
Należy do najciekawszych brytyjskich zespołów z kręgu progresywnego
rocka. Nazwa zespołu pochodzi od
generatora Van de Graaffa – elektrostatycznego generatora wysokiego napięcia. Grupa od razu zdobyła wysoką
reputację i to już od chwili powstania
w 1968 roku. Mimo braku gitary
elektrycznej w stałym składzie, grupa
wykształciła swoje brzmienie poprzez
gęsta fakturę, gotyckie, mroczne, pesymistyczne brzmienie tworzone przez
organistę Hugo Banton’a. Brzmienie
organów Hammonda zostały zwielokrotnione poprzez saksofon tenorowy
i altowy Davida Jacksona. Istotną rolę w
muzyce zespołu odgrywał jednak bar-

MADNESS – „Total Madness”

wydawnictwo: Kartel Music
Grupa Madness zdobyła sporą
popularność pod koniec lat 70-tych,
mimo iż za swój start uważają rok
1978. Swój pierwszy przebój wylansowali już w 1979 roku, kiedy to ukazał
się ich debiutancki album „One Step
Beyond”, który utrzymywał się na
liście przebojów przez 37 tygodni i
zawierał dodatkowo inne przeboje
jak choćby: „My Girl” czy też tytułowy
„One Step Beyond”. Przez długi czas
Madness uważany był za głównego
przedstawiciela muzyki ska, która
to muzyka wnosiła świeży powiew
i pewną zabawowość na skostniałą
scenę brytyjską Trzeci krążek zespołu,
wydany już w 1981 roku przedstawiał

dzo ekspresyjny głos Petera Hammill’a
jednocześnie autora fantasmagorycznych, ciemnych, poetyckich tekstów.
Po rozpadzie zespołu w 1978 roku
Hammill kontynuował karierę solową,
którą rozpoczął jeszcze w 1971 roku. W
2004 roku nastąpiła reaktywacja grupy, której efektem był nagrany w 2005
roku dwupłytowy album „Present”. W
lipcu 2007 roku doszło do kolejnego
spotkania muzyków Van Der Graaf
Generator ( w składzie: Peter Hammill,
Hugh Banton i Guy Evans). Wspólnie
odbyli tournee po Europie, dwukrotnie
występując także w Polsce. Częścią
trasy był również koncert w Amsterdamie w słynnym klubie Paradiso. Tam
też został zarejestrowany koncert z
zamiarem opublikowania go jedynie
do oglądania w Internecie. Na szczęście

dla fanów brytyjskiej legendy pełny
zapis występu ukaże się 21 września
2009 roku w formatach DVD i jako
podwójne CD na którym znajdzie się
w sumie 11 utworów. Całość otwiera
kompozycja „Lemmings” utrzymana
w klimacie największego rozkwitu
zespołu. Pozostałe utrzymane są w
podobne konwencji począwszy od „A
Place To Survive”, „Lifetime”, „In The
Black Room”, „Every Bloody Emperor”,
„All That Before”, „Gog”, „Meurglys III
– The Songwriter’s Guild”, „Man – Erg”
aż po “Scorched Earth”
Na pierwszym z nośników znalazły się notki w książeczce napisane
przez samego Petera Hammill’a,
jak również wywiad z nim nagrany
w 2009 roku. Ten album zapewne
przypomni polskim fanom tego ze-

Madness ukierunkowany już bardziej
w kierunku nurtu muzyki pop. Rok
1982 okazał się dla muzyków z Wysp
Brytyjskich bardzo szczęśliwy ich
piosenka „House of Fun” znalazła
się na szczycie list przebojów w tym
tez okresie zawitali do naszego kraju
występując jedynie z playbacku w
warszawskim Hotelu Victoria. Niestety
już 6 lat później w 1988 roku zespół
postanowił zawiesić działalność.
Reaktywowali się ponownie w 1992
roku i wtedy też zagrali na londyńskim
festiwalu Madstock. W 1999 roku
Madness wydał pierwszy od 1986 roku
studyjny album „Wonderful”. Ostatnio
polska publiczność ponownie mogła
ich usłyszeć tym razem już „na żywo”
na tegorocznym Open’er Festiwal w
Gdynii. Tam tez zaprezentowali mate-

riał ze swojego najciekawszego okresu
m.in. z pierwszej płyty „One Step
Beyond” które to utwory wypełniają
teraz zbiór najlepszych kompozycji
jakie zostały skompletowane na album „Total Madness” zawierający 23
pozycje w postaci CD począwszy od
przebojowego „One Step Beyond” poprzez „Our House”, „Baggy Trousers”,
„My Girl” „Embarrassment”, „House
of Fun”, „Driving In My Car”, „It Must
Be Love”, „Grey Day”, „The Sun And
The Rain”, „NW5”, „Wings of A Dove”,
„Tomorrow’s Just Another Day”,
„Cardiac Arrest”, „Bed And Breakfast
Man”, „Michael Cain”, „One Better
Day”, „Lovestruck”, „Shut Up”, „Return
of the Los Palmos 7”, „The Prince”,
„Madness” aż po zamykający płytę
„Night Boat To Cairo”. Dodatkowym

Redaguje:
Andrzej Patlewicz
społu ich rewe l a c y j n e
k o n c e r t y,
jakie udało
się nam
zobaczyć w
Bydgoszczy i
w Krakowie
w 2007 roku.
Po przesłuchaniu tego
albumu
wspomnienia powrócą
na pewno.

atutem wydania tego albumu jest
płyta DVD, zawierająca teledyski do
wszystkich utworów zawartych na
kompaktowym albumie. Ten album
jest zapowiedzią reedycji wszystkich
albumów Madness. Tak więc zapowiada się zabawowo/ madnessowy rok.

„Moje spotkanie
z Islamem”

To tytuł spotkania ze Stanisławem Dąbrowskim, który 23 września o godzinie
17.00 będzie gościem klubu
religioznawczego „Kastalia”.
W sali teatralnej ODK opowie
on o islamie oraz podróżach
do Tunezji, Malezji, Indii i
Chin.

Spotkanie z poetką
Jeleniogórskie Centrum
Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” zaprasza na spotkanie
autorskie z poetką Elżbietą
Kotlarską. Odbędzie się ono
24 września o godzinie 17.00
pod hasłem „Sekretne związki – Karkonosze”.

Koncert
muzyki poważnej
Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze zaprasza
na koncer t pod dyrekcją
Tadeusza Wojciechowskiego.
Beatę Bilińską (fortepian)
i Orkiestrę Symfoniczną
Filharmonii Dolnośląskiej
usłyszymy 25 września o
godzinie 19.00.
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„Cały czas się zmieniam”
Jak trafiłaś do duetu Jet Set?
Sasha: Kiedy miałam 11 lat, zaczęłam uczęszczać na lekcje śpiewu.
Moja pani profesor zaprosiła na
lekcję producenta, który szukał młodej
wokalistki. Powiedziała mu, że uczy
dziewczynę, która jest doświadczona
w śpiewaniu festiwalowym i przerosła
już konkursy wokalne dla młodzieży.
Rzeczywiście wystąpiłam wszędzie,
gdzie można w tym wieku zaśpiewać,
na wszystkich możliwych festiwalach.
Takie występy to wspaniała rzecz i
zawsze powtarzam dziewczynom,
które podchodzą do mnie na spotkaniach i pytają, jak mi się udało trafić
na scenę, że nie da się zrobić kariery
jednym skokiem.
Nie da się przyjść znikąd?
Sasha: Można, ale to jest działanie
na krótką metę. Uważam, że trzeba
iść do przodu stopień po stopniu
i ciężko pracować przez wiele lat.
Dlatego polecam dziewczynom udział
w konkursach i festiwalach, żeby
zaczynały od mniejszych rzeczy. Nie
wystarczy występ w programie „Mam
talent”, żeby cała Polska od razu się
zakochała. Niektórzy wyobrażają
sobie, że od tego momentu zacznie
się wielka popularność. A tak się nie
da. Wracając do Jet Set: producent
przyszedł na lekcję i poprosił, żebym
coś zaśpiewała. Wybrałam piosenkę
Celine Dion i usłyszałam: „Dobrze, to
my się widzimy za tydzień, przyjdź z
rodzicami”. A ja w konsternacji: Co się
dzieje? Czemu tak szybko? Okazało się,
że powstaje nowy zespół i że może to
być coś fajnego. Tak pojawiło się Jet
Set. Na początku śpiewałam z Trayem, wokalistą z Chicago. Mieliśmy

sesję zdjęciową i nagraliśmy pierwsze
próbki w studio, a miesiąc czy dwa
później powstała już piosenka „How
Many People!”. Dla mnie, tak młodej
osoby, było to niesamowite przeżycie.
Wszystko tak szybko się działo! Nie
mogłam uwierzyć: całe życie tak ciężko na pracowałam, a teraz nagle radio,
selekcje eurowizyjne... Duet powołali
do życia ci sami producenci, którzy są
teraz odpowiedzialni za mój materiał
solowy. Wiadomo, że konwencja
muzyczna się zmieniła, ale ciągle są
to ci sami ludzie.
Do realizacji Twojego solowego
projektu zostali zaproszeni bardzo ciekawi muzycy, m.in. twórca
piosenek Justina Timberlake’a
i Skin...
Sasha: Tak, po pierwsze jest !Bazz.
To jego pseudonim, nazwiska zbyt często nie używa, ponieważ jest bardzo
charakterystyczne. Kiedy po naszych
wstępnych rozmowach przyszłam po
raz pierwszy do studia, żeby coś nagrać, przedstawił mi się właśnie jako
!Bazz. Nie wytrzymałam i zapytałam:
Jak naprawdę się nazywasz? Na co
usłyszałam: „Nazywam się Michael
Jackson” (śmiech).
Czy mogłabyś policzyć, ile czasu w trakcie nagrywania wokalu
tańczyłaś, a ile spokojnie się
bujałaś?
Sasha: Myślę, że więcej było jednak
delikatnego bujania, ponieważ nagrywanie spokojniejszych piosenek zajęło
nam więcej czasu. W balladach trzeba
było bardziej się wczuć i większy nacisk położyć na interpretację. Polskie
teksty, które napisała do nich Aldona

Dąbrowska, są naprawdę dojrzałe,
napisane dla świadomej kobiety. To
już nie są piosenki Jet Set napisane
dla dziewczyny, która śpiewała o
młodzieżowych sprawach. Najwięcej
czasu zajęła nam realizacja piosenki
„Zaczaruj mnie”. To wspaniała ballada, która została nagrana w dwóch
wersjach: pierwsza jest dłuższa, festiwalowa, nawet z pewnym patosem, a
druga troszeczkę bardziej rytmiczna, z
delikatnym bitem.
Skąd wziął się na nagraniach
DJ Tomekk, w dodatku w dwóch
wersjach językowych?
Sasha: To niesamowita sprawa,
ponieważ DJ Tomekk po raz pierwszy
zarapował po polsku właśnie dla
mnie! Czuję się wyróżniona, ponieważ
jest to znany producent muzyczny
i raper, który pracował z wieloma
gwiazdami, m.in. z Missy Elliot i z
Eminemem. Nagrania z Tomkkiem
zaproponował !Bazz. Zaczęło się od
tego, że nagraliśmy dancehallowy
kawałek „My Body’s On Fire”, który
wykonałam solo. Po przesłuchaniu
stwierdziliśmy, że czegoś na nim
brakuje, a !Bazz doszedł do wniosku,
że fajnie byłoby zaprosić do studia jego
kumpla, który ma polskie korzenie.
Kiedy okazało się, że DJ Tomekk, który
na co dzień stacjonuje w Niemczech,
miałby ochotę na takie nagrania, pojawiła się koncepcja, żeby zarapował
coś po niemiecku. Wtedy zaczęłam
go męczyć: Czemu? Tomekk, przecież
możesz zrobić coś po polsku! To jest
polska płyta! I tak go namawialiśmy,
że w końcu się zgodził.
Płytę nagrywaliście w trzech

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.

studiach. Jak w takim razie udało
się osiągnąć na płycie dość jednorodne brzmienie?
Sasha: Miło to słyszeć, bo osiągnięcie takiego efektu było niesamowicie trudne. Zaczęliśmy nagrania
z !Bazzem w Hanowerze. Wtedy
zostały zarejestrowane piosenki napisane po angielsku. Potem pojawił
się problem. Nie chcieliśmy, żeby
cała płyta była utrzymana w takiej
konwencji, ponieważ w Polsce r’n’b
nagrane po angielsku nie byłoby aż
tak wiarygodne. A ja mam przecież
jednak wschodnią duszę i chciałam
to pogodzić z polskim językiem.
A przy okazji pokazać, że - proszę
bardzo - naprawdę jestem Polką.
Ostatecznie na płycie znalazły się tylko
cztery piosenki w języku angielskim.
Krótko mówiąc piosenki r’n’b, dance i
dancehall zostały nagrane jako pierwsze. Pracując nad kolejnymi utworami
cały czas mieliśmy na uwadze, że są
już nagrane tamte piosenki, więc nie
możemy pójść za bardzo w stronę na
przykład pop rocka. Takie połączenie
byłoby po prostu niezjadliwe. I można powiedzieć - troszeczkę przez
przypadek wyszło nam coś takiego. Z
jednej strony Ameryka: styl, w którym
śpiewają tamtejsi wykonawcy młodzieżowi, a z drugiej ballady po polsku,
które chcieliśmy nagrać tak, żeby były
z polotem i chwytały za serce. Myślę, że
jeśli powstała spójna płyta, to wyszło
nam to trochę przypadkiem.
Czyli nie zostało to wymyślone
od początku do końca pod względem komercyjnym?
Sasha: Zdecydowanie nie, sporo
rzeczy powstało pod wpływem im-

pulsu. Niektóre utwory
powstawały z dnia na
dzień. Nie było tak, że
mieliśmy gotowy materiał, który trzeba było
zrealizować. Na przykład jedna z piosenek,
którą nagrywaliśmy z
!Bazzem, przeszła tak
długą drogę, że ostateczna wersja okazała
się zupełnie innym
utworem niż ten, nad
którym zaczynaliśmy
pracę. Cały czas coś dodawaliśmy, albo zmienialiśmy: harmonie,
chórki, wokal...
Skąd wzięła się na
płycie piosenka po
rosyjsku?
Sasha: Ta piosenka
powstała dużo wcześniej. To druga wersja
utworu nagranego jeszcze przez
duet Jet Set „The Beat Of Your Heart”.
Kiedyś nagraliśmy ją i zamierzaliśmy
wypromować w Rosji, ale nie było na
to czasu. Teraz można ją znowu pokazać, tylko w języku rosyjskim.
Chodzisz czasami na taneczne
imprezy?
Sasha: Chodzę, ale bardzo rzadko,
nie mam na to zbyt wiele czasu.
Wolisz bawić się w klubach czy
na prywatnych imprezach?
Sasha: Wolę imprezy prywatne.
Kiedy jestem tylko wśród znajomych,
wiem, że mogę się wyluzować i być
sobą. Jeśli chodzi o imprezowanie,

właśnie to jest dla mnie najważniejsze.
A jeśli chodzi o imprezy w klubach,
czasami daję się skusić.
A przy jakiej muzyce bawisz się
najchętniej?
Sasha: Oczywiście przy r’n’b! Tylko!
Do tańca, poruszania ciałem te bity są
idealne. Dlatego chciałam, żeby taka
muzyka znalazła się na mojej płycie.
Chciałam pokazać siebie taką, jaką jestem dzisiaj. Wiadomo, że za rok czy za
dwa lata będę inna, bo zmieniamy się
przez cały czas. A dzisiaj kocham spokojne piosenki, uwielbiam brzmienie
gitar oraz r’n’b. Myślę, że to wszystko
można znaleźć na mojej płycie.
Dziękuję za rozmowę.
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HOROSKOP
BARAN

Nie masz ostatnio dobrego okresu. Stałe wzajemne
pretensje znacznie utrudnią porozumienie z partnerem.
Postaraj się łagodzić te spory, bo jeśli chcesz z nim być, to
czeka was teraz wiele ważnych wspólnych decyzji. Ale jeśli szukasz pretekstu, żeby się uwolnić, to jest ten czas.
To najlepszy moment na zakopanie topora wojennego i
na zakończenie starego sporu finansowego.

BYK

- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy
rozbiór polski? - pyta nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać
maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
Na lekcji geograﬁi nauczyciel pyta Jasia:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, na naszym osiedlu jeszcze nie ma
kablówki.

bo nawet mój tata tak mówi.

mamy!
- A wiesz,
tu to chyba
masz rację,

Na lekcji nauczycielka zadaje pytanie:
- Co to jest para wodna?
- Dwie rybki.
U lekarza:
- Panie doktorze! Co to
może być: trzeci dzień z rzędu
nie chce mi się
pracować?!
- Pewnie środa.

Dziewczyna mówi do swojego chłopaka:
- Znamy się już bardzo długo. Może przedstawiłbyś mi swoją rodzinę?
- No tak, ale żona z dziećmi wyjechała.
Dwóch przedszkolaków przechwala się
przed sobą:
- A wiesz, mój tata jest lepszy od twojego
taty!
- A mój brat jest lepszy od twojego brata!
- Za to moja mama jest lepsza od twojej

PLOTKI
Meryl Streep chce odpocząć

BLIŹNIĘTA

Jaś pyta kolegę:
- Dlaczego słoń ma pomarańczowe oczy?
- Nie wiem.
- Żeby się dobrze kryć w jarzębinie.
- Jak to? Nie widziałem nigdy słonia w
jarzębinie!
- Widzisz, jak się dobrze schował!

Przychodzi żaba do lekarza i mówi:

- Panie doktorze, coś mi dokucza w stawie.
- Podejrzewam raka.

Zbyt szybko ogarniają cię wątpliwości. Zbyt szybko
wyrokujesz o czyimś charakterze. Zostaw to czasowi,
ciesz się tym, co niesie wam każdy dzień. Pracujesz na
zbyt wysokich obrotach, tak nie można. Możesz mieć problemy z sercem i żołądkiem. Wkrótce jednak zapomnisz
o zmęczeniu i zniechęceniu ostatnich dni, bo osiągniesz
sukces na taką miarę, że on cię niemal uskrzydli.

Młody rolnik
ogląda sad i
poucza właściciela:
- Pan cią gle
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!

Naprawdę wierzysz w to, że masz aż takie talenty pedagogiczne i zmienisz partnera na swoją modłę? Jego
irytujące zachowania to, niestety, stare nawyki. Albo
to zaakceptujesz, albo zmień partnera, lub oczekiwania
w stosunku do życia. Nadchodzi czas, kiedy znowu
zaczniesz bardzo skutecznie oszczędzać. Przez zupełny
przypadek uratujesz sporą sumę pieniędzy, którą można
było stracić przez chwilę nieuwagi.

Rozmowa kolegów w biurze:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo
mu stale przeszukiwała kieszenie...
- I co masz zamiar zrobić z tym wycinkiem?
- Schowam do kieszeni!
Do lekarza przychodzi kobieta z córeczką:
- Panie doktorze, ona ma chyba wytrzeszcz
oczu. Co robić?!
- Poluźnić warkocz!
Dziewczyna dostaje od matki na bal matural-

ny przepiękną suknię wieczorową.
- Mamusiu! Co to za cudny materiał?
- Czysty jedwab - stwierdza matka z dumą
w głosie.
- Czyli to dzieło tego małego, wstrętnego
stworzonka?
- Dziecko, nie życzę sobie, żebyś tak mówiła
o tatusiu!

RAK

W domu handlowym do jednego ze stoisk
podchodzi kobieta i zwraca się do sprzedawcy:
- Czy mógłby mi pan pomóc w wyborze prezentu dla początkującego literata?
- Owszem, polecam ładny kosz na śmieci...

LEW

Nareszcie znajdziesz czas na dawno odkładane spotkania z krewnymi i przyjaciółmi. Twój partner, który
od dawna próbował wyciągnąć cię z domu, będzie po
prostu zachwycony. A ty odzyskasz radość życia i łatwiej
wyrzucisz z pamięci złe wspomnienia. Masz teraz szansę
kupić coś niezwykle cennego na bardzo atrakcyjnych
warunkach.

WAGA

Od dawna idealizowałeś obiekt swoich uczuć, więc nie
dziw się, że konfrontacja z rzeczywistością wypadła tak
blado. Nie rób sobie wyrzutów, po prostu zmień - albo
sposób myślenia, albo partnera. Musisz oceniać wszystko
bardziej realistycznie. Możesz teraz liczyć na wsparcie
kogoś bardzo wpływowego. Zastanów się, jak najlepiej
skorzystać z proponowanych rozwiązań.

Przychodzi kogut do kury:
- Dzień dobry, jest mąż?
- A jest, jest... Jak zwykle, grzebie przy
aucie.

Sandra Bullock nie zamierza rezygnować z występów w komediach romantycz-

Chyba twój partner przesadza, stawiając ci tak duże wymagania. Oczekuje od ciebie perfekcjonizmu we wszystkim, co robisz, a jemu samemu daleko do ideału. Nie rób
nic na siłę, nie staraj mu się przypodobać za wszelką
cenę. To błędne działanie. W tym tygodniu uważaj na
swój portfel. Zamykaj starannie wszystkie drzwi i zamki
szuflad, chroń notatki w twoim komputerze.

PANNA

Rozmowa sąsiadów:
- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariował pan, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie
wracałem tak późno z sylwestra...

Sandra Bullock wierna komedii romantycznej

Mimo że przeżywacie wzloty i upadki, to te przeszkody
tylko podsycają wasze uczucie. Szczęście, które rodzi
się w takiej burzy, daje spokój i życie barwne jak tęcza.
W końcu teraz masz szansę podpisać ważny dla ciebie
dokument i dzięki temu przestaniesz obawiać o dalszy
przebieg twojej kariery w obecnej pracy.

SKORPION

Co zamierza Teri Hatcher?

Teri Hatcher sporządziła listę rzeczy,
których zamierza spróbować przed
śmiercią. Pierwszym punktem na liście

Meryl Streep zamierza na jakiś czas
odpocząć od Hollywood. Aktorka przy-

Ashley Tisdale chce być jak
mama

Ashley Tisdale bierze przykład ze
swojej mamy. Aktorka przyznała, że jej
największym autorytetem i wzorem do
naśladowania jest mama, Lisa.

Ten tydzień to dla ciebie czas radości i beztroski. Każdy
dzień to nowa radość. Z boku będziesz sprawiać wrażenie
kogoś, kto praktycznie unosi się nad ziemią. To prawda,
że miłość uskrzydla. Ale nie bądź zupełnie bezkrytyczny.
W pracy zabłyśniesz elokwencją, talentem organizacyjnym, umiejętnością negocjacji.

STRZELEC

Ku zdziwieniu najbliższych emocje, o których dotychczas tak trudno było ci mówić, teraz przedstawisz im z
lekkością i swadą. Dzięki temu i twój partner w końcu
jasno pojmie, co tak naprawdę cię dręczy. Jeżeli ostatnio
szukałeś dodatkowych pieniędzy, to znajdziesz w tych
dniach nowe, bardzo atrakcyjne źródło dochodów.

KOZIOROŻEC

znała, że jest bardzo zmęczona i marzy
o urlopie.
„Siedem filmów w dwa i pół roku... Nigdy tak ciężko nie pracowałam - tłumaczy
Streep. - Jestem absolutnie wyczerpana i
potrzebuję przerwy. Promocja filmów, w
przeciwieństwie do pracy na planie, to
nic przyjemnego. To sprzedaż produktu,
podczas której trzeba ładnie wyglądać”.
Aktorka podkreśla, że kocha aktorstwo
i nie zamierza zupełnie rezygnować z
zawodu, ale dodaje, że każdy potrzebuje
czasu, aby zebrać nowe doświadczenia i
móc obserwować innych.
Meryl Streep pojawi się na polskich
ekranach 9 października 2009 roku w
dramacie „Julie i Julia”.

Nie narzekaj, że ostatnio zbyt wiele spadło na twoje barki.
Jeśli postanowiłeś godzić życie rodzinne z zawodowym,
to nie możesz teraz narzekać i oczekiwać współczucia. Musisz być konsekwentny, to w przyszłości da ci
więcej czasu i więcej satysfakcji. Nie masz teraz zbyt
radosnego nastroju, a wszystkiemu winne jest twoje
przepracowanie.

nych. Aktorka, znana głównie z takich
filmów, pozostaje wierna gatunkowi,
dzięki któremu stała się popularna.
„Uwielbiam dobre komedie romantyczne - tłumaczy Bullock. - Niestety, tych
naprawdę dobrych nie ma dziś zbyt wiele,
więc rzadziej pokazuję się na ekranie,
ale nadal kocham komedie i na zawsze
pozostanę im wierna”.
Od 4 września amerykańscy widzowie
mogą podziwiać Sandrę Bullock w filmie
„Wszystko o Stevenie”.

jest udział w triathlonie, z którego dochód
przeznaczony zostanie na rzecz szpitala
dziecięcego w Los Angeles. Hatcher
zamierza także podszkolić umiejętności
muzyczne.
„Chcę nauczyć się podstaw gry na
gitarze - wyznała aktorka. - Na mojej
liście jest też nauka kilku tych wyszukanych tańców, jakie pokazują w „Tańcu z
gwiazdami”. Zamierzam pobierać lekcje
u któregoś z tancerzy występujących w
programie”.
Teri Hatcher znana jest przede wszystkim z roli Susan Mayer w serialu „Gotowe
na wszystko”.

WODNIK

„Gdy byłam młodsza, nie starałam się
wzorować na sławnych osobach - tłumaczy Tisdale. - Moim wzorem jest mama.
To bardzo silna i pewna siebie kobieta,
która nigdy się nie poddaje. Jeśli mam nad
czymś pracować, daję z siebie 100 procent.
Tak jak mama”.
Od 18 września będziemy mogli podziwiać Ashley Tisdale w filmie „Obcy na
poddaszu”. Jej ostatni longplay to „Guilty
Pleasure” z czerwca 2009 roku.

Jesteś bardzo niekonsekwentny. Z jednej strony stawiasz
bliskiemu człowiekowi wygórowane wymagania,
oczekujesz spełnienia twoich próśb, a z drugiej strony o
ważnych sprawach chcesz decydować sam. Jeśli chcesz
odnieść sukces, to trzymaj się konkretów. Zanim coś
zaplanujesz i zechcesz zrealizować, sprawdź najpierw
w praktyce wszystkie zasłyszane rady.

RYBY

Jeśli jesteś samotny, to daj się namówić znajomym na
wspólny wypad na trochę szaloną imprezę. A tam na
miejscu rozglądaj się uważnie, bo wpadniesz komuś w
oko. Teraz masz obniżoną odporność fizyczną, koniecznie odłóż na bok papierosy i inne używki. Nie bądź taki
niezachwiany w swoich poglądach na problemy, które
ostatnio pojawiły się u ciebie w firmie.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
KCM
tel. 075 6452 000
ul. Bankowa 5-7
Jelenia Gora

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

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

Leczenie z sercem

Druga pracownia kardiologiczna przy oddziale Kardiochirurgii interwencyjnej została w minioną środę uruchomiona w szpitalu wojewódzkim. Będą w niej między innymi wykonywane zabiegi angiografii, nowoczesnej metody
diagnozowania, czy balonikowania żył.
możliwość wykonywania innych
zabiegów kardiochirurgicznych,
jak wszczepianie rozruszników
serca. Pierwszy taki zabieg wykonaliśmy w kwietniu tego roku.
Również diagnozowanie stanu dróg
wyprowadzających płyny z trzustki
i z woreczka żółciowego. Dzisiaj
jest możliwe do wykonania tylko

we Wrocławiu, niedługo będzie
dostępne i u nas.
Kardiologia interwencyjna jest
jedną z niewielu dziedzin, gdzie
nie ma limitów przyjęć i szpital nie
będzie ograniczał dostępu do tych
badań i zabiegów.
Krótki i bardzo treściwy wykład

o rosnącym znaczeniu kardiologii
i kardiochirurgii wygłosił profesor
Waldemar Banasiak z Ośrodka
Chorób Serca Wojskowego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu.
- Powszechnie boimy się raka, na
onkologię kładziemy nacisk, tymczasem na raka umiera 20 procent

Jeszcze klika lat temu zabiegi ze
wstawianiem stentów, czyli protez
naczyń krwionośnych, były czymś
niezwykłym. Teraz to zabieg coraz
bardziej standardowy.
– Dzięki nowej pracowni będziemy mogli na przykład ratować
jednocześnie dwóch pacjentów z
zawałami – mówi doktor Grzegorz
Walczak – zdarzało się dotychczas,
że drugi chory musiał czekać aż
zwolni się miejsce na stole. Teraz
ten problem zostanie rozwiązany.
W dwie godziny później pierwsi
pacjenci trafili na stół do diagnozy.

(Mar)

REKLAMA

- Pracownia kosztowała około
3 milionów złotych, a pieniądze
w całości pochodzą z funduszy
urzędu marszałkowskiego – mówił
dyrektor szpitala Stanisław Woźniak
– jej powstanie jest korzystne dla
pacjentów z kilku powodów. Pierwszy, to możliwość diagnozowania
większej liczby chorych. Drugi to

Polaków. Natomiast zawał i udar
mózgu to przyczyna połowy zgonów w naszym kraju! – wyjaśniał
profesor Banasiak – taka pracowania jak dzisiaj otwierana w Jeleniej
Górze jest nie do przecenienia, gdyż
niezwykle ważne jest diagnozowanie chorych u których jeszcze nie
wystąpiła choroba wieńcowa. Gdy
jest już w pełni rozwinięta bywa za
późno na leczenie.
Jaka jest przyszłość kardiologii?
Niezwykle trudno jest przewidywać,
ale obserwując olbrzymi postęp
w ciągu zaledwie kilku lat możemy przewidywać, że będziemy
ratować coraz cięższe przypadki.

– Nasz oddział powstał w 2001 roku z
inicjatywy doktor Moniki Mikulicz-Pasler,
jako druga placówka tego typu poza Wrocławiem, po Lubinie – przypominał ordynator Leszek Bystryk – jako Karkonoskie
Centrum Kardiologii Interwencyjnej. W
roku 2001 wykonaliśmy 422 zabiegi
angiopastyki wieńcowej, natomiast
w ubiegłym roku tych zabiegów było
już 1.228. Nowa pracownia pozwoli
nam przyjąć kolejnych pacjentów.
Obsługujemy nie tylko Jelenią Górę,
ale też zachodnio-południową część
województwa dolnośląskiego.
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Pogotowie Ratunkowe: 999

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

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

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

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

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

KOŚCIOŁY

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

godz. mszy św. w dni powszednie: 17.00
(w zimę: 16.00), w niedzielę: 9.00, 11.00.
Paraﬁa św. Antoniego
Biedrzychowice 90 (59-830 Olszyna)
tel. 075/7221590, proboszcz: ks. Jan
Nowak
godz. mszy św. w dni powszednie: 17.00 (
w zimę: 16.00), w niedzielę: 9.00, 11.00.

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

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

Paraﬁa św. Jana Chrzciciela
58 – 533 Mysłakowice, Bukowiec, pl.
Kościelny 5
tel. (0-75) 718 3177
proboszcz: ks. Krystian Jurczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
9.00, 11.30
Paraﬁa św. Mikołaja
Chmieleń 74 (59-623 Lubomierz)
tel. 075/7833192, proboszcz: ks. Szymon
Bajak
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, piątek) 18.00 (środa, sobota)
8.00 (porządek zimowy: 16.30, 8.00), w
niedziele: 7.30, 12.00
Paraﬁa św. Michała Archanioła
58-521 Czernica 114
tel. 075/7132216, proboszcz: ks. Zbigniew
Pędziwiatr
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18..00,
(porządek zimowy: 17.00), w sobotę o
8.00, niedziele: 9.00, 12.00.
Paraﬁa Wniebowzięcia NMP
Czerwona Woda, ul. Kościuszki 2a (59-940
Węgliniec)
tel. 075/7780311, proboszcz: ks. Mieczysław Ponońko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.00, 11.30 (porządek zimowy: 9.00, 11.30)
Paraﬁa św. Mikołaja
Henryków Lubański 392 (59-800 Lubań)
tel. 075/7217555, proboszcz: ks. Jan
Marciniak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
9.00, 12.00.
Paraﬁa Chrystusa Króla
58-520 Janowice Wielkie, ul. Partyzantów 5
tel. 075/7515268, proboszcz: ks. Rudolf
Zioła
godz. mszy św. : w dni powszednie: od
kwietnia do października o godzinie 18.00,
(porządek zimowy: 16:30), w niedziele:
8.30, 11.00, 12.15.
Paraﬁa Podwyższenia Krzyża Świętego
(Świętego Krzyża)
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45
tel. 075/642328, 075/6423282, proboszcz:
ks. Andrzej Bokiej
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00.
7:30, 18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 (porządek
zimowy: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00,
16.00, 18.00, 20.00).
Paraﬁa św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Adres: 58-506 Jelenia Góra, Pl. św. Jana
Ewangelisty 1
tel. 075/7542412, proboszcz: ks. Krzysztof
Kowalczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00.
Paraﬁa św. Judy Tadeusza
58-500 Jelenia Góra, ul. Czarnoleska 2
tel. 075/6421585, proboszcz: ks. Jerzy
Gniatczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
9.00, 11.00, 12.30.
Paraﬁa Apostołów Św. Piotra i Pawła
58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 58
tel. 075/7521682, proboszcz: ks. Augustyn
Oleksy
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.00, 11.00.

Paraﬁa św. Wojciecha
58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 12
tel. 075/7644878, 075/7541303, proboszcz: ks. Tadeusz Dańko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 6.30,
7.00, 18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 13.00, 18.00.
Praﬁa Matki Boskiej Królowej Polski i
św. Franciszka z Asyżu
58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 8a
tel. 075/7678996, proboszcz: ks. Grzegorz
Niwczyk
godz. Mszy św.: w dni powszednie: 7.30,
17.00, w niedziele: 7.30, 8.30, 10.30,
12.00, 17.00
Paraﬁa św. Erazma i Pankracego
58-500 Jelenia Góra, pl. Kościelny 1-2
tel. 075/7522160, 075/7525201, proboszcz: ks. Bogdan Żygadło
godz. mszy św.: w dni powszednie: 6.30,
7.00, 7.30, 18.00, w niedziele: 7.30, 9.00,
10.30, 12.00, 13.15, 16.00, 18.00
Paraﬁa Matki Bożej Miłosierdzia
58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 23
tel. 075/7551777, 075/7559277, proboszcz: ks. Józef Stec
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00,
12.30, 16.00, 18.00.
Paraﬁa św. Jana Chrzciciela
58-560 Jelenia Góra - Cieplice, ul.
Cieplicka 9
tel. 075/6428810, proboszcz: ks. Józef
Raczek
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
8.00, 19.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 13.00, 15.00, 19.00.
Paraﬁa Miłosierdzia Bożego
Jagniątków, ul. Saneczkowa 1 (58-570
Jelenia Góra - Jagniątków)
tel. 075/7554161, 075/75563, proboszcz:
ks. Dariusz Kowalczuk
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00,
(wtorek, czwartek) 7.00 (porządek zimowy
wtorek, czwartek: 8.00), w niedziele:8.00,
12.00.
Paraﬁa św. Marcina
Jelenia Góra - Sobieszów, ul. Cieplicka
219 (58-570 Jelenia Góra - Sobieszów)
proboszcz: ks. Józef Frąc
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,
18.00 (porządek zimowy: 7.00, 9.00,
10.30, 12.00, 18.00)
Paraﬁa św. Michała Archanioła
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Boczna 6
tel. 075/7132253 proboszcz: ks. Andrzej
Szarzyński
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00(sobota: 17.00), w niedziele: 8.00,
10.00
Paraﬁa Nawiedzenia NMP
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 44
tel. 075/7619556, 075/7619875, proboszcz: ks. Zenon Stoń
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
9.00, 19.00 (porządek zimowy: 7.00, 9.00,
17.00), w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00 ( w roku szkolnym) 13.00, 17.00,
19.00
Paraﬁa św. Jadwigi Śląskiej
Karpniki, ul. Kościelna 1 (58-533 Mysłakowice)
tel. (0-75) 713 72 95, proboszcz: ks. Marek
Skolimowski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
(środa, piątek) 17.00, w niedziele: 9.00,
11.00
Paraﬁa św. Antoniego Padewskiego
Kopaniec 27a (58-512 Stara Kamienica)
tel. 075/7693617, proboszcz: ks. Zbigniew Domiński
godz. mszy św.: w dni powszednie:
(piątek, sobota) 18.00 (porządek zimowy:17.00), w niedziele:12.00.
Paraﬁa Imienia Najświętszej Maryi
Panny
58-530 Kowary, pl. Franciszkański 1
tel. 075/7182350, proboszcz: o. Ignacy
Tomaszewski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00
Paraﬁa św. Jana Chrzciciela
59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 44
tel. 075/7211287, 075/7242500, proboszcz: ks. Jan Dąbski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 6.30,
7.00, w niedziele: 7.00, 18.00
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Św. Jakuba
59-800 Lubań, pl. ks. J. Winiarskiego 1
tel. 075/6464879, tel./Fax. 075/6464041,
proboszcz: ks. Mieczysław Jackowiak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00
Paraﬁa Trójcy Świętej
59-800 Lubań, ul. Szymanowskiego 1
tel. 075/7223103, 075/7214688, proboszcz. ks. Jan Lombarski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,

12.00, 18.00
Paraﬁa św. Jadwigi Śląskiej
59-800 Lubań, ul. Papieża Jana Pawła
II 3
tel. 075/7217735, proboszcz: ks. Andrzej
Fila
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00, w niedziele: 7.30 ( w II niedzielę
miesiąca: 13.00)
Paraﬁa św. Maksymiliana M. Kolbe
59-800 Lubań, ul. Skalnicza 4
tel. 075/7224769, proboszcz: ks. Janusz
Barski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.30, 11.30.
Paraﬁa Narodzenia NMP
59-800 Lubań, ul. Różana 21
tel. 075/7222430, proboszcz: ks. Marek
Kurzawa
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.30, 10.00, 12.00
Paraﬁa Wniebowzięcia NMP i św.
Maternusa
59-623 Lubomierz, pl. Kościelny 1
tel. 075/7833547, proboszcz: ks. Ryszard
Trzósło
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.00, 12.30, 18.00
Paraﬁa Wniebowzięcia NMP
59-600 Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27
tel. 075/7823031, proboszcz: ks. Krzysztof Kiełbowicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 18.00
Paraﬁa św. Franciszka z Asyżu
59-600 Lwówek Śląski, ul. Szkolna 3
tel. 075/7825684, proboszcz: o. Marek
Kustroń
godz. mszy św. : w dni powszednie: 7.00,
8.00, 17.00, 18.30, w niedziele: 7.00,
8.30, 10.00, 11.30, 18.30
Paraﬁa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
58-531 Łomnica, ul. Świerczewskiego 73
tel. 075/7131615, proboszcz: ks. Jan
Haftarczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie:
(poniedziałek) 8.00, (pozostałe dni)
18.00 (porządek zimowy:8.00, 17.00), w
niedziele: 8.00, 10.30, 11.45
Paraﬁa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
58-410 Marciszów, ul. Sołecka 5
tel. 075/7410375, proboszcz: ks. Zbigniew Jagielski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 17.00
(porządek zimowy: 16.00), w niedziele:
8.00, 11.30.
Paraﬁa św. Jadwigi
58-535 Miłków, ul. Wiejska 79
tel. 075/7610325, proboszcz: ks. Zbigniew Kulesza
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
9.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy:
9.00, 11.00, 17.00)
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana
Jezusa
58-533 Mysłakowice, ul. 1 Maja 15
tel. 075/7131700, 075/7131104, proboszcz: Mieczysław Bętkowski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 7.30, 17.00), w niedziele: 7.30, 10. 30, 12.00, 17.00.
Paraﬁa św. Antoniego Padewskiego
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 40
tel. 075/7612269, proboszcz: ks. Ryszard
Soroka
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 7.30, 9.00, 11.00, 12.00,
18.00, w kościele ﬁlialnym: 10.00.
Paraﬁa św. Franciszka z Asyżu
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 37
tel. 075/7786534, proboszcz: o. Jan Szpyt
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.00, 12.30, 18.00
Paraﬁa św. Tekli
59-622 Pławna 89
tel. 075/7833092, proboszcz: ks. Kazimierz
Żak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 15.30), w niedziele:
8.00, 11.30.
Paraﬁa Matki Bożej Różańcowej
Radomierz 66 (58-520 Janowice Wielkie)
tel. 075/7515477, proboszcz: ks. Eugeniusz Ryszard Baczyński - Jacyszyn.
godz. mszy św.: w dni powszednie: 17.00
(porządek zimowy: 16.30), w niedziele:
8.30, 12.00, Trzcińsko- msza św. w niedzielę o godzinie 10.00.
Paraﬁa św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Adres: Rybnica 28 (58-512 Stara Kamienica)
tel. 075/7514576, proboszcz: ks. Edward
Zubrzycki
godz.. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 16.30), w niedziele:
8.00, 11.00.
Paraﬁa św. Mikołaja
Siedlęcin, ul. Długa 24 (58-508 Jelenia
Góra 14)
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tel. 075/7137323, proboszcz: ks. Dariusz
Pytel
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
8.00, 12.00.
Paraﬁa św. Piotra i Pawła Ap.
Sobota 10a (59-600 Lwówek ŚLąski)
tel. (0-75) 784 20 92, proboszcz: ks.
Zbigniew Pajor
godz. mszy św.: w niedziele: 7.30, 12.00
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej
58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 30
tel. 075/7610625, proboszcz: ks. Mariusz
Witczak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
( porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
7:30, 10:30
Paraﬁa Ścięcia św. Jana Chrzciciela
58-512 Stara Kamienica 150
tel. 075/7514348, proboszcz: ks. Jan Nicko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00, w
niedziele: 8.00, 12.00
Paraﬁa Matki Boskiej Szkaplerznej
Stary Węgliniec, ul. M. Konopnickiej 16
(59-940 Węgliniec)
tel. 075/7712652, proboszcz: ks. Krzysztof
Żądło
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, czwartek) 7.00 (piątek) 18.00,
(sobota) 18.00 (porządek zimowy: 7.00
17.00, 18.00), w niedziele: 10.00
Sulików, Paraﬁa Podwyższenia Krzyża
Świętego
Adres: 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 7
tel. 075/7787257, 075/7787018, proboszcz: ks. Janusz Kankiewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.00, 11.15, 12.30, 17.00
Szklarska Poręba, Paraﬁa Bożego Ciała
Adres: 58-580 Szklarska Poręba, ul. ks.
kard. Wyszyńskiego 2
tel. 075/7172282
proboszcz: o. Marek Sowiński
godz. mszy św.: w dni powszednie: 10.00,
19.00 (porządek zimowy: 10.00, 17.00), w
niedziele: 7.00, 10.00, 11.30, 15.00, 19.00
(porządek zimowy: 7.00, 10.00, 11.30,
15.00, 17.00).
Paraﬁa św. Maksymiliana M. Kolbe
58-580 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 16
tel. 075/7172079, 075/7131227,proboszcz: ks. Bogusław Sawaryn
godz. mszy św.: w dni powszednie: (maj –
październik) 19.00 (porządek zimowy:17.00), w niedziele: 8.00, 10.30, 12.00,
19.00 (porządek zimowy: 8.00, 10.30,
12.00, 17.00).
Paraﬁa św. Józefa Robotnika
Ściegny 78 (58-535 Miłków)
tel. 075/7619129, proboszcz: ks. Stefan
Świdroń
godz. mszy św. : w dni powszednie: 18.00
(porządek z imowy:17.00), w niedziele:
8.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy: 8.00,
11.00, 17.00)
Paraﬁa Podwyższenia Krzyża Świętego
59-850 Świeradów Zdrój, ul. Główna 8
tel. 075/7816235, proboszcz: ks. Marian
Balcewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 7.00, 16.00), w niedziele: 9.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy:
9.00, 11.00, 16.00).
Paraﬁa św. Józefa Oblubieńca
59-850 Świeradów Zdrój, ul. E. Orzeszkowej
tel. 075/7816417, 075/7817451, proboszcz: ks. Andrzej Kryłowski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
19.00 (porządek zimowy: 7.00, 16:30), w
niedziele: 7.00, 9.15, 10.30, 11.45, 16.30.
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana
Jezusa
59-940 Węgliniec, ul. Kościuszki 20
tel. 075/7712044, 075/7712147, proboszcz: ks. Ryszard Wołowski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
(sobota) 17.00, w niedziele: 8.00, 9.30,
10.45, 12.00 ( w wakacje: 8.00, 9:30,
11.00)
Paraﬁa św. Mikołaja
59-610 Wleń, ul. Dworcowa 14
tel. 075/7136077, proboszcz: ks. Daniel
Siembida
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
7.30, 11.15, 17.00
Paraﬁa Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Dąbrowica 21 (58-500 Jelenia Góra)
tel. 075/7130191, proboszcz: ks. Andrzej
Spelak
godz. mszy św.: w dni powszednie: w
Wojanowie: 15:30, w Dąbrowicy: 16:30,
w niedziele: W Dąbrowicy:11.00, 16.00,
w Wojanowie: 8.00 (porządek zimowy:
12.00).
Paraﬁa św. Bartłomieja Apostoła
Wojciechów 50 (59-623 Lubomierz)
tel. 075/7833595, proboszcz: ks. Jan
Misiurek
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 16.00), w niedziele:
10.30

(tejo)

Tak wyglądał gmach Teatru im. Norwida na lotniczym zdjęciu z września 2007 roku. Budynek trwa niezmiennie w pejzażu Jeleniej Góry od 1904 roku, kiedy to – realizując projekt Alfreda Daehmela – mieszkańcy ufundowali sobie Kultur und Vereinshaus (Dom Sztuki
i Zgromadzeń). W minioną sobotę szansę na sfotografowanie wnętrz secesyjnego gmachu mieli fotograficy. Kilka ujęć – oraz jedno archiwalne, z początku istnienia obiektu – wkomponowaliśmy w fotografię z lotu ptaka. Dziś, po 105 latach, należy głęboko chylić czoła
architektom i budowniczym tego budynku. W czasach, kiedy nie było ani komputerów, ani skomplikowanych maszyn budowlanych oraz innych metod usprawniających pracę, wznieśli dzieło godne podziwu. I chyba poza zasięgiem osiągnięcia takiego efektu estetycznego
przez dzisiejszych ludzi branży budowlanej. Wystawę poświęconą historii i teraźniejszości teatru w fotografii będzie można obejrzeć od 3 października w teatralnym foyer.
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Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558

info@carat-auta.eu

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

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

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES

www.ee.jelenia-gora.pl

Jelenia Góra 75 36 864

Szkoła Językowa e&e...
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aż miło pogadać!
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Pl. Ratuszowy 56

(wejście od ul. Długiej)

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

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

3"%*05"9*j/*&,"
+&-&/*"(°3"
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

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

NOWOŚĆ: fiński, norweski, japoński

JELENIA GÓRA

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

075 75 35 835
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ilwh{ulêêêhth~phuplêêê{hp

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

Drugi język gratis - RATY i RABATY
experience_education@wp.pl
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Mistrzynie Polski z Zabobrza
Największy w historii jeleniogórskiego tenisa ziemnego odniosły dziewczęta
z KT Jelenia Góra. Nasze tenisistki zdobyły drużynowe Mistrzostwo Polski do
lat 14!
Drużynowe Mistrzostwa Polski na kortach przy ul. Noskowskiego to pierwszy turniej takiej
rangi w naszym mieście od 27
lat, a do tego uwieńczony tak
dużym sukcesem.
W zawodach wzięły udział
ekipy: SKT Sopot, KS Budowlani
Olsztyn, AZS Poznań, ChTT Chorzów, KS Grzegórzecki Kraków,
KS Warszawianka Warszawa, i
oczywiście KT Jelenia Góra.
Dziewczyny reprezentujące
nasze miasto to: Monika Przybył, Natalia Lewińska, Zofia
Stanisz, Karolina Śnita i Alek-

sandra Kusz. Zawody zostały
rozegrane w systemie 4 single
( gra pojedyncza) i 2 deble (gra
podwójna).
W pierwszym meczu KT JG
pokonały Olsztyn 5:1, w drugim CHTT Chorzów 4:2, a w
trzecim finałowym pojedynku
z SK Sopotem był remis 3:3, ale
lepszym stosunkiem gemów +13
złoty medal został przyznany
podopiecznym Janusza Lewińskiego.
Turniej odwiedziło wielu kibiców, którzy dzielenie wspierali
nasze dziewczęta. Prezes Piotr
Paczóski nie krył satysfakcji z

całego turnieju, który
został świetnie zorganizowany, skończył
się grilem zawodniczek, a wszystkie
ekipy wyjechały zadowolone.
Sponsorami tenisowej imprezy były
: Energia Pro, Towarzystwo Ubezpieczeń
Warta, Ewa Paczóska.
Patronat medialny
Tygodnik Jelonka.
com.

Aldona Hawer

Wrześniowe strzelanie z łuku Silesia Cup
W minioną niedzielę na Stadionie Miejskim przy ul. Złotniczej odbył się Turniej Łuczniczy z okazji Września Jeleniogórskiego z udziałem 9 klubów z Dolnego Śląska oraz Krakowa, razem 70 zawodników.
Przybyli również zaproszeni
goście: Zastępca Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry Zbigniew
Szereniuk, Dyrektor MOS Ireneusz Taraszkiewicz, Prezes
Finepharm Jan Czarnecki oraz
przedstawiciel głównego sponsora tej imprezy – MPGK sp. z
o.o. w Jeleniej Górze – Marek
Romaniuk.
Po raz kolejny jeleniogórscy łucznicy zajęli wysokie
lokaty.
W kategorii APACZ Dziewczęta I miejsce zajęła Alicja Gubernat „BOBRY” Jelenia Góra,
II miejsce zajęła Paulina Majchrzak z Klubu „Zjednoczeni”
Ścinawka Średnia, III miejsce
zajęła Aleksandra Pasiut również ze Ścinawki. W kategorii

Apacz Chłopcy I miejsce zajął
Jakub Nowakowski „BOBRY”
Jelenia Góra, II miejsce zajął
Jan Czarnecki „ BOBRY” Jelenia
Góra, III miejsce zajął Michał
Pawluczuk z KS ”STRZELEC”
Strzelin.
W kategorii Orlik Dziewczęta
I miejsce zajęła Karolina Bąk
„SKRZAT” Legnica, II miejsce
zajęła Anna Rybczyńska „ZJEDNOCZENI” Ścinawka Średnia,
III miejsce - Wsolak Aleksandra”BOBRY” Jelenia Góra, VI
miejsce Grzech Kornelia „BOBRY” Jelenia Góra.
Kategoria Orlik Chłopcy : I
miejsce zajął Kajetan Kotlarz
„TALENT” Wrocław, II miejsce
Przemysław Żmuda „” IROKEZ”
Legnica, III miejsce Piotr Wi-

śniewski „IROKEZ” Legnica, V
miejsce Grzegorz Radomski, VI
miejsce Damian Ostrowski, VII
miejsce Bartosz Maciejewski –
wszyscy trzej zawodnicy Klubu
„BOBRY” Jelenia Góra.
Kategoria Młodzik Dziewczęta – I miejsce zajęła Adrianna
Trzebińska, II miejsce Anna
Rurak – obie z Klubu „BOBRY”
Jelenia Góra, III miejsce Katarzyna Doniek „STRZELEC” Legnica, IV miejsce Aneta Sędor,
V miejsce Maja Karczmarek
– obie z Klubu „BOBRY” Jelenia
Góra.
W kategorii Młodzik Chłopcy
I miejsce zajął Aron Bazan „Płaszowianka” Kraków, II miejsce
Patryk Skupin „BOBRY” Jelenia
Góra, III miejsce Florian Filip

W miniony weekend w Głubczycach odbył się pierwszy
ogólnopolski turniej badmintona seniorów oraz juniorów
„ TALENT” Wrocław, VI miejsce
młodszych w sezonie 2009/2010.
Oskar Belter „BOBRY” Jelenia
Góra.
W ostatniej kategorii OLD
B OY - I m i ej s c e w y wa l c z y ł
Ryszard Zygmunt, II miejsce
Andrzej Trzebiński –obaj z
Klubu„ BOBRY” Jelenia Góra,
III miejsce Marek Huk UKS
„TATAR”
Legnickie Pole, IV miejsce
Robert Karczmarek „BOBRY”
Jelenia Góra.
J a k w i d a ć z a j ę t e m i ej s c a
naszych zawodników, rokują wielkie nadzieje na przyszłość.
Wszystkim zawodnikom Klubu MKS BOBRY Jelenia Góra
serdecznie gratulujemy!

W turnieju udział wzięli zawodnicy KS Choojnik Jelenia Góra w
składzie: Dominik Staniszewski, Paweł Słomka, Marcin Uram, Mateusz
Pietruszka, Paulina Kaczorowska,
Melania Kozdra, Agata John, Arkadiusz Słupek, Michał Szymczak,
Jakub Poraszka, Michał Tarczyśńki,
Wojciech Cerazy.
Dobry występ zanotowały nasze
juniorki młodsze w grze podwójnej
tj. Agata John / Melania Kozdra
zajmując bardzo dobre 3 miejsce.
Równie dobry występ w tym dobrze
obsadzonym turnieju uzykał debel
w grze podwójnej juniorów młodszych tj. Jakub Poraszka/ Arkadiusz
Słupek zajmując 5 lokatę.

Wyniki pozostałych naszych
zawodników:
Miejsce 9 (grupa
seniorzy) w grze
podwójnej seniorów pary Paweł
Słomka / Dominik Staniszewski KS Chojnik Jelenia Góra oraz Adam
Sujka ( UKS 15 Kędzierzyn-Koźle )
/ Marcin Uram- KS Chojnik Jelenia
Góra.
Miejsce 9 (gr. junior młodszy)
Wojciech Cerazy / Michał Szymczak.
Miejsce 9 w grze pojedynczej
juniorów młodszych zajęli Wojciech
Cerazy oraz Jakub Poraszka.

zawodników: Jakub Chędoszko,
Mateusz Hor yd oraz Michał
Sługocki.
Ewelina Gibes oraz Tomasz
Kołodziejski będą reprezentować nasz klub w nieoficjalnych

mistrzostwach Polski młodzików, które zostaną rozegrane
w dniach 26-27.09.2009 r. w
Zamościu.

Aldona Hawer

Zdobyli zaczarowane miasto

Rowerami do zaczarowanego Skalnego Miasta? Czemu nie?!Taką właśnie wycieczkę zafundowali sobie rowerzyści
z Izersko – Karkonoskiego Towarzystwa Kolarsko – Narciarskiego.

Zbigniew Leszek, prezes IKTKN
relacjonuje: Do Trutnova dotarliśmy w niedzielę w dobrej pogodzie
– od soboty straszyło deszczem
i każdy z uczestników martwił
się czy bezdeszczowa aura jaką
zastaliśmy w Czechach utrzyma
się przez cały dzień. Nie padało i
to już połowa sukcesu, druga połowa to wspaniała grupa, oraz jej
przewodnik Janek Jabłoński, a to

wszystko w zaczarowanym miejscu
jakim jest Skalne Miasto.
Z Trutnova do Teplic nad Maduj pojechaliśmy najpierw drogą
nr.301, która zaczyna się niesamowitym widokiem - przejazdem pod
dwoma dokładnie krzyżującymi
się nad drogą wiaduktami kolejowymi. W miejscowości Chwalec
skróciliśmy na Adrspach drogą jak
serpentyna więc na sam szczyt, a

stamtąd już tylko zjazd do miasteczka ze skalną atrakcją. Po ponad
dwóch godzinach zwiedzania powrót do Polski na pociąg z Lubawki.
Niebieskim szlakiem przez stare
turystyczne przejście graniczne
dojeżdżamy do Chełmska Śląskiego, i dalej do Lubawki na dworzec
kolejowy.
Ważne uwagi - bilet + opłata za
rower 27 koron, bilet do Skalnego

Miasta 60 koron – informacja ważna tylko do końca
września – tak tylko kursuje
pociąg do Trutnova.
Już dziś zapraszam na niedziele- pociągiem do Lwówka
Śląskiego i powrót rowerami
przez Wleń.

Lekkoatleci po zawodach w Słubicach
Pięć medali zdobyli zawodnicy MKL 12 podczas Mistrzostw
Makroregionu Młodzików w lekkiej atletyce. Dwukrotnie na
najwyższym stopniu podium stawał Tomasz Kołodziejski,
który na obu dystansach płotkarskich ustanowił rekordy
klubowe (110 m ppł –15,40 s; 300 m ppł – 40,09 s).
Dwa medale zdobyła również
Ewelina Gibes w konkurencjach
płotkarskich, złoty na dystansie
300 m ppł (47,73 s) oraz srebrny
na 100 m ppł (15,60 s). Niespodziankę sprawiła Karolina Dul,
która zajęła trzecie miejsce w
skoku w dal wynikiem 4,85 m.
(Karolina startowała również

w biegu na dystansie 100 m
- 13,89 s co jest jej rekordem
życiowym).
Wskutek ulewy podczas zawodów przerwany został konkurs
skoku wzwyż chłopców, który
rozegrany zostanie w najbliższą
sobotę w Zielonej Górze. W konkursie startowało trzech naszych

Punktowane miejsca zajęli ponadto:
1.Dominika Musiał - 300 m ppł (53,00 s) - IV miejsce; 100 m ppł - (18,27 s) - X miejsce.
2.Mateusz Horyd - w dal - (5,69 m) V miejsce.
3.Wojciech Jardel - 2000 m - 6:19,44 min (rekord życiowy) - VI miejsce.
4.Kamil Piekarski - pchnięcie kulą (4 kg) - 12,44 m - VI miejsce; dysk (1 kg) - 37,46
m - VII miejsce.
5.Jakub Chędoszko - 110 m ppł - 18,29 s (rekord życiowy) - VIII miejsce.
6.Michał Miler - 1000 m - 2:58,28 min - rekord życiowy - VIII miejsce.
7.4x100 m chłopców - 50,52 s - VII miejsce
Huta Jędrzej, Perkowski Wojciech, Horyd Mateusz, Chędoszko Jakub

Poniżej przedstawiam pozostałe
wyniki naszych zawodników
1.Ewa Gurszpit: kula (3 kg) - 9,25 m
2.Michał Nawrocki: oszczep (600 g) - 34,91 m
3.Emila Strzałkowska: oszczep (600 g) - 27,93 m
4.Michał Sługocki: 110 m ppł - 20,18 s
5.Jędrzej Huta 100 m - 13,12 s
6.Wojciech Perkowski: 300 m - 40,24 s (rekord życiowy)
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Cztery medale Dolnoślązaków
W dniach 4-6. września 2009 roku w Słonecznym Mieście położonym w sercu Afryki
odbyły się 11. Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Federacji Karate Shotokan FSKA.

Imprezę zaszczycił swą obecnością Prezydent FSKA shihan
Kenneth Funakoshi 9 dan. Towarzyszyli mu sędziowie, trenerzy
i zawodnicy ze wszystkich stron
świata. W imprezie wzięło udział
ok. 1300 osób z ponad 30 państw, w
tym m.in. Argentyny, Czech, Dominikany, Estonii, Francji, Hiszpanii,
Indii, Irlandii, Kenii, Macedonii,

Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Republiki Południowej
Afryki, Serbii, Słowenii, Turcji,
Ukrainy, Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii.
Polskę reprezentowała Kadra
Dolnego Śląska FSKA. Kadra wywalczyła w sumie 4 medale:

kumite indywidualne;

Dorota Skórzecka – złoty medal
w kategorii +60 kg, 21-34 lata,
Paweł Piepiora – srebrny medal
w kategorii +80 kg, 21-34 lata,

kumite drużynowe
kobiet;

Dorota Skórzecka - złoty medal,

Irek triumfuje w Katowicach
Ireneusz Zakr zewski,
przyszłość jeleniogórskiego boksu, odniósł
swój kolejny sukces. Tym
razem triumfował w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Katowic.

W zawodach wzięło udział siedemdziesięciu zawodników, m.in.
z Rosji, Ukrainy, Azerbejdżanu
i Czech. Walczono w różnych
kategoriach wiekowych: junior,
młodzieżowiec i senior, a także w
różnych kategoriach wagowych.
Jeleniogórski bokser walczył w
kat. półśredniej 69 kg. Nasz mło-

dzieżowiec stoczył dwie walki, z
Polakiem i z Ukraińcem, które
wygrał jednogłośnie.
Irek pragnie podziękować Pawłowi Paliwodzie, prezesowi firmy
Promatic, jego finansowe wsparcie
umożliwiło udział w tych zawodach naszego pięściarza.

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE
Centrum Samorządu Lokalnego Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Jeleniej Górze
zaprasza do udziału w projekcie:
„Edukacja dla sportu szkolenia językowe i interpersonalne
dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie
uczestniczących w życiu sportowym”.
Szkolenie obejmuje 2 semestry nauki języka angielskiego lub niemieckiego (poziom podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany) oraz
szkolenia interpersonalne z zakresu negocjacji, sponsoringu,
promocji sportu, zarządzania zespołem, komunikacji.

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

kumite drużynowe mężczyzn;

Paweł Piepiora - złoty medal.
Osiągnięte wyniki cieszą tym bardziej, że nasi zawodnicy uczestniczą
czynnie w zgrupowaniach szkoleniowych i turniejach mistrzowskich
organizowanych w kraju i zagranicą. Kolejne Mistrzostwa Świata
Karate Shotokan FSKA odbędą się za
rok w Polsce, na Dolnym Śląsku, w
Karpaczu, w dniach 24-26.09.2010
roku. Zapraszamy!
Zawodnicy pragną podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się
do sukcesu Kadry Dolnego Śląska
FSKA:
Marek Łapiński – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
Elżbieta Zakrzewska – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki
Sejmiku Dolnośląskiego;
Jacek Włodyga – Starosta Powiatu
Jeleniogórskiego;
Mirosław Górecki – Burmistrz
Miasta Kowary;
Zdzisław Pietrowski – Wójt Gminy
Mysłakowice;
Mirosław Wróbel – Prezes PKS

„Tour” Jelenia Góra;
Leszek Kowalczyk – prezes KSWiK
Sp. z. o.o. Mysłakowice;
Daniel Szatkowski – v-ce prezes
KSWiK Sp. z. o.o. Mysłakowice;
Tadeusz Cwynar – Przewodniczący
Rady Miejskiej Miasta Kowary;
Janusz Piepiora – Prezes Dolnośląskiego Związku Karate;
Krzysztof Łubiński – Członek Zarządu Rady Powiatu Jeleniogórskiego;
Ryszard Dwornik – Przewodni-

Maja wraca do zdrowia
Maja Włoszczowska, która kilka dni temu przeszła
groźnie wyglądający wypadek na trasie czuje się coraz
lepiej.
„Miałam nies a m ow i c i e d u ż o
szczęścia iż
wszystko skończyło się tylko na kilku szwach” - mówi
sportsmenka, która
jest wielką opt ymistką.
Jeszcze tydzień i
będę wyglądała jak
nowa, a dziś - po
9 dniach przerwy
i kuracji antybiot y ko we j - w s i a dłam wreszcie na
rower!” - zdradza
na swojej stronie
nasza kolarka.

czący Komisji Sportu Rady Gminy
Mysłakowice;
Kordian Kosowski – Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej
Miasta Kowary;
Grzegorz Truchanowicz – Przewodniczący Komisji Sportu Rady
Powiatu Jeleniogórskiego;
Biuro Podróży „Amigos” Sp. z o.o. z
Jeleniej Góry;
Paweł Zimoń – opieka medyczna.

Popisowo biegali
po lesie
Sukcesem zakończył
s i ę u d z i a ł m ł o d yc h
biegaczy z Siedlęcina,
którzy wzięli udział
w I Biegu Leśnym w
Węglińcu.
Zawody były zorganizowanie przy okazji XIII Mistrzostw Europy w Zbieraniu
Grzybów. Impreza odbyła się
w minioną sobotę. Na leśnych
duktach w biegu najlepiej
poradzili sobie Lidia Hamkało
i Piotr Bryczkowski zdobywając pierwszą lokatę. Za nimi
uplasowała się Sandra Bajer,
a czwarte miejsce przypadło Piotrowi Kubackiemu
oraz Mateuszowi Mazukowi.
Poinfor mował nas o t ym
Andrzej Zaremba, nauczyciel
wychowania fizycznego ze
Szkoły Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Siedlęcinie.

Chojnik lepszy
od Orła
Młodzicy Chojnika w swoim
trzecim meczu po bardzo dobrej
grze pokonali drużynę Orła
Mysłakowice 4:0.
Spotkanie obfitowało w bardzo dużą ilość podań ,kombinacyjne akcje kończone strzałami
były nagradzane brawami 40
osobowej publiczności, która
obserwowała w sobotnie popołudnie zmagania młodych
zawodników co jest niestety
rzadkością.
Pochwały należą się bramkarzowi z Mysłakowic, który
spisywał się w bramce doskonale i swoimi bardzo udanymi
interwencjami uratował swój
zespół przed utratą większej
ilości bramek.
Gole dla Chojnika strzelili
Fabio Proietti, Bartosz Kowalski
,Kirył Pietruczuk i ponownie
Bartosz Kowalski.
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CZTERY STRONY MIASTA

(Przed)szkolne dylematy
W studio filmowym Jelonki spotkali się: psycholog Destina TyblewskaKundzicz , dyrektorka
przedszkola nr 10 Bogumiła Lepieszo, dyrektor
szkoły podstawowej nr
11 Eugeniusz Sroka oraz
zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Zbigniew Szereniuk. Rozmawiali o sześciolatkach w szkole: czy
dzieci dadzą sobie radę i
czy przedszkole nie jest
lepszym miejscem do
edukacji sześciolatków.
Rozmowę prowadził Wiktor Marconi.

Zbigniew Szereniuk – Przypomnę, że ta reforma weszła w
życie w kwietniu tego roku i bym
skłamał, gdybym powiedział, że
wszystko było przygotowane na
100 procent. Zresztą jej wprowadzenie zostało rozłożone na
kilka lat. Przyszły rok będzie już
inny. Brakowało nam deklaracji
rodziców o posłaniu swoich
pociech do szkoły. Na początku
września mieliśmy 16 deklaracji.
Najwięcej, bo 5 dzieci trafiło do
SP 11.

się, zje coś. Widziałam takie oddziały w
Holandii Niemczech
i we Francji i tam
jest więcej zabawy a
mniej nauki. Dzieci
nie boją się szkoły.

Jelonka.com – W Irlandii
do szkoły parami i w mundurkach chodzą już czteroletnie
dzieci. Jednak można.

Eugeniusz Sroka
– Moja szkoła już
teraz jest przygotowana do przyjęcia t akich dzieci,
nawet z obawami
o któr ych mówiła
pani. Obawy rodzi
raczej niewielka
liczba maluchów w
szkole. Robimy wielki krok naprzód.
Wiadomo już, że
dziecko nie jest w
stanie siedzieć 45
minut w ławce. Na
matematyce jest to
12 minut. Resztę czasu dziecko
bawi się na dywanik u. Nie
mamy jednak norm liczebności
w takich klasach. Ale sadzę,
że sami to ustalimy najlepiej.
Myślę, że zdołamy wszystkiemu
podołać.

Destina Tyblewska-Kundzicz –
Tak, ale tam przestrzeń szkolna
jest inaczej zorganizowana. Proporcje nauka, odpoczynek zabawa wygląda inaczej. Nasza szkoła
nie jest do tego przygotowana.
Nie ma w niej miejsc gdzie dziecko poczuje się bezpieczne, położy

Bogumiła Lepieszo – Przedszkola jeleniogórskie są doskonale przygotowane, wszystko
m a j ą , s ą w y r e m o n t owa n e .
Jeśli szkoły sobie z tym radzą
t o n i e w i d z ę p ro b l e m u . To
rodzic zdecyduje, gdzie posłać
s woj ą p o c i e c h ę i w y b i e r z e

Destina Tyblewska-Kundzicz
– Uważam, że obawy rodziców
były uzasadnione, ponieważ
dzieci 6 letnie nie mają jeszcze
tzw. gotowości szkolnej. Po to
były te oddziały „zerówkowe”
żeby w bezpiecznej atmosferze
dzieci dotrwały do osiągnięcia
tej gotowości.

rodzaj placówki. Szkoły są też
prężne, jak szkoła pana Sroki i
na pewno sobie poradzą.
Zbigniew Szereniuk – Jes t e m s p o ko j n y, g d y s ł y s z ę
zapewnienia pana dyrektora.
R u s z a t e ż r z ą d ow y p roj e k t
radosna szkoła, gdzie za niemałe pieniądze szkoły zostaną
dostosowane i wyposażone w
sprzęt do zabawy i edukacji.
Pow st aną t eż place zabaw,
gdzie sześciolatki będą mogły
b aw i ć s i ę i u c z e st n i c z y ć w
zajęciach.

Fot. Tejo

Jelonka.com – Rozmawiamy dzisiaj o sześciolatkach w
szkole. Rozmawiano o nich
w sierpniu, tymczasem jest
wrzesień i zapadła cisza na
ten temat. Czy nasze szkoły

były przygotowane do ich
przyjęcia?

Destina Tyblewska-Kundzicz
– Cieszę się, że „jedenastka”,
taki jeleniogórski rodzynek,
jest tak dobrze przygotowana.
To placówka duża, przestronna.
Ale wiele szkół jest małych,
ciasnych, nieprzystosowanych.
Rodzice już wcześniej mogli
posłać dziecko sześcioletnie do
szkoły. Ale był jeszcze jeden warunek, badanie w przychodni
pedagogicznej, żeby stwierdzić
gotowość szkolną 6 latka. Wiele
krzywdy robi za wcześnie rozpoczęta nauka, któr y potem
powoduje uraz, stres. Chodzi
mi o to, żeby nie
zabierać dzieci z
przygotowanych
przedszkoli do nieprzygotowanych
szkół podst awo wych.
Zbigniew Szereniuk – Przez kraj
przetoczyła się
dyskusja na ten temat, ale niepokój
jest wielki. Trzeba
t e m u w y z wa n i u
sprostać i działać
rozważnie.
Bogumiła Lepieszo – Mamy
dwie gr upy sześciolatków, które
sobie doskonale
radzą, mam przygotowaną kadrę,
mnóstwo pomocy
dydakt ycznych i

Czy obniżanie wieku szkolnego to trafiona decyzja?
O tym przekonają się przyszłe pokolenia.

Dialogi Jelonki

W kolejnym odcinku
rozmów z cyklu Dialogi
Jelonki, nasz wydawca,
Wiktor Marconi rozmawia
z radnym i szefem powiatowym Prawa i Sprawiedliwości w Jeleniej Górze
Ireneuszem Łojkiem.
Rozmawiają o złej umowie
na budowę Castoramy,
błędach urzędników ich
odpowiedzialności i wyciąganiu konsekwencji. Również o miejskiej dziurze
budżetowej, o zwiększaniu
deficytu miasta i o wyborach samorządowych.

Wiktor Marconi – Czytelnicy
pytają: skąd wzrost kosztów
przebudowy skrzyżowania ulic
Grunwaldzkiej i Jana Pawła II
z 2,5 miliona złotych do 4 milionów złotych? Czy można było
tego uniknąć?
Ireneusz Łojek – Cały czas, nawet
po podjęciu decyzji o budowie Castoramy, uważaliśmy i uważamy,
że lokalizacja tego marketu jest
fatalna. Nie chodzi o sam sklep, bo
market budowlany jak Castorama,
jest w naszym mieście bardzo potrzebny. Natomiast w tym miejscu,
gdzie krzyżuje się ważna droga
krajowa z ważnym miejskim traktem nastąpi era korków, które już i
dzisiaj się tworzą. Skąd zatem niedoszacowanie kosztów przebudo-

wy? Od początku. Najpierw trzeba
było zagwarantować przebudowę
skrzyżowania, a potem dopiero
wybudować market. Bo co się dzieje
teraz? Budowa Castoramy zakończy
się w grudniu i przy zwiększonym
ruchu zacznie się przebudowa
skrzyżowania. To będzie fatalne.
Skąd te 2,5 miliona złotych? To
jest wartość wynikająca z szacunku jedynie, nie poparta żadnym
kosztorysem projektowym. Ale też
miasto wcale nie musi dokładać te
brakujące 1,5 miliona złotych. W
akcie notarialnym jest zapisane, że
Castorama na własny koszt przebuduje skrzyżowanie, a szacunkowa
wartość wynosi 2,5 miliona złotych,
a nie, że tyle wyłoży Castorama.
Niemniej to dość miękki zapis.

jeśli rodzice nie chcą, nie ma
problemu, żeby dalej u nas
uczyć „zerówki”. Współpracujemy tez z przychodnią pedagogiczno-psychologiczną,
żeby na bieżąco badać dzieci,
wykonywać przesiewy.
Jelonka.com – Jeżeli
przedszkola są tak dobrze
przygotowane jak państwo
mówicie, to jeżeli te przenosiny „zerówek” do szkół nie
wypalą nie będzie żadnego
problemu, aby zostało po
staremu.
Zbigniew Szereniuk – Do końca września mija czas na kiedy
dyrektorzy szkół mogą zgłaszać
się do programu radosna szkoła. No te 16 dzieci w Jeleniej
Górze to słaby wynik i bardzo
istotna informacja. Będziemy
się zastanawiać dlaczego tak się
stało i jak rozwiązać problemy.
Trzy lata na wdrożenie reformy
to myślę, wystarczający czas na
pokonanie problemów.
Eugeniusz Sroka – Takie małe
liczby są w całej Polsce. Myślę,
że nastąpi taki owczy pęd i
wszyscy pójdą do szkoły.
Zbigniew Szereniuk – To
nie jest reforma dla reformy.
Chodzi o wyrównywanie szans
eduk acy jnych dzieci, które
zaczynając naukę wcześniej
mogą się lepiej dostosować do
wymogów szkoły.

Notował (Mar)

Wiktor Marconi – Skoro
zapis jest miękki to prawnicy
zaczną walczyć o uznanie tej
kwoty za ostateczną. Skoro
miasto podpisało taki dokument to niech teraz wykłada
różnicę.
Ireneusz Łojek – Uważam, że
niepotrzebny był zapis o kwocie,
bo skoro inwestor na własny koszt
zobowiązał się do przebudowy
skrzyżowania to jego sprawą byłoby niedoszacowanie inwestycji.
Natomiast jeśli wpisano graniczną
kwotę to ktoś nie dopilnował interesu miasta.
Wiktor Marconi – Ciągle tak
jest, że ktoś czegoś nie dopilnował, nie doszacował nie dopatrzył, a my wszyscy mamy za
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Rzecznik prokuratury z przygranicznego Görlitz w wywiadzie dla niemieckiej telewizji
ARD zapowiedział, że kolejne
ściąganie plakatów będzie
ścigane jako przestępstwo. Zażądali tego neonaziści z NPD.
P r z y p o m n ij my, o s i e m z
400 zawieszonych przez nich
plakatów z hasłem „Zatrzymać polską inwazję” ściągnęli
działacze polsko-niemieckiego
stowarzyszenia Innovations
Neiße Region (INR). Od maja
bezskutecznie domagali się
tego od władz Görlitz.
Frank Gottschlisch, szef INR,
zawiadomił śledczych w Görlitz
o popełnieniu przestępstwa
naruszania praw człowieka
i nawoływania do nienawiści. Zerwane plakaty zaniósł
jako dowód. Prokuratura bada
sprawę. – Ale jej rzecznik już
zdążył nas publicznie ostrzec,
że to my możemy być ścigani
za ściąganie plakatów – mówi
polski działacz INR.

Także władze Görlitz w wydanym niedawno oświadczeniu
podkreślają, że nie można NPD
zakazać głoszenia poglądów
polit ycznych. Zareagowały
na skargę neonazistów, którym nie spodobały się hasła
INR „Görlitz mówi NPD »nie«”
wywieszone przez magistrat i
stowarzyszenie mieszkańców
Görlitz oburzonych antypolską
kampanią. Zdaniem NPD to
hasło narusza prawo, bo powołuje się na opinię wszystkich
mieszkańców, a tymczasem w
ostatnich wyborach neonaziści zdobyli tu nieco ponad
1 proc. głosów. I ten jeden
procent enerdowskich nacjonalistów na pewno zgadza się
z treściami zamieszonymi na
latarniach. A plakaty oprócz
żądania powstrzymania polskiej „inwazji” postulują
Co cwani nacjonaliści uzyskali? W mieście wiszą inne,
łagodniejsze hasła: „Mieszkańcy Görlitz – ludźmi otwartymi na świat i przyjaznymi
cudzoziemcom”. Podobna
walka na plakat y, mimo
zakończonej kampanii wyborczej, trwa i w innych
regionach pogranicza. Sąd
w Greifswaldzie, w pobliżu
Szczecina, przychylił się
w piątek do skargi NPD,
nakazując władzom powiatowym wydanie skonfiskowanych plakatów. Plansze
wzywające do zatrzymania
polskiej inwazji zawisły w
miniony poniedziałek.
Swoją drogą słychać tutaj
głośny chichot historii. Na
początku lat `90 to Polacy
obawiali się niemieckiej
inwazji na dawne wschodnie tereny Rzeszy Niemieckiej. Po kilkunastu latach
wyludnione pogranicze
niemieckie może wrócić
do życia dzięki polskim
osiedleńcom.

Skarby u pana Luka
– Takich krajobrazów jak u mnie nie ma żaden pałac na ziemi jeleniogórskiej – mówi Luk Vanhauwaert,
właściciel majątku na Lennie. Zabytek był otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy 13 września
licznie przybyli, nie tylko aby podziwiać przepiękne pejzaże Doliny Bobru.
Wszystko za sprawą Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego pod hasłem „Szklakiem
ogrodów zamków i twierdz”,
które swoimi imprezami objęły
również Pałac Lenno w Łupkach
pod Wleniem. Nad kompleksem
wznoszą się czasowo niedostępne ruiny zamku Lenno, najstarszej warowni w Polsce.
Od południa w Łupkach zaczęło się robić tłoczno. Samochody
gości niemal do ostatniego miejsca wypełniły parkingi. Wszyscy
kierowali się w stronę pałacu,
jego przestronnego podwórca, kapliczki św. Jadwigi oraz
obszernych ogrodów przypałacowych. Luk Vanhauwaert nie
krył zaskoczenia frekwencją.
– Myślałem, że przyjdzie bardzo
niewielu gości – mówił z niedowierzaniem patrząc na tłum.
Sympatyczny Belg z Flandrii
kilka lat temu kupił opuszczony
i zdewastowany częściowo pałac.
W pochodzącym z XVII wieku
kompleksie przez długie lata kolejowa służba
zdro-

Vanhauwaert małymi krokami
konsekwentnie przywraca pałacowi dawną świetność. I choć
– jak to w takich obiektach i
w niełatwych dla inwestycji
czasach bywa – końca prac nie
widać, więź Belga z zabytkiem i
okolicą czuć wyraźnie.
– Nikt nie ma takich widoków,
jakie rozciągają się stąd – mówi
pokazując na przepiękną panoramę Doliny Bobru z majaczącą
się w oddali Śnieżką i Karkonoszami. W odróżnieniu od
sztucznawej atmosfery wypieszczonych pałaców w Łomnicy
czy w Wojanowie, u Luka czuć
swojskość.
Dzisiejszy dzień otwar t y
uświetnili występem uczniowie
Państwowej
Fot. Konrad Przezdzięk

Prokuratura i władze Görlitz uginają się przed żądaniami Narodowodemokratycznej Partii Niemiec
(NPD). Mieszkańcy Görlitz, oburzeni antypolską
kampanią NPD, wywiesili 400 plakatów potępiających działania tej partii. Dobrzy Niemcy zerwali
osiem z nich i zanieśli do prokuratora. Jego rzecznik jednak ostrzegł ich, że i ściąganie cudzych
plakatów jest wykroczeniem przeciw porządkowi
prawnemu Republiki Federalnej Niemiec!

wia prowadziła szpital
dla obłożnie
chorych. Były też
tam Państwowe Gospodarstwa Rolne. Luk

Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Jeleniej Góry. Odbył się
także podwójny wernisaż wystaw: Tatiany
Cariuk „Zamki za

Fot. Konrad Przezdzięk

Źli Niemcy górą

około 7 milionów złotych mniej
niż zaplanowano. Komu należy
obciąć tę kwotę?
Ireneusz Łojek – Dużą pozycją
w budżecie są subwencje rządowe.
Największa kwota to subwencja
oświatowa i raczej nic jej nie grozi,

Pan na Lennie, zachęcony powodzeniem dzisiejszej imprezy, zamierza
organizować kolejne przeznaczone dla
różnego odbiorcy. Będą więc zabawy
w rytmach lżejszych na dziedzińcu
oraz koncerty muzyki klasycznej w
pałacowych wnętrzach. Zaczną się
jednak dopiero od wiosny. Póki co
warto pojechać do Łupek, zwłaszcza
że zbliżające się miesiące są tu szczególnie fascynujące ze względu na paletę
jesiennych barw natury.

ba uciąć. Jest do wyboru, albo tniemy inwestycje, albo zwiększamy
deficyt. Ale jesteśmy w momencie
wielkiego napływu do Polski funduszy unijnych. To potrwa do 2015
roku i chyba się już nie powtórzy,
bo unia sama nie wie. Ja uwa-

I. ŁOJEK: NIEPOTRZEBNY BYŁ ZAPIS O
KWOCIE, BO SKORO INWESTOR NA WŁASNY
KOSZT ZOBOWIĄZAŁ SIĘ DO PRZEBUDOWY
SKRZYŻOWANIA TO JEGO SPRAWĄ BYŁOBY
NIEDOSZACOWANIE INWESTYCJI. NATOMIAST
JEŚLI WPISANO GRANICZNĄ KWOTĘ TO
KTOŚ NIE DOPILNOWAŁ INTERESU MIASTA.
ale wykluczyć niczego nie można,
bo te siedem milionów gdzieś trze-

Bugiem” oraz Friedy Vanhauwaert „Zamek Wleń Burg Oybin”.
Na przepięknych kolorowych
fotogramach autorzy pokazali
własną wizję uroku zamczysk.
Goście kosztowali pysznych
ciast, z których słynie ojczyzna
właściciela. Mogli też zajrzeć w
każdy zakamarek pałacowych
włości. – To jest także wasz dom
– zachęcał wszystkich Luk.

(tejo)

Mar

to płacić. Chciałbym, żebyśmy
w końcu się dowiedzieli, kto
zawinił. Gdyby pracował w prywatnej firmie to natychmiast by
wyleciał na bruk. A tutaj urzędnikowi latka lecą, awanse, a my
płacimy za pensje, za awanse i
za błędy.
Ireneusz Łojek – Nie jest to pierwsza sprawa, jeśli chodzi o nonszalanckie podejście do interesu miasta
ze strony tych, którzy z tego miasta
żyją, czyli urzędnicy. Pora, żeby mówić wprost kto był sprawcą takiego
zapisu. Osoby które źle działają dla
dobra miasta powinny być w końcu
ukarane.
Wiktor Marconi – Wiadomo
już, że nasze miasto dostanie z
udziałów miasta w podatkach

25

żam, że należy zwiększyć deficyt.
Jeżeli zrezygnujemy z niektórych

inwestycji może być, że długo nie
powstaną. Wiele zależy też, od
tego za ile te inwestycje powstaną.
Jeśli uda się jakieś znaczące kwoty
zaoszczędzić, będzie to z korzyścią
dla kolejnych inwestycji i miejskiego budżetu.
Wiktor Marconi – Czy wystawicie swojego kandydata na
prezydenta miasta?
Ireneusz Łojek – 26 września
w Warszawie jest Kongres PiS.
Dopiero po nim zaczniemy się
przygotowywać do wyborów samorządowych. Jedno jest prawie
pewne, w Jeleniej Górze wystawimy własnego kandydata na
prezydenta.

Notował (Mar)
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OG£OSZENIA
2009-09-11 - 16.00 = 2009-09-18 - 13.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 156, OGŁOSZEŃ 1300
PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM koleżanki do pracy od 20 do 40. Dogodne godziny
pracy. Pełna dyskrecja - 725
933 644
40+ do sprzedaży przez telefon. CV
proszę słać na mail praca@jpkomputery.com.pl - 075 64 202 10
AGENCJA ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Jeleniej Góry. Mile widziane
młode osoby - 605 097 861
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do
współpracy osób na stanowisko
agent d/s odszkodowań wypadkowych - wynagrodzenie prowizyjne.
CV na adres e-mail: rekrutacja@
centim.pl - 510 163 096
AGENT ds. odszkodowań - nawiążę
współpracę z obecnymi i byłymi
agentami ds. odszkodowań. Atrakcyjne warunki pracy - 509 296 638
AGENTÓW s.o.s. - propozycja
pracy dla byłych i obecnych przedstawicieli Firmy S.O.S. - 509 296
638
ATRAKCYJNE zajęcie - bardzo
prosty, dochodowy system biznesu.
Możliwość uzyskiwania dobrego
dochodu dla każdego. Nie ma
sprzedawania, prezentacji itp.
Zadzwoń, by umówić się na krótkie
spotkanie. - 792 650 902
AUTO pomoc - współpraca - Firma
Temida poszukuje do współpracy
osoby, które prowadzą ﬁrmę autopomoc. Zapraszamy na rozmowę
- 509 029 334

AVON to się opłaca - Rozpocznij
współpracę z ﬁrmą AVON. Wpisowe
gratis. Zarobek do 40%. Możliwość
rozwoju. Kosmetyki w prezencie.
Zbuduj swoją firmę. Spróbuj. To
się opłaca. email: piotraska@vp.pl
- 603 749 945; 789 228 681
BARMANKA - ( najlepiej studentkę
zaoczną ) do nowo otwartego baru
w Cieplicach - 723 732 207
BARMANKĘ, kelnerkę - do lokalu
w Cieplicach - 665 163 087
BIZNES internetowy - jesteśmy
grupą kreującą obroty na Internecie,
szukamy chętnych osób do współpracy - 602 183 621
BLACHARZ, lakiernik - samochodowy do warsztatu samochodowego - 602 135 337
BRUKARZ drogowiec - firma
zatrudni, płaca tygodniowa - 502
137 019
CITI Bank stażysta - cv ze zdjęciem proszę przesyłać na adres:
wojciech.wojcicki@citi.com
CYFRA + zatrudni - mężczyzn do
30 lat - 75 764 70 19
DEKARZ - pilnie - potrzebny dekarz
z praktyką w zawodzie. Może
być Firma. Do wykonania prace
ciesielskie z położeniem dachówki
glazurowanej na dachu o pow. 120
m2. Praca wyłącznie od zaraz - 601
974 321
DIETETYCZKA Naturhousea Poszukujemy osoby na stanowisko
Dietetyczka Naturhouse, wykształcenie wyższe/licencjat kierunki
dietetyka i żywienie, lub pokrewne,
CV ze zdjęciem przesyłać na adres:
zuk@jg.onet.pl

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

do następnego numeru Jelonki.com
będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać DRUKOWANYMI literami:
DATA EMISJI........................................................
PROSZĘ ZAZNACZYĆ KATEGORIĘ

DJ - Sylwestra - dla ok.30 osób do
godz. 16 - 757 847 155 po godz.
17 - 601 347 870
DLA atrakcyjnej - kreatywność,
dyspozycyjność, język angielski
- hostessa_pl@yahoo.com - 721
553 032
DLA auto pomocy - Firma Temida
poszukuje osoby które prowadzą
ﬁrmę pomoc drogową do współpracy. Zapraszamy na rozmowę
- 509 029 334
DLA ekipy z agregatem - do gładzi
gipsowych - 511 470 295
DO rozwożenia pizzy - na terenie
Karpacza i okolic, zatrudnię. Mile
widziany własny pojazd - 888
713 036
DODATKOWA, ciekawa - dla
osoby zadbanej, dojrzałej (preferowana), jako asystentka przy nauce
masażu. Opis oraz info na nr tel.
(sms) - 782 036 562
DORADCA ds. ﬁnansów - Grupa
zrzeszająca przedsiębiorców, inwestorów i biznesmenów poszukuje
chętnych do realizacji projektu
ﬁnansowego. Email: inwestycjeﬁnansowe24@gmail.comgroup - 508
841 459
DZIAŁ handlowy - zaangażowanie i
ambicja gwarancją sukcesu. Firma
przyjmie od zaraz. Na zgłoszenia
odpowiemy tylko wybranym kandydatom, CV oraz list mot. proszę
przesyłać na adres z ogłoszenia
phu.praca@wp.pl
ELEWACJA - przyjmę na budowę
do wykonania elewacji - 603 376
628
F.H Alniko zatrudni - kierowcę, kategoria C+E z doświadczeniem na
transport kontenerowy hakowiec,
wiek do 40l, kontakt do godz.16.00
- 508 150 940
F.H Alniko zatrudni - na stanowisko
spawacza z uprawnieniami CO do
cięcia stali, wiek do 45l, kontakt do
godz.16.00 - 508 150 940
FIRMA - ﬁrma budowlana zatrudni
na umowę wykwalifikowanych
pracowników ogólnobudowlanych
z prawem jazdy kat. B. Kontakt w
dni robocze od 9-15.00 lub oferty
na mail:kadry.ceram@wp.pl - 512
325 574
FRYZJER i tipserka - zatrudnię
od zaraz fryzjerkę i tipserkę - 517
793 897
FRYZJER męski - warunki do
uzgodnienia, praca stała - etat,
nowoczesny salon, ZABOBRZE 508 176 215

GITARZYSTA - poszukuję gitarzysty do nauki gry solówek jak i całych
otworów na gitarze elektrycznej, od
podstaw - 794 120 546
HANDLOWIEC - Agencja Reklam
zatrudni bądź nawiąże współpracę
z Handlowcem. Mile widziany własny samochód. CV oraz list motywacyjny wyślij na adres: biuro@
attum.pl - 075 64 806 48
HANDLOWIEC - poszukujemy
osoby do pozyskiwania klientów
w branży Telekomunikacja / IT.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listu
motywacyjnego na: rekrutacja-jg@
md4.pl
HOLANDIA - praca kontrakt kobiety i mężczyźni, cotygodniowe
wyjazdy do pracy w Holandii. Kontrakt z pracodawcą holenderskim
podpisywany u nas w biurze. Zapraszamy ALMA VAR, J. Góra Karola
Miarki 52, certyfikat 5185 - 075
647 44 02
HOSTESSY praca - poszukiwane
osoby do pracy na stanowisku
HOSTESSA. Wymagania: aktualna
książeczka sanitarna, komunikatywność. Osoby zainteresowane
proszę o przesłanie swoich CV na
adres nesa@o2.pl - 888 150 876
HOTEL - w Karpaczu zatrudni kelnerkę / kelnera. Wymagany język
angielski - 669 993 808
INDEPENDENT business - sponsorujemy osoby z własnym biznesem
i dajemy dostęp przez Internet do
produktów w 80 krajach świata.
Dzwoń po szczegóły Sylwia Raźniak - 602 183 621
INSTRUKTORÓW nauki jazdy wszystkich kategorii - 510 209 389
INTERNET - Do tworzenia stron
internetowych oraz ich obsługi.
Praca tylko na pełny etat. Wyślij CV
i list motywacyjny na biuro@attum.
pl z dopiskiem: INTERNET - 075
64 806 48
KAMIENIARZ do murków w Karpaczu - 500 089 885
KELNER(KA) w hotelu - Hotel***
w Karpaczu dolnym szuka kelnera/ kelnerki z j. angielskim - 669
993 808
KELNERKA - od zaraz zatrudnię
kelnerkę lub kelnera w Karpaczu
Górnym - 502 315 938
KIEROWNIK realizacji - z wykształceniem wyższym budowlanym,
doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi, prawo jazdy
kat. B. Oferty prosimy przesyłać na
adres: ilona.lizak@rekrutacje.com.
pl - 606 901 926

KIEROWNIK reprezentant - duży
niemiecki koncern zatrudni kadrę
kierowniczą do nowo tworzonego
oddziału. CV proszę przesyłać na
adres: hmi_wielocha@wp.pl - 500
253 503
K L AW I S Z O W I E C p o s z u k i wany - poszukuję do współpracy
doświadczonego, śpiewającego
klawiszowca, który zagra w celach
zarobkowych (wesela, bankiety,
studniówki itd.) - 500 898 670
KLUB Sportowy „Szrenica” - w
Szklarskiej Porębie zatrudni na
Umowę o dzieło instruktora narciarstwa zjazdowego. Pozostałe
warunki do uzgodnienia - 660
721 172
KOORDYNATOR na zlecenie Grupa Optigen Sp. z o .o. to grupa
spółek polsko - brytyjskich zajmujących się doradztwem dla ﬁrm w
zakresie obniżania kosztów ZUS
dla przedsiębiorców E-mail: optigen24@wp.pl - 508 841 459
KOORDYNATOR regionalny usługi wsparcia działalności gospodarczej Unia 2010 Koordynator
Programu Umowa dla Koordynatorów Regionalnych - umowa
zlecenie, E-mail: optigen24@wp.pl
- 508 841 459
KOSMETYCZKĘ - od zaraz - 519
811 865
KRAWCOWA - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507
377 077
KUCHARZ - kuchnia włoska i polska, samodzielny - 691 019 488
KUCHARZ - z umiejętnościami
kuchni włoskiej i polskiej w Jeleniej
Górze - 506 151 602
MALOWANIE mebli - zatrudnię
mężczyznę do malowania mebli
- (uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, listwowanie i malowanie mebli sosnowych). Praca na
umowę o dzieło - 513 939 006
MALOWANIE mieszkania - i inne
drobne prace wykończeniowe
(okolice Jeleniej - 12 km) - 696
443 027
MANAGER projektu - ambitną i
samodzielną osobę do wdrożenia
i kierowania nowej usługi. Dobre
warunki, wszystkie narzędzia pracy.
Wskazana znajomość zamówień
publicznych: biuro@arim.com.pl 075 767 25 28
MECHANIK samochodowy - Firma
RO-KO Car Service Spółka z o.o.
zatrudni mechanika samochodowego z doświadczeniem przy
naprawach aut ciężarowych i autobusów - 514 800 720

MĘŻCZYZNA - pilne - poszukuję
mężczyzny, który zatańczy na wieczorze panieńskim. Oferty kierować
na e-mail weronika_s87@tlen.pl
MONTAŻYSTA - lub osobę uczącą
się wieczorowo. Praca od zaraz 510 238 543
MOŻLIWOŚĆ zakwaterowania - w
Ośrodku Wczasowym kelnerka/
pokojowa/ pana tzw ,,złota raczka”
przy pracach budowlano-remontowych - 603 643 452
MURARZ do klinkieru - praca za
granicą - legalnie. Tylko fachowcy.
Bardzo dobre wynagrodzenie - 501
418 553
MURARZA - na budowę ok Jeleniej
Góry - 603 376 628
MURARZY - brygada murarzy ze
znajomością planów - 502 507
314
NIEMCY - inżynierowie - z doświadczeniem w branży energetycznej i
znajomością j.niemieckiego. Wysokie wynagrodzenie. Zapraszamy
do biura! ALMA VAR J.Góra K.
Miarki 52, certyfikat 5185 - 075
647 44 02
OD zaraz fryzjer/tipserka - zatrudnię
fryzjerkę i tipserkę - 603 648 523
ODSTĄPIĘ sale na Perle Zachodu
na 10 października - proszę o kontakt osoby zainteresowane - 603
124 831
ODSTĄPIĘ sklep - ajencyjny w
Jeleniej Górze. kwotę „odstępnego”
podaje telefonicznie - 792 058 877
O D S Z K O D O WA N I A - l i d e r
rynku odszkodowań poszukuje
przedstawicieli. Pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych. Zapewniamy
szkolenia, indywidualne materiały
promocyjne. Atrakcyjna ścieżka
kariery - 509 510 998
OPERATOR - koparko-ładowarki 793 240 653
OPERATOR koparko - ładowarki umowa o pracę, płaca tygodniowa
- 502 137 019
OPIEKA - Niemcy - oferta ważna
dla kobiet ( 27 -60 lat) ze średnią
znajomością języka niemieckiego.6
tygodniowe wyjazdy, zapewniamy
zakwaterowanie, wyżywienie.
Zarobki 950 -1200 euro miesięcznie - 075 724 89 60
OPIEKA - zatrudnimy dyspozycyjne
panie z min. podstawowym j.niemieckim, do opieki nad osobami
starszymi na terenie Niemiec.
Gwarantujemy 2-miesięczny kurs
j.niemieckiego - 075 64 72 242

REKLAMA

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

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

NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACYJNY
w Jeleniej Górze

Policealna szkoła kształcąca w zawodzie

TECHNIK ARCHIWISTA
Rozpoczęcie nauki
- wrzesień 2009 r.

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

WAŻNE TELEFONY

TEL.

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

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

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

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

Prokuratura Okręgowa
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
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

21 września 2009 r.
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MONT-SAT

DYSPENSA

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS
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Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

Autoryzowany Przedstawiciel

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

firma handlowa

A

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

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

Halny

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

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
26.08.2009
ORGANIZUJEMY

10:08 Uhr

Seite 1

mail: hexa66@szybowcowa.pl
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
- imprezy 26.08.2009
okolicznościowe
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

Uhr
- 10:08
możliwość noclegu

Seite 1

- imprezy plenerowe

Obecnie pilnie poszukujemy:

DOŚWIADCZONYCH
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI

kuchnia polska

Firma Akcja Job Sp. z o.o. została utworzona w Polsce w 2006r. przez trzech założycieli: François-Xaviera
Moutela, Prezesa agencji zatrudnienia i doradztwa personalnego « ABALONE GROUP », Michaëla Gendrona,
Dyrektora Handlowego « ABALONE GROUP » i Igora Jelińskiego, Dyrektora Finansowego. To połączenie wiedzy i
doświadczenia w dziedzinie RH z doskonałą znajomością potrzeb polskiego rynku oraz najwyższej jakości
obsługą klienta pozwoliło na szybki rozwój działalności Akcji Job Sp. z o.o. na rynku francuskim oraz częściowo
na rynku polskim.

AUTO - CAMPING PARK

dla firmy produkcyjnej w miejscowości Stara Kamienica (15 km od Jeleniej Góry)

• Doświadczenie w pracy na produkcji (warunek konieczny)

• Doświadczenie w pracy na produkcji (warunek konieczny)

KELNERÓW

• Sumienność, zaangażowanie i zapał do pracy
pracy
w restauracji hotelowej w rejonie Karkonoszy
êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
• Mile widziane doświadczenie w pracy przy do
obróbce
metalu

¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

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

Wymagania:
KELNERÓW
• Doświadczenie na stanowisku (warunek konieczny)
do pracy w restauracji
hotelowej w rejonieznajomość
Karkonoszy
• Komunikatywna
języka niemieckiego

Wymagania:
• Doświadczenie na stanowisku (warunek konieczny)
• Komunikatywna znajomość języka niemieckiego

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres:
wrocl aw@akcjajob.pl,
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie
CV na
adres:wpisując nazwą stanowiska
w tytule
maila
UBEZPIECZENIA
wrocl aw@akcjajob.pl,
lub
w tytule maila wpisując nazwą stanowiska
lub
kontakt telefoniczny bądź SMS-owy na numery:
KREDYTY
kontakt telefoniczny bądź SMS-owy na numery:
071
343
22
06,
0 519 33 29 37
071 343 22 06, 0 519 33 29 37

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
Grupa Akcja Job

Grupa Akcja Job

Świętego Mikołaja 59-60, lok.1/4, 50-127 Wrocław
tel. 075 64ul.Tel.38
733
ul. Świętego Mikołaja 59-60, lok.1/4, 50-127 Wrocław
071 343 22 06, Fax 071 343 22 05
www.akcjajob.pl
Tel. 071 343 22 06, Fax 071 343 22 05
kom. 0509 963 753 0501
053 312
Grupa Akcja Job - Agencja Pracy Tymczasowej Recrutmen (nr certyfikatu 5281)

www.peter.autogielda.pl

iszzssie˛ie˛
ZZaapppis
ie˛
Zattepeisrisrazazzzs!s!ie˛
Zate ra z !
te r a z !

Obecnie
pilnie poszukujemy:
Wymagania:

+FMFOJB(ÐSB
DOŚWIADCZONYCH
• Sumienność, zaangażowanie i zapał do pracy
VM4VEFDLB
• Mile widziane
doświadczenie w pracy przy obróbce metalu
PRACOWNIKÓW
PRODUKCJI
UFMGBY 
dla firmy produkcyjnej w miejscowości Stara Kamienica (15 km od Jeleniej Góry)

LPN
Wymagania:

www.akcjajob.pl
Grupa Akcja Job - Agencja Pracy Tymczasowej Recrutmen (nr certyfikatu 5281)

Dobre
to
Dobre oceny
oceny to
Dobre
oceny
to
pewna
przyszłość!
Dobre
to
pewnaoceny
przyszłość!

pewna przyszłość!
pewna
przyszłość!

• Doświadczeni korepetytorzy z pasją
• Doświadczeni korepetytorzy z pasją
••Korepetycje
zekorepetytorzy
wszystkich przedmiotów
Doświadczeni
z pasją
Korepetycje zekorepetytorzy
wszystkich przedmiotów
••Doświadczeni
z pasją
••Kursy
przygotowujące
do
egzaminów
Korepetycje ze wszystkich przedmiotów

Kursy przygotowujące
do egzaminów
••Korepetycje
ze wszystkich
przedmiotów
• Jelenia
Kursy Góraprzygotowujące
egzaminów
Konopnickiej, ul.do
M. Konopnickiej
21,
• Kursy przygotowujące do egzaminów
Jelenia
GóraKonopnickiej, ul. M. Konopnickiej 21,
tel.
075/64
70 008

Jelenia
Góraul. M. Konopnickiej 21,
tel. 075/64
70 Konopnickiej,
008
Jelenia
GóraKonopnickiej, ul. M. Konopnickiej 21,
tel. 075/64
70 008
tel. 075/64 70 008
www.platu.pl

www.platu.pl
www.platu.pl
www.platu.pl

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

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

Firma Akcja Job Sp. z o.o. została utworzona w Polsce w 2006r. przez trzech założycieli: François-Xaviera
Moutela, Prezesa agencji zatrudnienia i doradztwa personalnego « ABALONE GROUP », Michaëla Gendrona,
Dyrektora Handlowego « ABALONE GROUP » i Igora Jelińskiego, Dyrektora Finansowego. To połączenie wiedzy i
doświadczenia w dziedzinie RH z doskonałą znajomością potrzeb polskiego rynku oraz najwyższej jakości
obsługą klienta pozwoliło na szybki rozwój działalności Akcji Job Sp. z o.o. na rynku francuskim oraz częściowo
na rynku polskim.

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

ZAPRASZAMY!

RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
26.08.2009 10:08
10:08 Uhr
Uhr Seite
Seite 11
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
26.08.2009
Jeżów Sudecki
- imprezy integracyjne dla ﬁrm - obsługa cateringowa imprez
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Restauracja
Przycup w Dolinie

www.przycupwdolinie.pl

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

êlzwêzrêspjlhujoêpê|z|nv~jo

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

REKLAMA

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

POLECAMY
węgiel
koks
ekogroszek (pieklorz, retopal)
ekogroszek workowany (40kg/szt)
miał węglowy
olej opałowy (ekoterm plus)
piaski
żwiry
cement
wapno

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

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

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

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

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

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

OG£OSZENIA

Opiekunka do dziecka - szukam
opiekunki do 1,5 rocznej dziewczynki, na 8 godzin dziennie od
poniedziałku do piątku w domu
osoby opiekującej się dzieckiem 500 285 754
Oriflame - wpisowe 1 zł +
nagrody rzeczowe + laptop +samochód. Dowiedz się więcej skontaktuj
się na GG12499228
Oriflame 1 zł. + nagrody rzeczowe + laptop +samochód.
Dowiedz się więcej skontaktuj się
na GG12499228
Oriflame wpisowe gratis - Wyczaruj swój sukces z Oriflame wejście
Gratis Fantastyczne nagrody az do
51 % Napisz a dowiesz się więcej
GG 12499228
Osobę na stoisko mięsne - kasjera
- sprzedawcę oraz panią do sprzątania na 2-3 godz. dziennie - 075 64
56 830, 64 51 392
Pałac na Wodzie zatrudni kelnera
- w Staniszowie zatrudni kelnera/
kelnerkę. CV prosimy przesłać na
adres: info@palacnawodzie.pl - 75
755 70 31
Perfumy - dobry zarobek chcesz
zostać dystrybutorem zadzwoń 663 368 151
Piekarza - piekarnia na terenie
Jeleniej Góry pilnie poszukuje piekarza kontakt w godz 12-16 - 075
75 337 00
Pokojowa - Hotel Tango zatrudni
pokojową z doświadczeniem. CV
na e-mail kontakt@hoteltango.pl 661 689 790
Pomoc kuchenna - Pałac na
Wodzie Staniszów zatrudni pomoc
kuchenną - 75 755 70 31
Pomocnik do montażu - 510
238 543
Pomocnik na budowę - 603
376 628
Poszukuje barmanki - do
Tawerny „Abordaż” przy ul. K.
Wyszyńskiego w podwórku Muzycznego Radia - 661 280 238
Poszukuję fryzjerki - muszę zrobić nową fryzurkę najlepiej jeszcze
jutro chodzi o pocieniowanie włosów proszę o pilny GG 12003865
- 886 015 533
Poszukuję kelnerki - do Tawerny
„Abordaż” przy ul. K. Wyszyńskiego
w podwórku Muzycznego Radia 661 280 238
Potrzebny pracownik - na stawy
hodowlane. Praca z darmowym
zakwaterowaniem i wyżywieniem
od poniedziałku do soboty do 12.
Wynagrodzenie 1300 zł. miesięcznie na rękę - 512 454 355
Praca - kariera - rozwój pieniądze
CV i LM proszę przesłać na adres
rekrutacja2706@wp.pl
Praca - Przesieka - praca
na budowie, potrzebny ktoś do
pomocy, możliwy zwrot kosztów
dojazdu - 502 910 973
Praca dla babci - poszukuję
„przyszywaną babcię” dla 3,5 latka
- 507 947 413
Praca dla hostess - poszukuję
osób chętnych do pracy na promocjach jako hostessa. Kontakt
TYLKO mailowy, proszę nie dzwonić, skontaktuję się z wybranymi
osobami. nesa@o2.pl - 792 150
876
Praca dla rencisty - Przyjmę do
pracy kasowo biurowej znajomość
obsługi komputera, wyk średnie,
niekaralność. Praca stała. 2,5 zł/h
Umowa zlecenie. Ofertę składać na
mail phuprogress@wp.pl
Praca dla studentki - 1/2 etatu
sklep odzieżowy godz. pracy od
14-18 - 667 219 834
Praca dla studentki - w sklepie
kosmetycznym w systemie zmianowym. CV w formacie .doc lub .pdf
ze zdjęciem prosimy przesłać na
adres: praca-kosmetyki@o2.pl

Praca dla uczących się - z książeczką sanepidu do pracy na
terenie hipermarketu Tesco na
stanowisko kasjer, pracownik hali
- 664 043 530
Praca licencjacka - zlecę napisanie pracy licencjackiej dla kierunku
Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. Czekam na oferty. Odpowiadam na sms - 781 050 725
Praca na produkcji - Agencja
Pracy Akcja Job poszukuje dla firmy
produkcyjnej w Starej Kamienicy
doświadczonych pracowników
produkcji - 071 34 322 06
Praca na rzecz Ofe - za każdą
umowę do OFE powyżej 20 zł
składki z ZUS-u płacę od 300zł
do600zł plus 1,5 % od kapitału
klienta. Kontakt: e-mail ofepolska@
ofepolska.pl - 504 678 649
Praca Niemcy - w restauracji
Berlin kelnerka barmanka tylko
dziewczyny, podstawowy język
niemiecki, mile widziany, polecam,
praca od zaraz, dobre zarobki 0049 152 231 190 97
Praca przy remontach - zatrudnię
fachowców przy remontach - tynki,
gładzie, docieplenia, kafelki, glazura, regipsy. Okolice Jeleniej Góry
- Karpacz okolice Kowar. Wymagana znajomość wykonywanej
pracy, fachowość - 667 209 897
Praca stała - dla Pracownika
Ochrony z licencja I stopnia. Wymagania: komunikatywność, kultura
osobista. Swoje CV proszę przesyłać na adres e-mail: ochronakarpacz@wp.pl Odp.na wybrane
oferty - 783 622 202
Praca w finansach - AXA Polska poszukuję przedstawicieli.
Zapewniamy stałe wynagrodzenie
i wysokie prowizję. Jeśli masz 25
lat i lubisz ludzi wyślij CV i LM na
jacek.potrzeszcz@axa-polska.com.
pl - 507 051 965
Praca w gastronomii - przyjmę
do pracy w bufecie studenckim
młode i komunikatywne osoby - 697
083 314
Praca w milej atmosferze - bardzo
dobre warunki finansowe, szkolenie
na koszt firmy, serdecznie zapraszam - 668 124 412
Praca w nieruchomościach poszukujemy kreatywnego, odpowiedzialnego pracownika, chcącego
podnosić swoje kwalifikacje. Wymagany samochód i ukończone 25 lat.
CV i LM proszę przesyłać na adres:
celdom@op.pl - 075 64 456 05
Praca w przedszkolu - dla nauczycielki przedszkola ( z kwalifikacjami)
- 1 etat, czas określony - 697 998
657
Praca w Przesiece - przy zakładaniu ogrodu - 502 910 973
Praca w sklepie - na stanowisko
sprzedawca w sklepie obuwniczym
w JG - 697 485 505
Praca weekendowa - młodą
energiczną dziewczynę na stoisko
z biżuterią. Praca na weekendy 722 253 000
Praca z dziećmi - przyjmę do
pracy z dziećmi w piątki i weekendy
- studentki lub uczennice klas maturalnych. CV ze zdjęciem proszę
przesyłać na adres alek_n@wp.pl
lub proszę o kontakt telefoniczny.
- 793 770 062
Pracownik budowlany - z samochodem, konieczny dojazd z Jeleniej Góry do Staniszowa (zwrot 50%
kosztów dojazdu do Staniszowa)
- 605 245 785
Pracownik ochrony pilnie pewna praca - 609 691 681
Pracowników - fizycznych mężczyzn i kobiety do pracy na
lakierni proszkowej. Malowanie
proszkowe i pakowanie produktów.
Piechowice k/Jeleniej Góry - 075
76 17 017

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

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

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

Produkcja - mężczyźni - Agencja Pracy Akcja Job poszukuje dla
firmy produkcyjnej w Starej kamienicy doświadczonych pracowników
produkcji - 071 343 22 06, 0519
33 29 37
Produkty FM - Perfumy i środki
czystości Fm niezły dodatkowy
zarobek, proszę dzwonić po 15 601 346 378
Przedstawiciel handlowy branża woda mineralna zatrudnię
ph ze znajomością branży proszę
nie dzwonić tylko pisać waldek@
rcs.pl - 697 866 233
Przedstawiciel handlowy MPT Oaza zatrudni Przedstawiciela
na teren Jeleniej Góry i Legnicy,
wymagane doświadczenie na w/w
stanowisku,znajomość rynku. Oferty
na adres e-mail:jacek_oaza@o2.pl
- 075 646 60 62
Przedstawiciel na Czechy branża sportowa, rejon Czechy i
Słowacja, język czeski, prawo jazdy
B, doświadczenie proszę o kontakt
na info@redhot.pl lub office@skifix.
pl - 501 417 775
Przedstawicieli - Grupa
Doradcza RESH poszukuje przedstawicieli terenowych. Dla najlepszych stałe zatrudnienie. Wysokie
prowizje! - 693 873 473
Przedstawicieli agentów Firma Temida poszukuje ludzi do
współpracy. Jeżeli jesteś otwarty,
dynamiczny, samodzielny to zapraszam Cię na rozmowę kwalifikacyjną - 509 029 334
Przyjmę do pracy - do montażu
rolet - 513 151 261
Przyjmę do pracy murarzy i
pomocników - 663 500 666
Przyjmę kucharza - do pracy w
Szklarskiej Porębie w restauracji.
Zapewniam nocleg - 519 345 650
Ratownik basenowy - Ośrodek
SANDRA w Karpaczu zatrudni
ratownika basenowego. sandrapraca@op.pl - 075 75 19 190
Recepcjonistka - w Karpaczu.
Proszę dzwonić - 600 065 529
Renowacja mebli - przyjmę
stolarza - 603 283 928
Roznoszenie ulotek - na terenie Cieplic i Sobieszowa - 665
163 087
Serwisant Internet - wymagania: dyspozycyjność, znajomość
budowy i funkcjonowania LAN i
WLAN, dobra znajomość Windows
i podstaw Linuxa, prawo jazdy kat.
B. CV oraz list motywacyjny rekrutacja-jg@md4.pl
Sprzedawca - przyjmę kobietę
do sprzedaży odzieży na ‘Florze’
wiek 30-50 lat, doświadczenie w
handlu, dzwonić po 18 - 516 380
555
Sprzedawca do sklepu - okolice
Małej Poczty w Jeleniej Górze - 726
333 904
Sprzedawca GSM - mężczyznę
jako sprzedawca w punkcie GSM
(telefony komórkowe). Wykształcenie min. średnie - 600 438 700
Stolarz/renowator - przy
antykach w Jeleniej Górze - 605
032 972
Studentkę - do nauki języka
angielskiego. Od 2 do 8 godz.
tygodniowo. Wynagrodzenie do
ustalenia. Proszę o SMS - 663
791 996
Studentki do promocji - prosimy
o CV + foto: marek.nowaczek@
gazeta.pl Prosimy wpisać w tytule
„promocja”
Szukam koleżanki do pracy - od
20 do 40. Dogodne godziny pracy.
Pełna dyskrecja - 725 933 644
Szukam stałej pracy - młoda
kobieta podejmie pracę od pon.
do pt., obsługa komputera, kasy
fiskalnej, komunikatywna znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy,
wyż. wykształcenie humanistyczne.
villemii@interia.pl - 509 507 930
Telemarketer(-ka) - do sprzedaży przez telefon. CV proszę słać
na mail praca@jpkomputery.com.
pl - 075 64 202 10
Tipserka i fryzjerka - dobre
warunki - zatrudnię od zaraz - 507
947 413
Tynkarzy - poszukuję brygady
tynkarzy z agregatem lub bez - 502
507 314

Ulotkarza na 15-09 - przyjmiemy ulotkarza do roznoszenia
ulotek w dniu 15 września (niewykluczona stała współpraca w okresach naborów na semestry jesienny
i wiosenny). Centrum Kształcenia
Plejada - 075 648 83 85
Ulotki - 3 godziny dziennie, 6 zł.
za godzinę - 510 171 225
Umowa zlecenie - usługi wsparcia działalności gospodarczej
Unia 2010 Koordynator Programu
Umowa dla Koordynatorów Regionalnych E-mail: optigen24@wp.pl
- 508 841 259
Usługa warsztatowa - poszukuję osoby która posiada kanał
lub warsztat i mogłaby przełożyć
skrzynię biegów z jednego auta do
drugiego. Nie wymaga to wyciągania silnika. Propozycje cen na
telefon - 506 342 461
Wolne miejsca - asystent pośrednika nieruchomości - osoby kreatywne, samodzielne, powyżej 25
lat, z samochodem i znajomością
obsługi komputera. CV i LM proszę
przesłać na adres biuro@stepien.
org.pl
Woźnicę z bryczką - na imprezę
zorganizowaną dla ok. 12 osób na
13 lub 14 listopada w Zachełmiu 507 600 791

18 lat - uczeń - zaocznego LO od
poniedziałku do piątku, posiadam
książeczkę sanepidu oraz umiem
niemiecki komunikatywnie - 509
262 091
19 latek - od poniedziałek - czwartek
7:00-14:00 piątek 7:00-18:00 lub na
nocki na terenie JG - 691 059 307
2 kobiety poszukują pracy na produkcji na terenie Jeleniej Góry lub
bliskiej okolicy - 791 651 893
20 latka - znajomość kasy fiskalnej,
doświadczenie w handlu z odzieżą,
uczciwa, sympatyczna, także książeczka sanepidowska, ucząca się
jeszcze - 663 391 537
21 lat - młoda ambitna punktualna,
technik weterynarii z dyplomem
ukończenia szuka pracy, a także
studentka zaoczna - 603 425 026
21 lat - wykształcenie średnie,
podejmę pracę PN - SB - 794
977 498
21 lat, kat. B - ukończyłem technikum mechaniczne w Jeleniej Górze.
Podejmę się każdej pracy - 695
692 169
21 lat, zaoczna - w gastronomii
bądź handlu - 796 740 252
23 letnia - podejmę każdą pracę
od 8.30 do 15.30 na terenie Kowar
- 601 712 749

Współpraca - jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie? Jak
osiągnąć i utrzymywać prawidłową
wagę? Jeśli nurtują Cię takie pytania i chciałbyś, aby Twoja praca
była Twoim hobby - zadzwoń! - 691
967 676

24 lat, dyspozycyjny - sumienny nie
pijący, szukam pracy jako kierowca.
Doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów do 3,5t na trasach krajowych podejmę każdą inną pracę
nie koniecznie kierowca - 696
035 809

Współpraca z dj’em - poszukuję osób 17-19 lat uczących się do
współpracy z DJ’em dobre zarobki,
wynagrodzenie prowizyjne lub stałe
GG 12997082 - 882 445 991

25 lat - na terenie Jeleniej Góry,
prawo jazdy kat. B - 505 094 514

Zatrudnię - miłe i uśmiechnięte
panie do pracy w saloniku prasowym do sprzedaży prasy i art. tytoniowych na pół etatu. Mile widziane
panie na emeryturze i rencie oraz
studentki. Praca w Karpaczu - 785
230 037

27 latka, prawo jazdy kat. B, studentka kulturoznawstwa, z własną
działalnością gospodarczą oraz
dużym doświadczeniem w reklamie
i szeroką wiedzą o regionie szuka
ciekawej pracy!!! - 722 096 367

Zatrudnię fachowców - do ocieplania budynków - 507 445 930
Zatrudnimy księgową - biuro
rachunkowe w Jeleniej Górze
zatrudni księgową do prowadzenia
pełnej księgowości, wymagane min.
2 lata doświadczenia w księgowości. CV proszę wysyłać na praca@
profus.eu - 609 089 141
Zlecę postawienie - garażu murowanego - 663 911 408
Zlecę wymianę okien - w mieszkaniu na plastiki na Zabobrzu - 725
973 199
Zlecę spawanie pionów - (stalowych) pionów instalacji gazowej
w budynku wielorodzinnym - 21
gazomierzy - 508 082 672
Zostań konsultantką Avon - mam
dla Ciebie ciekawą propozycję na
dodatkowy zarobek. Konsultantka
- szkolenia kosmetyczne, prezenty
i zarobek. Lider - możesz osiągnąć
więcej - GG6402836. - 692 494
164

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
W handlu - młoda, uczciwa,
komunikatywna o milej aparycji,
ze sporym doświadczeniem w
handlu (głównie odzież i obuwie oraz bielizna) dziewczyna
podejmie pracę w charakterze
sprzedawcy - 723 113 708
Budowlaniec szuka pracy pilnie przy dociepleniach, elewacje, gładzie, regipsy, murowanie,
stawianie od podstaw domów,
spawanie mig papiery są, prawo
jazdy - 785 473 678
Pilnie szukam pracy - mam 30
lat, średnie, prawo jazdy, obsługa
kasy (Mysłakowice, Jelenia Góra,
Kowary) - 516 166 077
Szukam pracy od zaraz - 504
870 041
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Jako spawacz, uprawnieni Mig
Mag - najlepiej za granicą - pilne
- 601 614 289
17 latek - podejmie każdą prace
pracowity odpowiedzialny dyspozycyjny, szkoła wieczorowa - 724
785 510
18 lat - szukam pracy na weekendy
- 508 770 615

25 lat, wyższe, własny bus - uczciwy,
solidny, komunikatywny, zorganizowany - 667 611 531

27 latka, studentka zaoczna kulturoznawstwa, własna działalność
gospodarcza, duża wiedza o regionie oraz doświadczenie w reklamie
i marketingu internetowym, biegła
obsługa komputera - 722 096 367
Absolwentka szuka pracy Ukończyłam Technikum handlowe,
praktyka w handlu, znajomość
języków obcych. Podejmę każdą
pracę - 603 558 563
Angielski, niemiecki... - doświadczony, punktualny, bez nałogów
24 - latek podejmie pracę. - 791
514 103
B, C - jako kierowca - kurs na przewóz rzeczy. Jestem dyspozycyjny i
doświadczony - 600 055 024
Barman - kelner - 22 lata, technik
żywienia i gospodarstwa domowego, tylko umowa o pracę - 792
709 565 lub 604 801 705
Barmanka - kelnerka - jestem
osobą z doświadczeniem, dyspozycyjną, mobilną - 791 744 222
Barmanka - kelnerka - młoda
ambitna, posiadam doświadczenie, w pełni dyspozycyjna, miła
aparycja, podejmę od zaraz - 796
155 399
Budowa, pomocnik - lub pomocnik stolarza, mam 21 lat - 665
482 021
Budowlaniec szuka pracy
- pilnie przy dociepleniach, elewacje, gładzie, regipsy, murowanie,
stawianie od podstaw domów,
spawanie mig papiery są, prawo
jazdy - 785 473 678
Chałupnictwo - podejmę pracę
- 668 846 325
Chłopak 22 lata - podejmę pilnie
każdą pracę (doświadczenie w
handlu, gastronomii, myjnia samochodowa) - 511 298 966
Ciekawej pracy - barman,
ochrona, stróż, budowa, ankieter
Jestem otwarty na prawie każdą
propozycję danielj.g26@o2.pl
Ciekawy pracownik - mam 28
lat, wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie w fotografii i
sprzedaży. Jestem otwarty na nowe
wyzwania - 665 186 190
Do pracy - młoda, dyspozycyjna,
z prawem jazdy i własnym autem
oraz znajomością języka angielskiego, podejmie pracę od pon do
soboty. Od zaraz - 667 130 621

Dodatkowa - po południu i w
weekendy - 501 195 185
Dodatkowa praca - sprzątanie,
mycie okien, chałupnictwo itp. - 607
370 615
Dodatkowa praca - w godzinach popołudniowych, posiadam
samochód na gaz, wolne wszystkie weekendy, dyspozycyjność i
sumienność - 665 921 705
Dodatkowej pracy - wykształcenie średnie, 38 lat, komputer chętnie na budowie w ochronie lub
inne propozycje - 885 898 284
Dorywcza praca - wrzucenie
węgla, pocięcie drewna i inne
GG4764255 - 505 288 212
Doświadczony sprzedawca młoda, uczciwa, komunikatywna o
milej aparycji ze sporym doświadczeniem (głównie odzież, obuwie
oraz bielizna) dziewczyna podejmie
prace w charakterze sprzedawcy.
Proszę tylko poważne oferty - 723
113 708
Dyspozycyjny 24h z autami Mam busa Renault Master i BMW
520i na gaz. Podejmę współpracę.
Nie mam żadnych nałogów. 35 lat
za kierownicą - 508 067 225, 75
713 62 13
Dyspozycyjny od zaraz ambitny podejmę każdą pracę posiadam prawo jazdy kat.B w wielu
branżach pracowałem jako prace
dorywcze - czekam na wszelkie
propozycje - 781 050 796
Dyspozycyjny, monter konstrukcji stalowych i elementów
gipsowych, gładzie, malowanie,
biały montaż, co miedz szuka pracy
- 721 031 812
Dziewczyna 26 lat - poszukuję
pracy w dziedzinie AGD RTV ponad 2 letnie doświadczenie, specjalista ds. reklamacji sprzedawca,
wypisywanie umów kredytowych,
prowadzenie dokumentacji - 889
075 177
Elektryk - automatyk - szukam pracy w kraju lub za granicą
Elektryk - Automatyk z wieloma
uprawnieniami - 793 665 899
Elektryk - podejmę pracę konserwatora przy instalacjach oraz
urządzeniach elektrycznych - 500
870 894
Elektryk lub magazynier
- posiadam uprawnienia do E
1kV, z uprawnieniami na wózek
widłowy. W obu branżach posiadam
doświadczenie - 508 536 805
Energiczna, młoda sprzedawczyni - podejmie prace najlepiej na
terenie J. Góry. Doświadczenie,
uczciwość to moje atuty - 721
326 152
Fizyczna - poszukuję pracy - 662
233 955
Florystka - młoda, zdolna i
odpowiedzialna dziewczyna podejmie pracę w kwiaciarni - 692 669
718
Handel, kierowca, ochrona doświadczenie w handlu, prawo
jazdy kat B, obsługa komputera
oraz urządzeń biurowych - 793
283 056
Hotelarz doświadczenie - 20 lat
praktyki w hotelarstwie, zarządzanie
obiektami - marketing, kategoryzacje, języki, szerokie kontakty - 603
932 230
Informatyk - wykształcacie
wyższe, doświadczenie w pracy z
komputerami, serwerami, sieciami
komputerowymi (modernizacje,
administrowanie itd.) komputeryjg@o2.pl - 606 778 233
Instalacje odgromowe - elektryczne - podejmę pracę - 669
618 103
Jagoda 26 lat, prezenter handlowy w salonie mediaexpert,
obowiązki kasa, raty, specjalista
do spraw reklamacji, prowadzenie
dokumentacji, sprzedaż - 793
706 686
Jako budowlaniec - serdecznie
dziękuję za zainteresowanie - 691
708 666
Jako kierowca - 37 lat, dyspozycyjny, sumienny niepijący, szukam
pracy jako przedstawiciel, kierowca.
Doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów do 3,5t na trasach krajowych i zagranicznych - 692 723
836
Jako kierowca kat.B, posiadam
uprawnienia na wózki widłowe - 882
508 680
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JAKO pomoc kuchenna - pokojowa
lub do opieki - 511 194 649
JAKO pomoc kuchenna - pokojowa
lub do opieki - 522 294 649
JAKO wróżka - dyplom z Tarota,
numerologi również oferty z call
center - 794 015 162
JESTEM młodą osobą z wykształceniem średnim. Posiadam prawo
jazdy kat. B, jestem ambitny, dyspozycyjny i szybko się uczę - 697
981 593
JESTEM pracowitą i dyspozycyjną
kobietą w średnim wieku. Posiadam wykształcenie średnie - 075
75 24 601
JESTEM uczennicą 3 kl. LO
zaoczne co 2 tyg. SB,ND. Poszukuję pracy: hostessa, kasjerka/
sprzedawca (mam doświadczenie),
sprzątaczka, kelnerka, opiekunka
do dziecka, akwizytorka (prawo
jazdy kat. B) - 663 360 440
KASJER sprzedawca - pilnie
podejmę prace w handlu (posiadam 3 lata staż pracy, obsługa kasy
fiskalnej, uprawnienia na wózki
elektryczne) - 511 298 966
KAŻDĄ - budownictwo, ochrona,
kamieniarstwo - młody i zdolny,
średnie 38 lat - 885 898 284
KIEROWCA - dyspozycyjny z
kategorią C i E, różne świadectwa
kwaliﬁkacyjne, doświadczenie na
trasach międzynarodowych, wiek
52 lata - 667 100 405
KIEROWCA - młody, z doświadczeniem kierowca/kurier w ﬁrmie
Raben, kat. B, aktualne badania,
bez nałogów - 796 801 777
KIEROWCA - współpraca B,C aktualne badania, Kurs na przewóz
rzeczy i osób, certyﬁkat kompetencji
zawodowych, Licencja, własny
pojazd 8+1 osobowy - 880 433
492
KIEROWCA A, B, C, E - posiadam
wszystkie badania i psychotesty,
kartę kierowcy. Uprawnienia na
wózki widłowe. Praca popołudniami, wieczorami, w nocy lub w
weekendy - 507 287 927
KIEROWCA B, C + bus 3,5t doświadczony, uczciwy, zarejestrowana działalność, bus maxi,
podejmę współpracę jako kurier,
dostawca, kierowca, inne - 723
836 358
KIEROWCA B, C, C+E - w okolicy
najchętniej na wywrotkę, betoniarkę itd. Posiadam wszystkie
potrzebne kursy i dokumenty - 605
450 812
KIEROWCA B, C+E - kraj - zagranica, 20 lat doświadczenia po UE +
Szwajcaria. Aktualne badania, kurs
na przewóz rzeczy, karta kierowcy,
niekarany, język angielski i podst.
niemiecki - 603 209 041
KIEROWCA C - młody po wojsku
szukam pracy jako kierowca,
posiadam kurs na przewóz rzeczy
- 506 452 531
KIEROWCA C, D, E - podejmę
pracę na miejscu (auto typu
wywrotka, bus), ważne wszystkie
dokumenty i badania - 667 765
383
KIEROWCA CE, B - poszukuję
pracy - 606 061 786 19
KIEROWCA kat. B, C - posiadam
doświadczenie - 601 491 237
KIEROWCA lub na budowie - 30
lat, solidny, uczciwy niepijący - 782
223 676
KIEROWCA z uprawnieniami posiadam, prawo jazdy kat. A, B, C.
Uprawnienia na żurawie przenośne
(hiaby). Podnośniki samojezdne
i przejezdne. Podejmę pracę od
zaraz. - 694 329 998
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KIEROWCA, magazynier doświadczenie w zdawaniu towaru
na sklepy - 515 130 621
KIEROWCA/PRZEDSTAWICIEL
- 23 lata doświadczenie w handlu
komunikatywny, dyspozycyjny od
zaraz - 793 240 588
KIEROWNIK, manager - wykształcenie, samochód, doświadczenie.
Podejmę pracę w hotelu, bądź
restauracji - 721 578 985
KOBIETA 21 lat - dyspozycyjna, z
prawem jazdy B, podejmie pracę
najlepiej jako barmanka, kelnerka
- 502 573 578
KOBIETA 27 lat - w sklepie lub
jako pomoc do pensjonatu - 609
411 717
KOBIETA 28 lat - dodatkową, bądź
w pełnym wymiarze, wykształcenie
policealne, doświadczenie w handlu, fakturowaniu, administracji,
obsłudze klienta, zarejestrowana
działalność gospodarcza - 792
810 618
KOBIETA 28 lat - komunikatywna,
prawo jazdy kat. B (+ samochód),
znajomość MS Ofﬁce, certyﬁkat
audytora wewnętrznego systemów
zarządzania jakością, po PWr.
Zdolność szybkiego uczenia się. 509 374 298
KOBIETA 28 lat - wykształcenie
średnie medyczne podejmie pracę
na pół etatu - 660 673 522
KOBIETA 36 lat - w handlu,
doświadczenie - 781 050 687
KOBIETA 40 lat - wykształcenie
wyższe, ale bez doświadczenia
w zawodzie. Wszelkie NIEMORALNE propozycje wykluczone
- 516 146 075
KOBIETA lat 30 wykształcenie
wyższe - podejmie pracę w sklepie
odzieżowym na terenie JG - 075
64 208 79
KONSERWATOR - dozorca - pełen
zakres prac, naprawy bieżące,
remonty, dozorowanie, opieka
nad nieruchomością, bez nałogów,
pracę wykonuje profesjonalnie i
rzetelnie - szukam pracy dodatkowej (referencje) - 692 712 710
KONSERWATOR, stróż - recepcjonista, znajomość angielskiego,
podejmie pracę od zaraz - 507
711 063
KOWARY - przy sprzątaniu mieszkań na terenie Kowar - 783 470
895
KUCHARKA - znająca swój fach
bez nałogów zatrudni się w restauracji, hotelu domu wczasowym
- 605 541 654
KUCHARKA z doświadczeniem żywienia zbiorowego szuka pracy
w Karpaczu - 696 725 521
KUCHARZ - młoda zmotoryzowana, dyspozycyjna 6 lat pracy
w zawodzie, tylko poważne oferty
- 513 640 073
KUCHARZ - po szkole gastronomicznej jestem odpowiedzialna i
miła osobą, mam 21 lat - Jelenia
Góra augustyna19@o2.pl - 607
528 431
MAGAZYNIER - posiadam uprawnienia na wózki jezdniowe i skończony kurs magazyniera. w celu
dalszych informacji proszę dzwonić
lub kontaktować się za pośrednictwem e-mail: marcel.jakubczyk@
gmail.com - 667 268 979
MAGAZYNIER - z kilkul etnim doświadczeniem (system
3-zmianowy) podejmie pracę w
Jeleniej Górze lub okolicy-uprawnienia na wózki widłowe. - 693
546 285
MAM 21 lat - posiadam wykształcenie zawodowe oraz prawo jazdy
kat. B - 668 947 802

MAM 23 lata poszukuję pracy, duże
doświadczenie w obsłudze klienta,
pracowałam jako asystentka kierownika sklepu we Wrocławiu.
Posiadam wiele innych umiejętności - potrzebuję pracy od pn do
pt - 508 757 432
MAM 24 lata - jestem studentką 5
roku studiów magisterskich, pilnie
szukam pracy - 605 886 516
MAM 30 lat, średnie, prawo jazdy,
obsługa kasy (Mysłakowice, Jelenia
Góra, Kowary) - 516 166 077
MECHANIK, lakiernik - młody ze
znajomością mechaniki i lakiernictwa - samodzielny - 792 852 093
MERCEDES Vito do 3,5t - jako
kierowca z własnym samochodem czekam na oferty - 693 074 632
MĘŻCZYZNA - elektryk, budowa,
stróż, dozorca i inne propozycje 665 961 616
MĘŻCZYZNA 30 lat - każdą prace
prawo jazdy chęć do pracy. Proszę
o poważne oferty - 660 778 310
MĘŻCZYZNA lat 26 - kat. B, C, E,
przewóz rzeczy, upr.wózek widłowy
- jako kierowca, dyspozycyjny - 607
907 494
MGR historii - może być transport,
akwizycja raczej nie - 603 367 256
MGR wf - szukam pracy - 692
106 271
MŁODA - 22 lata z bdb. znajomością angielskiego podejmie pracę
biurową (doświadczenie w pracy
urzędowej) lub w sklepie z odzieżą
- 605 180 538
MŁODA - od zaraz może być na
pasażu Tesco, Carrefour. 23 lata,
młoda, dyspozycyjna, prawo jazdy
B - 667 820 103
MŁODA kobieta - angielski biegły,
doświadczenie 4 letnie na stanowisku kierowniczym w dziale
gastronomicznym, wykształcenie
średnie handlowe, prawo jazdy
kat. B, obsługa komputera - 500
539 361
MŁODA kobieta - w charakterze
osoby sprzątającej. Pracowitość
uczciwość 100% - 725 466 087 lub
504 791 742
MŁODA szuka pracy - jestem
młodą, inteligentną osobą i podejmę
pracę od zaraz w na dowolnym stanowisku. Bardzo pilne ﬁonka__86@
wp.pl
MŁODA, ambitna z dużym doświadczeniem handlowym przyjmie
ofertę pracy - 723 113 708
MŁODA, energiczna podejmie prace w charakterze opiekunki w
Niemczech. Bez doświadczenia z
podstawowa znajomością języka
- 075 75 263 51,502 161 453
MŁODA, energiczna, ambitna dyspozycyjna (7 dni w tygodniu)
podejmie pracę: opieka nad
dzieckiem, sprzedawca, barmanka, pomoc domowa lub inne.
PILNIE - 724 706 101
MŁODSZY kucharz - - wykształcenie zawodowe 2007/2009
- dwuletnie praktyki w hotelu
Mercure w Jeleniej Górze - brak
doświadczenia zawodowego 661 997 572
MŁODY dyspozycyjny bez nałogów, zdyscyplinowany pracowity
- 794 686 257
MŁODY i ambitny - po odbytej służbie wojskowej, operator
koparki, kierowca B,C i E w
trakcie, od października student
zaoczny na UE w Jeleniej Górze
- 506 875 217
MŁODY kierowca, kat. B - w
charakterze kierowcy, magazyniera-kierowcy lub inna. Młody
dyspozycyjny komunikatywny
e-meil manieczny85@wp.pl - 516
338 818

MŁODY szuka pracy - mam 20 lat
szukam pracy szybko się uczę - 795
099 840
MŁODY, dyspozycyjny podejmie
pilnie każdą pracę - 727 508 717
MŁODY, sprytny, ambitny podejmie
pracę w branży budowlanej (budownictwo, brukarstwo, stolarka) lub
metalurgicznej. Prawo jazdy kat.
B. Znajomość obsługi maszyn do
obróbki drewna. - 693 622 005
NA grupie - młody na grupie podejmie pracę - 511 700 927
NA nocną zmianę - sprzątanie
obiektów, stróżowanie, wykładanie
towaru itp. - 724 761 334
NA pół etatu - w godzinach popołudniowych, umowa o dzieło lub
zlecenie. Uczciwa, pracowita, odpowiedzialna. - 509 677 878
NA stale - 23 l. od zaraz - 792
224 740
NA stale lub sezon, młody, ambitny,
uczciwy, wykształcenie średnie 511 271 650
NA terenie Karpacza - w godzinach
popołudniowych + weekendy młoda, komunikatywna doświadczenie w pracy za barem - 888
195 127
NA weekend - najchętniej jako
kelnerka, na terenie Jeleniej Góry
- 668 677 231
NA weekend - posiadam znajomość komputera, obsługi klienta w
tygodniu pracuję w Kancelarii - 603
361 214
NA weekend - Uczeń technikum
informatycznego, 4 rok, 19 lat,
podejmę każdą pracę w weekendy.
- 698 556 358
NA weekendy - od zaraz. - 669
417 059
NASTAWIONY na sukces jako
przedstawiciel lub podobne, prawo
jazdy kat B, obsługa komputera,
komunikatywny, pozytywnie nastawiony, prywat. nie odbieram - 793
240 588
OD PN do PT, na jedną zmianę,
doświadczenie: bank; prawo jazdy:
B; 33 lata; bez nałogu; tylko poważne
oferty na: klementyna77@gmail.
com. Nie odpowiadam na oferty dla
przedstawicieli! - 663 509 660
OD zaraz - jestem 20 letnią kobietą
i pilnie poszukuję pracy, dorywczej
lub stałej - 793 721 440
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OD zaraz - młoda, z wykształceniem pedagogicznym podejmie
pracę, nie koniecznie w zawodzie
- 662 411 216
OD zaraz - szukam pracy od zaraz
- 504 870 041
OD zaraz każdą pracę za wyjątkiem
‘akwizycji’. Jestem dyspozycyjny
w weekendy i przez większość
tygodnia. Posiadam książeczkę
sanepidu. Student 25 lat - 519
446 100
OPERAT. koparkoładowarki - w
celu zdobycia doświadczenia zawodowego (Jelenia Góra i okolice).
Mam 21 lat, dyspozycyjny, ważne
uprawnienia i prawo jazdy kat. B 794 247 984
OPERATOR - koparko-ładowarki
od zaraz, dyspozycyjny, bez nałogów - 691 559 086
OPERATOR CNC - doświadczenie
w zawodzie 30 lat .tylko konkretna
oferty - 667 627 414
OPIEKA Niemcy - jako opiekunka
osób starszych w Niemczech. Język
niemiecki komunikatywny, prawo
jazdy kat B. - 665 248 474
PH, kierowca, kurier - umiejętności - prawo jazdy kat „B” od
06.07.2007 - obsługa komputera
- sprzedasz towarów za pomocą
serwisu allegro.pl - i wiele innych 606 690 804
PIEKARZ - w piekarni na terenie
Jeleniej Góry lub bliskiej okolicy.
Niepijący z 10-letnim doświadczeniem - 669 409 340
POKOJOWA - młoda, pracowita,
rzetelna i uczciwa dziewczyna
poszukuje pracy w hotelu na terenie Jeleniej Góry jako pokojowa.
Pragnę nadmienić, iż pracowałam
4 lata w Irlandii w tym fachu - 723
113 708
POKOJÓWKA - 23 letnia podejmie
prace przy sprzątaniu w Karpaczu
od pn-pt od 9-15. - 601712749
POMOC domowa - posprzątam,
umyję okna, wyprasuję - 722 242
922
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POMOC kuchenna - na kuchni staż
6 lat, mężczyzna 28 lat, teren Jelenia Góra - Cieplice - 513 048 307
POMOC kuchenna, kobieta 22
lata - w Karpaczu lub w Szklarskiej
Porębie z możliwością zakwaterowania - 503 469 854
POMOCNIK budowlany - pilnie
potrzebuje podjąć pracę najlepiej
roboty ogólnobudowlane: kładzenie
gładzi, malowanie, tapetowanie lub
jako pomocnik na budowie. Okolice
Kowar - 721 062 883
POMOCNIK na budowę - z małym
doświadczeniem pilnie podejmie
prace może być w delegacji - 511
298 966
POMOCNIK na budowie - podejmę
pracę - 516 343 835
POMOCNIK piekarza - najlepiej w
nocy lub jako kierowca do rozwozu
pieczywa - 505 288 212
POMOGĘ - w gospodarstwie za
mieszkanie, znam się na wszystkich
maszynach, prawo jazdy A, B, C, T
PILNE - 507 711 063
POSZUKUJĘ dodatkowej pracy
po godzinie 15. Jakakolwiek - 796
473 302
PRACA 1/2 etatu - podejmę prace
biurową na 1/2 etatu lub na zlecenie
(z możliwością wykonania w domu
lecz niekoniecznie) Posiadam
dostęp do Internetu - 785 939 532
PRACE dorywcze - wrzucenie
węgla, malowanie, drobne prace
remontowe itp. - 667 268 979
PRACOWNIK budowlany - Daniel
lat 30 poszukuję pracy w budowlance, do tej pory pracowałem przy
fasadach, tynkach maszynowych
jak i wykończeniu wnętrz, czyli:
szpachlowanie, malowanie, układanie paneli - 665 833 159
PRACOWNIK ochrony - na terenie
Jeleniej Góry. Posiadam licencję II
stopnia - 669 409 340
PRACOWNIK od zaraz - młody
zdrowy bez nałogów, szuka pracy
stałej, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera, komunikatywny i chętny
do pracy - 793 240 588

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

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

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
MOTORYZACJA
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
PRACA
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
RÓ¯NE
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
US£UGI
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
TOWARZYSKIE
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
ZA DARMO
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216
WYCIECZKI
PT.WYC: treœæ - na nr tel. 7216

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v
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OG£OSZENIA

PRACOWNIK ogólnobudowlany
- szukam pracy na budowie, przy
remoncie mieszkania lub ogrodzeniu z klinkieru - 501 660 776
PRACOWNIK ogólnobudowlany
- szukam pracy na budowie, przy
remontach lub ogrodzeniu z klinkieru w okolicach Lwówka, Lubania,
Gryfowa. Znam się na hydraulice i
elektryce - 501 660 776
PRAWO jazdy kat. B - upr. operatora koparko ładowarki, wózki
widłowe, praktyka jako elektryk 792 709 473
PRZEDSTAWICIEL, kierowca możliwość zatrudnienia od zaraz
- 793 283 056
PRZY remontach, sprzątanie Jestem 20 letnią kobietą chętną
do pracy, dokładną i solidną - 793
721 440
RANO - studentka pilnie poszukuje
pracy w godzinach porannych i
bez weekendów z powodu szkoły.
Posiadam technika żywienia - 889
572 736
RECEPCJONISTKA - posiadam
wykształcenie średnie hotelarskie
oraz wyższe - licencjat z ﬁlologii
niemieckiej - 513 245 008

STUDENTKA szuka pracy - ﬁzjoterapii (dziennej) na KK. Szukam
pracy najlepiej w weekendy od
października do maja. Posiadam
prawo jazdy - 660 675 641
STUDENTKA szuka pracy - młoda
„PILNIE” - 500 507 179
STUDENTKA zaoczna - Dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania
kontaktów oraz b.dobra znajomość
języka angielskiego to moje cechy.
Podejmę pracę (pn-czw) dorywczo
lub na pół etatu - 507 046 282
STUDENTKA zaoczna - od zaraz,
wiek 23 lata, doświadczenie w
handlu, wykształcenie wyższe pedagogiczne, kreatywność, komunikatywność - 724 111 906
STUDENTKA zaoczna - prawa
i administracji podejmie każdą
pracę, posiada doświadczenie w
sprzedaży bezpośredniej. Atuty:
sumienność, chęć do nauki - 793
542 367
SZUKAM stałej pracy - młoda
kobieta podejmie pracę od PN.
do TP., obsługa komputera, kasy
fiskalnej, komunikatywna znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy,
wyż. wykształcenie humanistyczne.
villemii@interia.pl - 509 507 930

RECEPCJONISTKA - ze Szklarskiej Poręby podejmie pracę w
zawodzie. 2 letnie doświadczenie,
wykształcenie hotelarskie, znajomość j.niemiecki i angielski w
stopniu komunikatywnym, dobra
obsługa komputera, prawo jazdy
kat. B - 691 018 564

TECHNIK farmacji - świeżo po
szkole, z chęcią odbędzie staż w
aptece - 782 645 644

ROZWOŻENIE pizzy, auto - pilnie
podejmę pracę typu rozwożenia
pizzy. Interesuje mnie praca w
popołudnia i weekendy. Posiadam
własne auto z instalacją LPG. Proszę o oferty - 500 257 370

TYLKO na nocki - może to być np
sklep lub piekarnia, mam 38 lat
oraz posiadam własny samochód,
jestem uczciwa i pracowita, jestem
otwarta na propozycje pracy - 663
130 898

SEKRETARKA - język niemiecki,
prawo jazdy kat. B, bez nałogów,
33 lata, doświadczenie: bank. Tylko
poważne oferty: klementyna77@
gmail.com - 663 509 660

U uczciwego pracodawcy jako
mechanik samochodowy lub
budowlanka rzetelność i dyspozycyjność z mojej strony gwarantowana - 665 733 260

SEP - do 1kv.dyspozycyjny podejmie pracę, od zaraz - 691 559 086

UCZENNICA licemu zaocznego
- mile widziane oferty ze sklepów
odzieżowych, obuwniczych, ale
mogą być także inne. Szybko się
uczę, jestem odpowiedzialna, dyspozycyjna, lubię kontakt z ludźmi
- 661 571 110

SPAWACZ - uprawnienia MIG
MAG najchętniej zagranica - 601
614 289
STAŻ w mediach - polonistka dziennikarz szuka miejsca na staż
- 785 978 418
STRÓŻ nocny - czekam na propozycje - 792 852 093
STUDENT zaoczny - od poniedziałku do piątku, posiadam prawo
jazdy kat B oraz własny samochód.
Dyspozycyjny i sumienny - 721
110 903

PRENUMERATA

STUDENTKA - odpowiedzialna
komunikatywna studentka szuka
pracy, aktualna książeczka sanepidowska - 661 842 539

TECHNIK hotelarz 40+ - dwudziestoletnie doświadczenie na stanowisku recepcjonisty w renomowanym
hotelu, praca w systemie ReHot
- 693 295 851

VW Transporter T4 do 3,5t - jako
kierowca, posiadam własnego
busa (dostawczy), także samochód
osobowy. 25 lat, wykształcenie
wyższe, dyspozycyjny, sumienny,
solidny, komunikatywny, zaradny 667 611 531
W Jeleniej Górze - solarium, sklep
(nie spożywczy) lub inną 27 lat,
średnie - 696 889 882
W piekarni, cukierni, hurtowni - jako
kierowca kat. B w każdej branży 505 288 212

W sklepie - najlepiej w Kowarach 785 537 161
W Szklarskiej - mężczyzna 23 l.
ambitny, pracowity, podejmie prace
na stałe od zaraz - 792 224 740
WYKSZTAŁCENIE wyższe, język
niemiecki, prawo jazdy kat. B, pilnie
- 691 236 981
WYKWALIFIKOWANY murarz
- murarz, tynkarz z wieloletnim
doświadczeniem budowlanym podejmie się pracy ( szeroka gama
usług) - bez nałogów, możliwość
dojazdu - 075 78 14 008
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub podejmę pracę dorywczą - 503
745 017
ZŁOTA rączka - dyspozycyjny,
uczciwy, bez nałogów podejmie
pracę na terenie Szklarska Poręba
i Jelenia Góra prace związane
z remontami w pensjonatach i
domach prywatnych - 698 700
755

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
KUPIĘ, wydzierżawię cukiernię
lub inny lokal o podobnym przeznaczeniu - punkt jest nie bez
znaczenia - pilne - 504 262 045
2 pokoje płatne gotówką - 2 pokoje
płatne gotówką - 791 489 563
DLA zdecydowanego klienta poszukujemy jedno lub dwupokojowego mieszkania n.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
DOM w Mysłakowicach albo Łomnicy - minimum 5 pokoi. Do odświeżenia lub niewielkiego remontu.
Pilne!!! Nr lic 7867. - 508 240 825
DOMEK wiejski do zamieszkania do 15 km od Jeleniej Góry 150 tys.
zł. - 664 492 829
DWA pokoje - na Zabobrzu 3 bez
pośredników - 889 721 244
JEDNO lub dwupokojowe - mieszkanie dla zdecydowanego klienta
PILNE N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
KUPIĘ na Zabobrzu III - dla zdecydowanego klienta kupię 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu III. JeldomN lic.3059 - 600 434 800
KUPIĘ za gotówkę - mieszkanie 2
pokojowe około 50 m2, na Zabobrzu III, bez czwartego piętra. NŻ
- 667 219 752
KUPIMY dla zdecydowanego
klienta - działkę w Szklarskiej
Porębie do 100000 zł. Lic. 8151 600 258 703
MIESZKANIE 1 lub 2 pokoje - do
kapitalnego remontu (całkowita
ruina). Centrum lub Zabobrze. Do
80 tys. zł. Pilne. Nr lic 7867. - 508
240 825

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!

MIESZKANIE 1 lub 2 pokoje - w
Jeleniej Górze - centrum lub Zabobrze. Do kapitalnego remontu.
Do 100 tys. zł. Nr lic 7867 - 508
240 825
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu II lub III. Zdecydowany
klient z gotówką. NŻ - 667 219
752
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Cieplicach w rozliczeniu działki budowlane z projektami i zezwoleniem w
Cieplicach - 609 299 524
MIESZKANIE 3 pokojowe - do 70
m2 na Zabobrzu III. Bez bloków z
windą. Zdecydowany klient. NŻ 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokojowe - w
dobrym stanie na Zabobrzu Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - Zabobrze lub centrum Jeleniej Góry. Lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE z ogródkiem - w okolicy Karpacza - 664 492 829
PILNIE kupię 2-pokojowe - na
Zabobrzu lub w Cieplicach do 100
tys., może być do remontu. - 606
644 437
ZA gotówkę - kupimy 3-4 pokoje na
Zabobrzu III. Bez parteru, czwartego piętra i bloku z windą. NŻ - 667
219 752

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
DZIAŁKA budowlana 1735 m2,
Dziwiszów – Leśne Zacisze,
widok na Karpacz – 885 342 947
PRZYTULNE mieszkanie dwupoziomowe, poddaszowe 91 m2 na
Kadetów w sąsiedztwie Kolegium
Karkonoskiego - woda z ujęcia
głębinowego - 270 tys. zł - 664
113 228
POŁOWA domu (dół) 110 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka,
garaż, kotłownia, działka 460
m2, w Karpaczu - 601 610 136,
781 834 650
DZIAŁKA budowlana o
powierzchni 950 m2 w centrum
Karpacza - 509 229 092
6 działek budowlanych w Szklarskiej Porębie o powierzchniach
od 1500-3000 m2. - 509 229 092
PENSJONAT położony w centrum Karpacza cena: 899 000
PLN - 509 229 092
PENSJONAT oraz działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w centrum Karpacza o
powierzchni 3000 m2 cena: 1 600
000 PLN - 509 229 092

MIESZKANIE bezczynszowe +
mały ogródek, 10 kg od Jeleniej
Góry, powierzchnia około 40 m2,
3 pokoje, przedpokój do częściowego remontu - cena 55.000
zł - 506 031 097
SPRZEDAM lub wydzierżawię
budynek gospodarczy, wolnostojący nadający się na każdą
działalność wszystkie, media,
ogrodzony w Piechowicach - 696
594 665
LOKAL na działalność po atrakcyjnej cenie na ulicy Podwale
- 663 440 790
NOWY dom jednorodzinny do
własnego wykończenia, ładna
działka, wszsytkie media, dobra
lokalizacja, dom z garażem dwustanowiskowym - 514 316 781
DWUPOZIOMOWE mieszkanie
- centrum Cieplic, po remoncie,
cena 240.000 - 075 75 57 136
MIESZKANIE 67 m2, 3 pokojowe
na 3 piętrze w Cieplicach, Osiedle
XX lecia - pośrednikom dziękuję
- 600 006 084
MIESZKANIE w trakcie remontu adaptacji od 30 m2 do 180 m2 od
500 zł. za m2 oraz pomieszczenia
gospodarcze - Jelenia Góra - Cieplice - ew. zamienię, wynajmę i
inne propozycje - 506 487 498
MIESZKANIE 64 m2 w Jeleniej
Górze do mieszkania jest też
ogródek, bliższe informacje - 075
76 72 143
MIESZKANIE 3 pokojowe, 54
m2, ocieplone, nowe okna w
Cieplicach - osiedle XX - Lecia 506 330 843
DZIAŁKI 0,15 h - 15a i 0,85 h za
30.000 i 100.000 - przepięknie
położone na Wzgórzu pod lasem,
mniejsza przy szosie - Mojesz
pod Lwówkiem Sl. - SMS 661
059 918
MIESZKANIE 39 m2, Zabobrze
III - 2 pokojowe, II piętro - winda
- 662 241 049
MIESZKANIE w Piechowicach
- 63 m2 - parter, bezczynszowe 075 76 174 33
BLIŹNIAK do wykończenia 1 km
od centrum Cieplic - działka z
domem 3000 zł. m2 - cena 41 tys.
zł. do negocjacji - 665 331 006
243745. 128 tys., 3 pokojowe - w
Piecowicach, 48 m2 I piętro, ogrzewanie z sieci, blok. Łatwy dojazd do
centrum, czynsz 240 zł. Polecam
Rychlewski lic 9549 - 501 736 644
241990. 2 pokoje - 2 pokoje Zabobrze. Jeldom lic 3059 - 602 727
242
241987. 3 pokoje Cieplice - 100
m2 i 60 m2 z garażem. Jeldom lic.
3059 - 602 727 242

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię biurową o pow. 700m2 i magazynowo-produkcyjną od 1000
m2 do 10000 m2, Jelenia
Góra-Kowary 601 221 559,
502 548 771
243762. 3 pokojowe ok. Żeroma 73 m2, trzypokojowe, po remoncie,
ze wspólnym ogródkiem. Lic.5124
- 603 491 335
244289. 55 m2 z tarasem - mieszkanie w nowym, 6 letnim budynku,
2 pokoje na parterze. Spokojna
dzielnica Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
243761. 64 metrowe Zabobrze II zadbane, słoneczne mieszkanie 3
pokojowe na parterze, nie wymaga
remontu. Lic.5124 - 603 491 335
243469. 66 metrowe 189 tys.
zł. - trzypokojowe mieszkanie w
kamienicy w okolicach Małej Poczty,
wymaga jedynie odświeżenia. W
cenie murowany garaż. Lic.5124 603 491 335
244276. 70 000 zł działka - budowlana, 975 m2 z dostępem do
mediów, na Oś. Łomnickim. Możliwość negocjacji ceny. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
244278. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie 3 pokojowe po remoncie,
kuchnia w zabudowie, dwie szafy
typu komandor, pierwsze piętro w
wieżowcu na Zabobrzu III. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
244372. Bardzo ładne - trzypokojowe mieszkanie w cichej i zielonej
dzielnicy Cieplic N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
243390. Bardzo ładne 2 pokojowe
- na Zabobrzu III. 3 piętro. Przestronne 54 m2, zadbane, wysokiej
jakości materiały wykończeniowe,
w cenie pozostaje część wyposażenia, niski czynsz. Polecam - 600
406 805
243671. Bardzo ładne 39 m2 mieszkanie po kapitalnym remoncie, 2 pokoje z balkonem, drugie
piętro w bloku z windą, Zabobrze III.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
244411. Bliźniak 330 tys. zł. - w
Jeleniej Górze o powierzchni mieszkalnej około 120 m2 i na działce 500
m2, 5 pokoi. Cena do negocjacji.
Lic.5124 - 603 491 335
244413. Bliźniak Jeżów - do wykończenia, o powierzchni 130m2 i
na działce 770m2, ładne widoki,
spokojna okolica. Lic.5124 - 603
491 335
243467. Bliźniak pilna sprzedaż - 4
sypialnie +salon, działka 500m2,
Cieplice, bardzo dobra lokalizacja.
Lic. 5124 - 603 491 335

Już od teraz
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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OG£OSZENIA
242097. Cały parter Wolności - z
ogrodem i garażami - Mała Poczta
(3 mieszkania 70 m2, 50 m2, 20
m2) - 602 741 924

3 pokojowe - w blokach blisko
centrum 60m, atrakcyjna cena,
mieszkanie do remontu NM5877 500 122 447

243432. Cieplice nowe mieszkania
- piękne mieszkania w kamienicy,
38 m2 155 tys. zł. i 73 m2 275 tys.
zł. - 600 434 800

3 pokojowe Cieplice - w blokach z
balkonem w doskonałej lokalizacji
NM5877 - 500 122 446

243423. Dom - pensjonat w górach
- Pensjonat w Szklarskiej Porębie, z
pokojami na wynajem. Powierzchnia użytkowa 220 m2 powierzchnia
działki 722 m2. 10 pokoi. Blisko
centrum nr. licencji 5877 - 500
122 445
244294. Dom na wsi - 8 km od Jeleniej Góry, poniemiecki po remoncie,
pow. całkowita 250 m2, 1300 m2
działki, pomieszczenie gospodarcze. 330 000 zł do negocjacji. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
243727. Dom w Piechowicach - 219
m2 powierzchni całkowitej, 754 m2
działki, 6 pokoi. 570 000 zł NZ Lic
9549 - 667 219 752
244343. Dwupoziomowe - komfortowe mieszkanie na Zabobrzu
III. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
241989. Kawalerka - Kawalerka w
Jeleniej Górze. Jeldom. lic.3059 602 727 242
243837. Kawalerka Cieplice zadbana, parter, 38 m2, PELKOM
- 501 181 875
243942. Kiepury 3 pokojowe - na
wysokim piętrze ale z pięknym
widokiem i w świetnym stanie,
za rozsądne pieniądze 208 tys.
zł. Przekonaj się. LIC 9549 - 501
736 644
243398. Ładne dwupokojowe
- mieszkanie na Zabobrzu III.
Wykończone z wysokiej jakości
materiałów. W cenę wliczona część
wyposażenia. Niski czynsz. Lic.
5524 - 600 406 805
244570. Ładne mieszkanie - 42 m2
po kapitalnym remoncie na parterze
z dużym ogrodem. Cena 105.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
244285. Mieszkanie 3 pokojowe po remoncie, 62 m2, czwarte piętro
w czteropiętrowym bloku na Zabobrzu III. Poza zwarta zabudową. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
243721. Po remoncie 62 m2 mieszkanie 3 pokojowe, pierwsze
piętro w bloku z windą, do wprowadzenia od zaraz. Zabobrze III.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
243443. Szeregówka w JG - piękny
dom w zabudowie szeregowej
do zamieszkania od zaraz. Cena
390 tys. zł. JeldomN lic.3059 - 600
434 800
244364. Tania działka - budowlana
tylko 19.000 zł. o powierzchni 700
m2, 2 km od Jeziora Złotnickiego
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
244371. Tylko 65000 zł. - za działkę
budowlaną o powierzchni 2024
m2 N.Żebrowscy li.9549 - 505
074 854
244331. W Komarnie - dom w
trakcie remontu na działce 2000
m2. N.Żebrowscy. Lic.9549 - 505
074 854
2 pokoje przytulne - po kapitalnym
remoncie z balkonem bezczynszowe - 511 089 923
2 pokoje Zabobrze - na IV piętrze
w bardzo dobrej lokalizacji. Jeldom
lic.3059 - 602 727 242
2 pokoje, 2 piętro - Zabobrze I, blok
czteropiętrowy, doskonała lokalizacja 45,90 m2, do wprowadzenia od
zaraz, 143000 zł. - 509 319 021
2 pokojowe ok. Morcinka - 48 m2,
cena 155 tys. zł nr lic. 10750 - 691
210 677
2 pokojowe w centrum - bardzo
ładne małe w kamienicy na 2 piętrze z ogródkiem NM 5877 - 500
122 446
2 pokojowe, 37 m2 - małe, eleganckie mieszkanie w bardzo dobrym
stanie technicznym NM5877 - 500
122 447
2 poziomowe w Cieplicach - 53
m2, 2 pokoje, nowe budownictwo,
wysoki standard. Lic 7453 - 601
869 663
3 pokojowe - ogród, parter w Cieplicach. 295000 PLN - 668 677 841

3 pokojowe mieszkanie - na Kiepury, 63 m2. Bez pośredników - 608
896 540
3 pokojowe na Osiedlu Orlim - ładne
słoneczne mieszkanie 54 m2 na IVpiętrze Nr.Lic 5877 - 515 285 788
3 pokojowe na Zabobrzu - 62 m2
słoneczne, bardzo ładne mieszkanie zlokalizowane na I piętrze
wieżowca, na osiedlu Zabobrza III.
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
3 pokojowe Wyspiańskiego - ładne
słoneczne mieszkanie w fajnej lokalizacji. NM5877 - 500 122 446
37 m2 Zabobrze I - mieszkanie na
czwartym piętrze w bloku z windą,
atrakcyjna cena lic. 5524 - 662
112 344
4 pokojowe - w Cieplicach w bloku
na 1 piętrze z garażem NM5877 500 122 446
5 pokojowe centrum - bardzo ładne
w kamienicy na 2 piętrze z możliwością wydzielenia pomieszczenia
na lokal usługowy NM5877 - 500
122 446
5 pokojowe centrum - bardzo ładne
z możliwością prowadzenia działalności usługowej w części mieszkania NM5877 - 500 122 446
70 m2 po remoncie z garażem przy ul Tkackiej. Możliwa zamiana
na większe w centrum lub z ogrodem - 793 770 062
78 m2 na Zabobrzu - luksusowe
M-3! Atrakcyjnie urządzone. Mieszkanie znajduje się na wysokim
parterze bloku czteropiętrowego na
Zabobrzu III - 515 285 788
BEZ pośredników - zadbane przytulne poddasze w Cieplicach bezczynszowe mierzone po podłodze
64,5m niebanalnie wykończone w
drewnie, ogródek - 504 091 818
CIEPLICE - ładne 3 pokojowe
mieszkanie NM5877 - 500 122
447
CIEPLICE - Os Orle - 3 pokoje. Słoneczne, rozkładowe, IVp. Sprzedam
bez pośredników - 603 502 232
CIEPLICE - wyjątkowo atrakcyjne
mieszkanie w doskonałej lokalizacji
NM5877 - 500 122 447
CIEPLICE z ogrodem - mieszkanie
w kamienicy poddaszowe, 3 pokojowe z ogrodem i garażem Jeldom
lic.3059 - 602 727 242
CZARNE działka - 3000 m2, 180
tys., wydane warunki zabudowy
Pelkom. lic nr 3454 - 693 539 967
DOM - powierzchnia użytkowa
110 m2 wraz z ogrodem w Małej
Kamienicy - 668 342 363
DOM 180 m2 - z murowana stodołą
i działką 44 ary w Mirsku. Cena
110000 zł. - 606 797 752
DOM 250 tys. zł - w Trzcińsku w
cichym miejscu. Wymieniona instalacja c.o. i wodno- kanalizacyjna.
Dom nadaje sie również dla dwóch
rodzin. Pelkom, nr lic. 10750 - 691
210 677
DOM 95 tys. - dom powojenny
ok. 150 m2, działka 600 m2, do
remontu, lic.zaw.9482 - 501 181
875
DOM 95 tys. - działka 600 m2,
okolice Jeleniej Góry, lic.zaw.9482
- 501 181 875
DOM bliźniak, 200 m2 - w Cieplicach. Cena 550 tys. Polecam! Lic
5627 - 508 240 821
DOM Karpniki - powierzchnia 162
m2, na działce 23 ary. Jeldom lic.
3059 - 602 727 242
DOM na wsi do remontu - Kłopotnica gm. Mirsk na działce 2500 m2,
cena 80.000 zł. - 602 725 853

DOM w Jeleniej Górze - 170 m2,
513 tys. zł JeldomN lic.zaw.3059 600 434 800

DZIAŁKI budowlane Jeżów Sudecki
- Siedlęcin, uzbrojone, piękna panorama - 796 141 511

DOM w JG - bez pośredników - 785
535 629

GRUNT rolny - 3,2 ha 4,5 zł/m2
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213

DOM w Miłkowie - przedwojenny na
ładnie zagospodarowanej działce
1200 m2. 240 tys. zł Nr lic. 10750
- 691 210 677
DOM w Mysłakowicach - 160 m2,
480 tys. JeldomN lic.zaw.3059 - 600
434 800
DOM w Mysłakowicach - 250 m2
na działce 1200 m2 cena 450 tys
zł. Nieruchomości Atrium licencja
5124 - 601 551 213
DOM w Mysłakowicach - dom z
2008 roku na działce 1200 m2
250 tys. zł. nieruchomości Atrium
licencja 5124 - 601 551 213
DOM w Sobieszowie - ładnie położony dom z widokiem na Chojnik.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
DOM w trakcie remontu - w Janowicach Wielkich na działce 1500 m2.
Lic. 4566 - 601 540 292
DOM wolnostojacy - dom w okolicach Karpacza na działce o pow.
1200 m2, cena 250 tys. zł Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
DOM wolnostojacy w Miłkowie
250 tys. zł. Nieruchomości Atrium
licencja 5124 - 601 551 213
DOM za 250 tys. zł - 8 km od Jeleniej Góry po wymianie instalacji
wodno-kanalizacyjnej i co. Dom
przedwojenny suchy w dobrej lokalizacji. Nr lic. 10750 - 691 21 0677
DUŻA kawalerka - po gruntownym
remoncie o pow. 36 m2, kuchnia
duża osobna, na IV-piętrze bloku
4-piętrowego, Zabobrze III, do
wprowadzenia od zaraz, cena
do negocjacji Lic.zaw.2400 - 669
620 071
DUŻE mieszkanie w kamienicy Lic.7867 - 697 814 556
DWA mieszkania - własnościowe
26 m2 i 36 m2 na Osiedlu Orlim 601 754 560
DWA pokoje na Zabobrzu III - 38,14
m2, II piętro, winda, po remoncie 606 327 310
DWUPOKOJOWE - Zabobrze
I, parter, 40 m2, 138 tys. NCity
Lic.5524 - 600 406 805
DWUPOKOJOWE w Piechowicach
- Lic.7867 - 697 814 556
DWUPOKOJOWE Zabobrze I - 37
m2, atrakcyjna cena, lic.5524 - 662
112 344
DWUPOZIOMOWE nowe - Nowe
mieszkania trzypokojowe, dwukondygnacyjne blisko centrum
Roksanes Żukowski lic. 7867 - 508
240 831
DZIAŁKA - Cieplice - budowlana mała 570 m2, blisko centrum
NM5877 - 500 122 446
DZIAŁKA budowlana - działka w
Łomnicy 83 zł./m2 działki w Jeżowie
Sudeckim 93 zł./m2, Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
DZIAŁKA budowlana - działki w
Jeżowie Sudeckim 1297 m2, 1664
m2, cena 93 zł/m2 Nieruchomości
Atrium licencja 5124 - 601 551
213
DZIAŁKA budowlana - położona w
Komarnie 1528 m2, ładne widoki 662 112 344
DZIAŁKA budowlana 2200 m2 - w
Sobieszowie z widokiem na Chojnik
- 501 682 027
DZIAŁKA budowlana w Kołobrzegu
- okolice ulicy Wesołej 2100 m2 502 102 342
DZIAŁKA budowlana w Ścięgnach
- 1100 m2 z warunkami zabudowy
- 512 117 779
DZIAŁKA Mysłakowice - o
powierzchni 15 ar. - 693 307 360

DOM ok. Karpacza - na ładnej
działce 1200 m2, cena 240 tys.
zł. - 691 210 677

DZIAŁKA rolna 34500m/2 - Wojanów, cena 115 000 zł.(licencja
nr.5627) - 662 009 700

DOM pensjonat - w Karpaczu167
m2 działka 1400 m, dom po remoncie przygotowany do zagospodarowania, cena 300.000 euro
lub równowartość w PLN - 603
189 847

DZIAŁKI budowlane - piękne działki
z widokiem na Karkonosze w dobrej
cenie. lic. nr 7867 - 508 240 831

DOM Sobieszów - 120 m2 poniemiecki, garaż, działka 700 m2, lic.
5524 - 662 112 344

DZIAŁKI budowlane - w zabudowie
szeregowej w Cieplicach na os.
Panorama. Działki z zezwoleniem
na budowę i z projektami. W rozliczeniu może być mieszkanie - 609
299 524

GRUNTY rolne - tanio - Koło Świerzawy 8,36 ha -1,8 zł. Czernica 3,5
ha 2 zł, Płoszczyna 2,5 zł, lic 9549
- 501 736 644
JEŻÓW Sudecki - 132 m2 dom
w zabudowie bliźniaczej w stanie
surowym otwartym w Jeżowie
Sudeckim Nr.Lic 5877 - 515 285
788
KAWALERKA - Cieplice - duża,
słoneczna, w doskonałej lokalizacji
- 500 122 446
KAWALERKA Cieplice - ładna,
duża kawalerka, słoneczna na
parterze kilkurodzinnej kamienicy
NM5877 - 500 122 446
KAWALERKA w centrum - sprzedam 33 m2, I piętro. Cena 90 tys. zł.
JeldomN 3059 - 600 434 800
KAWALERKA w Cieplicach - duża,
słoneczna w doskonałej lokalizacji
NM5877 - 500 122 446
KAWALERKA w Jeleniej Górze centrum i Zabobrze. Lic 5627 tel.
- 508 240 821
KIOSK typu Ruch - ul. Kiepury
przyłącze prądu, odmalowany,
przygotowany do otwarcia 3000 zł.
do negocjacji - 502 328 130
KOMFORTOWE mieszkanie - 75
m2 na drugim piętrze z balkonem
w cichej zielonej dzielnicy Cieplic.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
KOMFORTOWE mieszkanie - trzypokojowe 75 m2 w cichej zielonej
dzielnicy Cieplic. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
ŁADNE 3 pokojowe - mieszkanie po
remoncie 62 m2, na I-piętrze, Zabobrze III, kuchnia meble na wymiar,
wysoki standard, do zamieszkania
od zaraz. cena do uzgodnienia Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - 42 m2 po
kapitalnym remoncie z dużym
ogrodem. Cena 105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
ŁOMNICA działka rolna - o
powierzchni 2,16 ha - 665 580
455

MIESZKANIE 2 pokojowe - ładne
39,4 m2 na IV piętrze, Zabobrze II,
blok 4 piętrowy, słoneczne, ciepłe,
balkon, niski czynsz. klatka schodowa zadbana. cena do negocjacji
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu 39 m2 po remoncie - 606
415 949
MIESZKANIE 2 pokojowe - pilnie
mieszkanie okolice Małej Poczty,
2 piętro, 51 m2, ładna spokojna
okolica NM5877 - 500 122 447
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
remoncie, na I-piętrze, 48,47 m2,
budynek wielorodzinny, blisko centrum, wymienione okna, podłogi,
minimalny czynsz, bardzo dobra
lokalizacja Lic.zaw.2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe
- zadbane, słoneczne, o pow.
53,22 m2 na III-piętrze, budynek
4-piętrowy, duży przedpokój, bardzo
dobry standard, niski czynsz, super
lokalizacja. Cena do uzgodnienia.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - bardzo
ładne po remoncie 82,13 m2 na
IV-piętrze budynku wielorodzinnego, funkcjonalne, ciche, czynsz
niewysoki, ścisłe centrum, bardzo
atrakcyjna cena Lic.zaw.2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - bardzo
ładne w okolicach Małej Poczty
o powierzchni 64 m2 w budynku
wielorodzinnym, rozkładowe, słoneczne, duży balkon, ogrzewanie
sieciowe, cena do negocjacji. Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - ładne
na wysokim parterze 80 m2, szafa
Komandor, Sobieszów, blok 4 piętrowy, duży balkon, w cenie garaż
murowany 19,5 m2, atrakcyjna
cena Lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 65 m2, parter budynku wielorodzinnego,
wysoki standard, duża łazienka,
przestronny przedpokój, gładzie,
do wprowadzenia od zaraz, Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
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MIESZKANIE 3 pokojowe - przytulne i bardzo ładne o pow. 53,6 m2,
IV-piętro, Zabobrze II, rozkładowe,
słoneczne, duży balkon, dobry
standard, doskonała lokalizacja.
Cena do uzgodnienia. Lic.zaw.2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 3-pokojowe - bardzo
ładne 69,18 m2, II-piętro, Zabobrze
III, blok 4-piętrowy, rozkładowe,
środkowe, słoneczne, duży balkon
od oołudnia, cena do uzgodnienia.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3-pokojowe - na
IV-piętrze 53,90 m2, w bloku
4-piętrowym, środkowe, duży balkon, wymaga remontu, Zabobrze
III, możliwość kupna garażu. Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 58 m2 - 2 pokojowe
mieszkanie do modernizacji. Cena
90 tys. zł JeldomN lic.zaw.3059 600 434 800
MIESZKANIE Cieplice - 3 pokojowe
na I-piętrze w bloku 3 piętrowym,
67,4 m2, do remontu, dobra lokalizacja Lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE do kapitalnego
remontu - tanio, centrum - 508
240 821
MIESZKANIE na gabinet - duże
mieszkanie w centrum, na gabinet
lub biura. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
MIESZKANIE na Zabobrzu - mieszkanie 54 m2, 4 piętro 165 tys. zł.
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
MIESZKANIE na Zabobrzu 3 - 790
877 578 51 m2 2 pokoje kuchnia
łazienka 800 zł. z czynszem lic.
1749
MIESZKANIE po remoncie 34 m2 pokój, kuchnia, łazienka w Jeleniej
Górze bez pośredników - tanio - 788
095 188
MIESZKANIE Podgórzyn - 67 m2,
3 pokoje, osobne wejście - ogród,
cena 130 000 NM5877 - 500 122
446
MIESZKANIE w centrum - 117 m2,
4 pokoje, do remontu. Cena 240
tys. do negocjacji. Lic 7453 - 601
869 663

M-3 Piechowice - mieszkanie 67
m2 w nowym budynku z cegły.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
MAŁE mieszkanie w centrum - bardzo ładne po kapitalnym remoncie
w kamienicy z kawałkiem ogródka
NM5877 - 500 122 446
MIESZKANIE w centrum - 56 m, 2
pokoje, 215000 zł. - 600 258 703

Mieszkanie na Osiedlu Robotniczym
- w kamienicy , jednopokojowe
38,50 m2.
Cena 129.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501793-613 ; infolinia 0801-011-963

MICHAŁOWICE - działka 5076, 43
zł./m2 licencja 5124 - 601 551 213

Mieszkanie 2 pokojowe okolice Akademii
Ekonomicznej. Okazja !
Nieruchomości Karkonoskie tel. 507676-139 ; infolinia 0801-011-963

MIESZKANIA Klonowica - ładne,
rozkładowe mieszkanie po kapitalnym remoncie 125 m2, 4 pokoje,
balkon. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
MIESZKANIA w centrum - 73 m2,
I piętro, 256 tys. zł., 97 m2 wysoki
parter 258 tys. zł Jeldom N lic.
zaw.3059 - 600 434 800
MIESZKANIE - na Zabobrzu,
3 pokojowe Licencja 5627 tel
508240821 - 508 240 821

Okazja - 1 pokojowe przy ulicy Drzymały. Doskonała lokalizacja pod wynajem.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 5076676-139 ; infolinia 0801-011-963

MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
ładne 51,4 m2 na III-piętrze budynku
wielorodzinnego, po modernizacji,
można dokupić garaż murowany
za 10 000 zl, okolica spokojna Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo ładne na III piętrze w bloku
4-piętrowym 50,79 m2, bardzo ciepłe, przestronny przedpokój, duży
balkon od południa, niski czynsz
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo ładne na I-piętrze, kuchnia z
zabudową, rozkładowe, podłogi
panele, nowe okna, duży balkon
od południa, blok ocieplony, nowa
elewacja. Lic.zaw.2400 - 669 620
071
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
ładne po kapitalnym remoncie
59,76 m2 na I-piętrze w kamienicy dwupiętrowej, wymieniono
wszystkie instalacje, okna i podłogi,
niski czynsz, atrakcyjna cena Lic.
zaw.2400 - 669 620 071

Kawalerka w Cieplicach - Plac Piastowski - doskonała lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie 507-676139 ; infolinia 0801-011-963

Mieszkanie 3 pokojowe - Stare Miasto
109 m2. Cena 230.000 złotych.
Nieruchomości Karkonoskie 507-676139 ; infolinia 0801-011-963

Trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach
- sąsiedztwo Parku Zdrojowego. Nowa
cena !
Nieruchomości Karkonoskie 5057-676139 ; infolinia 0801-011-963
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Mieszkanie w centrum - bardzo
tanie 4-pokojowe na parterze o
pow. 97 m2, wysoki standard,
komfortowe, bardzo funkcjonalne,
niskie koszty utrzymania, bardzo
atrakcyjna cena Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie w Cieplicach - po
remoncie, 45 m2, blisko Placu
Piastowskiego, ogródek ok. 90
m2, piwnica, strych, 155.000. - 661
114 212
Mieszkanie w Cieplicach - z
ogrodem i garażem, po remoncie,
63 m2, 3 pokoje. Lic 7453 - 601
869 663
Mieszkanie w Miłkowie - 80 m2, 4
pokoje, ogród. 120 tys. do negocjacji. Lic 7453 - 601 869 663

Mieszkanie z ogrodem - 42 m2
po kapitalnym remoncie. Cena
105.000. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
Mieszkanie, 2 pokoje - 39 m2,
2 piętro, winda, 3 Zabobrze - 606
327 310
Mysłakowice - Działki budowlane - 665 580 455
Nowe mieszkania w centrum - ul.
Krótka w Jeleniej Górze. Cena od
3000 zł. brutto. - 603 533 953
Odstąpię mieszkanie 2 pokojowe
TBS - w Jeleniej Górze ul. Kiepury.
50.000 zł. - 609 241 666
Ok. Małej Poczty - 3 pokojowe,
52 m2 II piętro, 63 m2 III piętro,
64 m2 wysoki parter. JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Dom w stanie surowym otwartym w Piechowicach-Piastowie, bliźniak.
Budowany z solidnego materiału, w pełni
podpiwniczony, z garażem.
Powierzchnia 123 m.kw + 66 m.kw
piwnice.
Cena za segment 255 tys. zł. polecam
Remigiusz
Rychlewski 501736644 lic.9549

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

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

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

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

Okazja - nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Gorze. Cena
155.000, 48 m2, bez pośredników i
prowizji. Do zamieszkania od zaraz
- 605 885 085
Okazja nowy dom - 164 m2, salon
i 4 sypialnie w cenie 350 tys. EuroDom lic.4566 - 601 540 292
Okazja nowy dom - komfortowy
dom na osiedlu Łomnickim bez
pośredników zdecydowanie - 785
535 629
Piechowice 3 pokojowe - duże
80 m2 mieszkanie na parterze kilkurodzinnej kamienicy z kawałkiem
ogródka NM5877 - 500 122 446
Po remoncie 62 m2 - Słoneczne,
rozkładowe 3 pokojowe mieszkanie
na pierwszym piętrze. Nr.Lic 5877 515 285 788
Przytulne mieszkanie - ładne 2
pokojowe o powierzchni 38,17 m2
na II-piętrze bloku 2 piętrowego,
środkowe, rozkładowe, słoneczne,
nowe okna, niski czynsz, cena
do negocjacji. Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Słoneczna kawalerka - po
remoncie, Zabobrze 1 - 661 571
053
Stoisko na Florze - 501 478
144
Studio fitnesu - lub dzierżawy całkowicie wyposażone studio fitness
w skład, którego wchodzą kapsuły
Vacu Fit, Rollmasarze, Wibropłyty,
Masagery - kredyt, leasing - 602
466 047
Szeregówka w JG - piękny dom
102 m2. 390 tys. zł JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800
Świeradów trzypokojowe - w
centrum w bloku lub kamienicy.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 608 508 308
Tani dom - przedwojenny w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. Działka 1200
m2, cena 240 tys. zł - 691 210 677
Tanie 3 pokojowe - mieszkanie
58,4 m2 na I-piętrze na Zabobrzu
I, słoneczne, rozkładowe, balkon
- loggia, cena do uzgodnienia.Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Ta n i e ł a d n e m i e s z k a n i e 3-pokojowe o powierzchni 66,83 m2
na I-piętrze, w bloku 4-piętrowym,
rozkładowe, Zabobrze III, blok
z cegły, bardzo dobry standard,
atrakcyjna cena. Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Tanie mieszkanie - bardzo ładne 2
pokojowe na I-piętrze o powierzchni
52 m2 na Zabobrzu II, bardzo dobry
standard, przedpokój w zabudowie,
balkon duży, klatka schodowa
zadbana, atrakcyjna cena Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Tanio kawalerka - w centrum do
remontu, I piętro, Jeldom lic.3059
- 602 727 242
Tanio mały pawilon 20 m - na
cele handlowe usługowe, inne
do przeniesienia z możliwością
dobrej lokalizacji cena 18 tys. - 502
161 453
Widokowa działka - z decyzją o
warunkach zabudowy w Miłkowie
k/Karpacza sprzedam o pow. 1300
m2 - 601 540 292
XX-lecie 3 pokojowe - na parterze w bloku 3 piętrowym. Bardzo
dobry lokalizacja, wokół której są
(sklepy, poczta, przystanek MZK,
plac zabaw i wiele innych) - 515
285 788
Zabobrze 3000 zł./m2 - 83 m2, 4
pokoje, balkon, lic.zaw. 9482 - 501
181 875

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Grunty inwestycyjne przy głównej drodze w kierunku Lwówka Śląskiego.
Niemal 3 ha zaraz za Wleniem. Polecam Anna Kędziorek 667219752
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2 pokojowe 54.5 m2 - wysoki
standard w pełni wyposażone
Zabobrze III -1050 zł./mies.+ liczniki + kaucja - po remoncie - 509
608 323

2 pokojowe duże - 1200 + liczniki
- 791 489 563
Mieszkanie dla studentów Mieszkanie dla studentów - 793
764 279
Pokój lub dwa - z dostępem
kuchni, łazienki - 669 569 669
2 pokojowe do wynajęcia - umeblowane Sobieszów - 667 268
932, 663 569 799
Oddam w dzierżawę budynek
z możliwością zamieszkania
do prowadzenia działalności
gospodarczej np. sklepu lub
działalności budowlanej w centrum osiedla domków jednorodzinnych k. Jeleniej Góry - 695
725 857
3 pokojowe - Cieplice od października 55 m2, osiedle Orle,
częściowo umeblowane, ładne,
dobra komunikacja 1000 zł.
(czynsz wliczony) + media, kaucja - 793 573 313
Pokoje z Internetem dla studentów, pracowników, turystów,
gości weselnych, osoby indywidualne - 606 360 443
Przyjmę studentkę na pokój.
Mieszkanie za Zabobrzu - 698
414 291
Kawalerka na Zabobrzu w
pełni wyposażona - pełny koszt
900 zł.- 796 489 565
Studentom mieszkanie 4 pokojowe na Zabobrzu - 604 367 041
2 pokojowe ulica Kadetów,
umeblowane, aneks kuchenny,
pralka, lodówka - studenci i nie
tylko - 508 454 386
1600 zł. pół domu - nowy, wysoki
standard, salon z aneksem kuchennym i kominkiem, 2 sypialnie,
łazienka z kabiną, wanną i hydromasażem - 793 991 846
2 pokoje - 2 i 3 osobowy bardzo
blisko AE, w „mini akademiku”
mieszkaniu studenckim, dostęp do
kuchni, 2 łazienki, umeblowane.
Cena ok. 330 zł./os. +media - 793
443 004
2 pokoje na ul. Kadetów - 2 pokoje
w pełni wyposażone, blisko Kolegium Karkonoskiego. Balkon, aneks
kuchenny, pralka, lodówka. Minimum 3 osoby - 1200, 4 os.-1500
plus prąd - 508 454 386
2 pokoje studenci - 52 m2 dla studentów - 600 818 433
2 pokoje, 900 zł. - Kiepury, 51 m2,
2 pokoje bardzo ładne, całkowicie umeblowane i wyposażone,
zadbane do wynajęcia. Mogą
mieszkać 4 osoby 900 zł plus
czynsz 300 plus rachunki prąd,
woda gaz/wg zużycia. Kaucja 1200
- 502 399 088
2 pokoje, Zabobrze - 900 zł. + liczniki - 691 738 534
2 pokojowe 54.5 m2 - wysoki
standard w pełni wyposażone
Zabobrze III -1050 zł./ miesięcznie
+ liczniki + kaucja - po remoncie 509 608 323
2 pokojowe dla firmy - pół domu 2
pokoje, kuchnia, łazienka ok.100
m2 osobne wejście, samochodem
5 min. do centrum Jeleniej Góry 605 063 176
2 pokojowe duże - 1200 + liczniki 791 489 563
2 pokojowe Lwówek Śl. - kuchnia,
łazienka, przedpokój, po remoncie
- 607 687 488
2 pokojowe umeblowane - mieszkanie /38 m2 / w centrum Kowar. info:
justka571@wp.pl - 603 562 549
3 pokoje na Zabobrzu - umeblowane, 53 m2, blisko Kauflandu
- 603 356 885
3 pokojowe - na Zabobrzu, nieumeblowane, 1130 zł. lic.7867 - 514
600 105

3 pokojowe dla studentów - 117
m2, 3 pokoje, umeblowana kuchnia
z jadalnia. Ul. Wyczółkowskiego.
1400 zł. + licznik - 601 869 663
3 pokojowe mieszkanie JG - (111
m2) blisko centrum - 695 303 242
4 pokoje 1 km od centrum - mieszkanie po kapitalnym remoncie, 4
pokojowe w okolicach Małej Poczty
blisko sklepy, przestanki MZK - 787
866 705
4 pokojowe centrum - da rodziny na
ul. Długiej w cenie 1200 + liczniki
(do negocjacji) - 727 237 179
75 m2 centrum - 3 pokoje, umeblowane - 505145490
95 m2 + ogród + garaż - 60.5 m2
(powierzchnia mieszkalne) + 35
m2 (powierzchnia użytkowa) 3
pokojowe + antresola + 2 łazienki +2
piwnice + kuchnia + garaż + ogród.
Dom ogrodzimy w cichej okolicy
z widokiem na Śnieżkę i blisko
centrum JG. Wysoki standard GG:
3810212 - 504 600 522
Apartament w centrum - Jeleniej Góry: salon z aneksem, sypialnia oraz łazienka z WC. Opłata
1600 zł. + liczniki. Lic. 5627 - 508
240 823
Apartament w Cieplicach - w
pełni wyposażony, dwie łazienki,
dwie sypialnie z pięknie urządzonym ogrodem, garażem, suterena.
Cena 2500 + liczniki - 504 097 811
Atrakcyjny lokal - Lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry - 513
018 455
Atrakcyjny lokal - użytkowy
w centrum Jeleniej Góry - 513
018 455
Biura - powierzchnia od 60 do 340
m2. Cena 17 zł./m2 + media. Lic.
5627 - 508 240 823
Biuro w centrum - J. Góry ul. Bankowa na biuro, kancelarię, umeblowany: 1 piętro, 2 pomieszczenia, 44
m2, WC. W czynszu są wszystkie
opłaty. Właściciel - 501 450 406
Budynek gospodarczy - 330 m2,
przy głównej drodze, 4000 brutto 601 924 778
Dla firmy - trzypokojowe na parterze. Cena 2000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
Dla studentek - 1 miejsce w pokoju
dwuosobowym do wynajęcia w
domku jednorodzinnym 500 m od
Akademii Ekonomicznej Osobne
wejście, kuchnia, łazienka, toaleta,
Internet, ogród - do końca września
zniżka 10% taniej - 695 758 776,075
752 64 71,601 560 863
Dla studentów - trzypokojowe 100
m2, umeblowane i wyposażone.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
Dom - duży w okolicach Jeleniej
Góry, kompletnie wyposażony i
umeblowany. Przygotowany dla
pracowników (dla ok. 10 osób). Lic.
5627 - 508 240 823
Dwa pokoje - umeblowane, okolice
Malej Poczty - 602 736 431
Fajny pokój blisko UE - 3 sympatyczne osóbki poszukują 2-3
os. do przestronnego pokoju w
mieszkaniu (70 m2) studenckim
blisko UE. Przy 5 os.max. koszt na
os-340 zł. W tym ogrzewanie gaz
i inne opłaty. martta.mg@gmail.
pl - 691 349 634
Garaż - 50 m2, kanał, ogrzewany, dostęp do wody i prądu, siła.
Dzwonić po 18. Cena 300 zł. - 757
534 738
Garaż - w okolicach centrum - 607
730 188
Garaż - z kanałem wraz z dużym
placem okolice Opla Ligęzy - 663
581 052
Hala - Hala lic. 7687 - 662 009
400

Idealne dla dwojga - mieszkanie
w spokojnej okolicy, dwupoziomowe z tarasem i ogrodem - 697
814 556
JG Cieplice pokoje - od 11 października 2009, pokój jednoosobowy dla
osoby pracującej lub studenta - 075
75 52 456
Kawalerka - bezczynszowa w
okolicach Zajezdni za przystępną
cenę - 601 868 385
Kawalerka - osobie pracującej,
samotnej, cena 650 zł + liczniki 792 620 729
Kawalerka - pokój z dostępem
do kuchni i łazienki, wszystko
umeblowane, Internet wifi. Gwarantowana cisza i spokój idealne
dla studenta. Dzwonić po 18. - 757
534 738
Kawalerka - Różyckiego od
1-go października. 650 + energia
elektryczna + woda + gaz + CO +
kablówka/Internet + kaucja umeblowane. Najchętniej para - 692
178 993
Kawalerka - z balkonem, blisko
KK - 506 500 296
Kawalerka bez dodatkowych
opłat - 2 mieszkania 1 pokojowe w
Jeleniej Górze, brak dodatkowych
opłat eksploatacyjnych typu woda,
prąd, ogrzewanie. Serdecznie
zapraszam do obejrzenia - 600
391 016
Kawalerka Kiepury - 21 m2
z aneksem kuchennym, ładna,
umeblowana wolna od października
- 800 zł (w tym ogrzewanie, Internet,
kablówka) - 662 230 067
Kawalerka od październik - do
wynajęcia ładna kawalerka na
Kiepury z wyposażeniem i aneksem kuchennym, 21 m2, cena 800
złotych (w tym czynsz, Internet,
kablówka) - płatne 2 miesiące z
góry - 662 230 067
Kawalerka umeblowana - 35
m2 z aneksem kuchennym, duży
balkon, umeblowana, z miejscem
parkingowym. Nowy blok, od Października. Cena 800 + 155 opłaty
stałe ( ryczałt podgrzanie wody,
centralne ogrzewanie, śmieci) - 602
685 466
Kiepury 3 pokojowe - nowe - 65
m2, nowe mieszkanie do wynajęcia
min. 6 miesięcy. Pokoje nieumeblowane. 1000 zł. + media+ kaucja
- 501 167 262
Komfortowy dom - w zabudowie szeregowej umeblowany
i wyposażony (wysoki standard)
z garażem i ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
Lokal - na biuro w centrum miasta
30 m2. Lic.7867 - 697 814 556
Lokal biurowy 16 m2 - Wolności
17a, czynsz 800 zł. (w tym media,
wspólna poczekalnia, WC, kuchnia)
- 510 243 264
Lokal Jelenia Góra - w centrum
100 m2, po remoncie, wysoki standard, przystosowany na działalność
kosmetyczną lub handlowo-usługową - 601 881 277
Lokal na zakład fryzjerski - 120
m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy głównej
ulicy w Jeżowie - 693 100 000
Lokal użytkowy - 80 m2 w centrum doskonały pod każdą działalność - 505 074 854
Lokal użytkowy - dwa pomieszczenia 59 m2 (parter, piętro), blisko
centrum, 2 tys. zł. lub wynajem
jednego pomieszczenia, 1100 zł.
lic.7867 - 514 600 105
Hala 6000 m2 w Kowarach na
tor kartingowy oraz 4000 m2
piwnic z
możliwością adaptacji do
zabawy w paint ball
- 502 548 771
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
Dwie kawalerki w domu
jednorodzinnym - cały parter
75 m2 - wspólna kuchnia i
łazienka. Niezależne wejście
i wjazd - parking na 4 auta,
duży ogród
- 075 75 215 89
Lokal użytkowy - w centrum 80
m2, na różnego typu działalność.
N.Żebrowscy lic.9549 - 509 156
552
Lokal użytkowy - w Piechowicach, 155 m2, na magazyn,
hurtownię, nieuciążliwą produkcję
lic.7867 - 514 600 105
Lokal w pawilonie - od 1.10.2009r
w pawilonie przy ul Głowackiego ok.
20 m2. Łącze telefoniczne, Internet,
WC, okno PCV, szyby antywłamaniowe, zewnętrzne kasetony
reklamowe podświetlane - 609
944 321
Lokale - na biura, hurtownie,
magazyny - 601 750 147
M1 w centrum Jeleniej - umeblowana - 694 644 058
Magazyn - Magazyn lic. 7687 662 009 400
Mały kiosk - z możliwością przeniesienia, atrakcyjna cena - 693
517 026
Manicurzystka - wydzierżawię
miejsce manicurzystce - tipserce w
salonie fryzjerskim Zabobrze - 604
812 066
Mieszkanie - dwupokojowe,
umeblowane do wynajęcia na
Zabobrzu przy SP 11. Koszt to
700 zł. + czynsz + liczniki - 505
131 645
Mieszkanie - mieszkanie lic.
7687 - 662 009 400
Mieszkanie 2 pokoje - umeblowane, Internet, kuchnia, łazienka.
Mieszkanie na parterze domku
jednorodzinnym z osobnym wejściem - 75 50 309
Mieszkanie 2 pokoje JG - na
ulicy Kadetów. 2 duże pokoje 72 m2
wysoki parter, 10 min. do centrum, 5
min. do Kolegium ( dystans pieszo
). 950 zł. dla właściciela + czynsz i
rachunki - 508 127 538
Mieszkanie 2 pokojowe nowe
– bardzo blisko centrum 2 p, na
długi czas, 2 pokoje, kuchnia WC,
łazienka - 601 776 276
Mieszkanie 3 pokojowe - na ulicy
Jana Kiepury Cena 1200 zł. + media
- 694 473 203
Mieszkanie 42 m2 - umeblowane
na Zabobrzu. Cena 700 zł. + opłaty
- 605 308 619
Mieszkanie blisko UE - szukam
2-3 osób do mieszkania studenckiego (70 m2) - 691 349 634
Mieszkanie dla pary - W pełni
wyposażone, dwupoziomowe w
spokojnej okolicy. Lic.7867 - 697
814 556
Mieszkanie dla studentów - 4 nieprzechodnie pokoje w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu, w pełni
umeblowane. - 604 367 041
Mieszkanie dla studentów - 793
764 279
Mieszkanie dla studentów od września 2 pokoje w Jeleniej
Górze niedaleko przystanku PKS.
W mieszkaniu są 2 pokoje (2 i
3 osobowy), 2 łazienki, kuchnia,
balkon - 604 170 458
Mieszkanie dla studentów - trzypokojowe mieszkanie w pobliżu UE.
1200 zł. + opłaty. Maksymalnie 5
osób - 604 550 223
REKLAMA

33

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Mieszkanie dwupoziomowe wynajmę dwupoziomowe mieszkanie (salon z aneksem kuchennym,
2 sypialnie i łazienka (kominek,
ogrzewanie podłogowe) 1500 zł.
za m-c. - 793 991 846
Mieszkanie na Zabobrzu - atrakcyjne mieszkanie 64 m2, salon z
aneksem kuchennym + dwa pokoje
wynajmę od października 1200 zł. +
media - 695 137 207
Mieszkanie studenci - wygodnie
mieszkanie dla studentów w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej,
2 pokoje 52 m2, umeblowane i w
pełni wyposażone, dobry dojazd
autobusami do centrum miasta i
uczelnie - 696 672 736
Mieszkanie studenckie - 2 pokojowe, 64 m2, częściowo umeblowane, przy ul Wojska Polskiego,
750 zł + liczniki wg zużycia + kaucja
750 zł. - 664 715 901
Mieszkanie w centrum - umeblowane, 60 m2 po podłodze, 4 piętro,
900 zł+210 zł. czynsz +1500 kaucja
- 501 167 262
Mieszkanie z kominkiem - 3
pokoje, kuchnia łazienka, przedpokój z kominkiem 84 m2, 1200,
centrum Jeleniej Góry - 075 712 21
71,664 308 587
Mieszkanie Zabobrze II - 2 pokojowe, umeblowane, ze sprzętem
AGD - 792 847 861
Na działalność - pomieszczenie blisko centrum miasta na małą gastronomię, catering - 504 547 922
Oś, Łomnickie - polowa domu trzypokojowe 85 m2 1300 zł.+ rachunki
- LIC 7867 - 508 240 828
Pilnie - pokój - cena w granicach
430 zł. ze wszystkim, Zabobrze
najlepiej studentka GG12061759
- 669 854 900
Pokoje dla studentów - blisko
Kolegium K. 2 osobowe i 3 osobowe. Wspólna łazienka i kuchnia
- 501 167 262
Pokoje dla studentów - pokój
jednoosobowy dla studenta - 075
75 52 456
Pokoje dla studentów KK - 2 i 3
osobowe. 150 m na uczelnię. 300
m do Tesco. Internet w pokojach.
Również z osobnym wejściem.
ul. Grunwaldzka, oferta tylko dla
chłopaków - 798 523 542

Pokój - dla jednej osoby z Internetem, telewizja, kuchnia, pralka
automatyczna - cena za miesiąc
400 zł. plus media ,pokój w mieszkaniu dwupokojowym studenckim
- 514 797 738
Pokój - mały w samodzielnym
mieszkaniu na Zabobrzu III - 692
613 787
Pokój - szukam współlokatorki do
pokoju w mieszkaniu 2 pokojowym
w okolicach centrum, cena 220 zł.
+ media - 691 019 976
Pokój - tanio w Jeżowie Sudeckim pokój dla 2- 3 osób (studentów).
Do dyspozycji duży pokój, kuchnia,
przedpokój i wspólna łazienka.
Kontakt po godz. 20:00 - 075 64
43 454
Pokój - w przystępnej cenie na
Zabobrzu - 607 306 722
Pokój 2 os. na Kiepury - dla studentów 2 osobowy pokój w mieszkaniu na Kiepury (od października).
250 zł/os. + 250 zł kaucja. Najlepiej
kibice piłkarscy. - 669 369 055 lub
607 891 374
Pokój 24 m2 - kuchnia - łazienka,
toaleta dla studentów oraz innych 075 64 38 305
Pokój Cieplice - Szukam współlokatora - spokojnego studenta
(bez imprez, gości na noc, itd.),
bez nałogów do mieszkania dwupokojowego w Cieplicach. Ładna,
spokojna okolica. 320 zł + opłaty
na pół anika84@o2.pl
Pokój dla 2 studentek - duży dla 2
studentek lub studentów. 250 zł. od
osoby + opłaty. Ul. Podchorążych
21 - 603 845 853
Pokój dla 2 studentów/ek - w
domku jednorodzinnym na cichym
osiedlu. Do Politechniki spacerem
15 minut - 075 75 51 855
Pokój dla dwojga - umeblowany,
Internet, TV - Jelenia Góra, Cieplice
-300 zł. od osoby - 783 390 672
Pokój dla dwóch osób - w samodzielnym mieszkaniu studenckim,
blisko centrum, Akademii Ekonomicznej, umeblowany, możliwość
Internetu 250 mnie/os., kaucja,
media do podziału. - 075 752 63
51, 502 161 453
Pokój dla jednej osoby - w mieszkaniu trzypokojowym. Blisko centrum - 502 568 348

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Pokój dla studentki - poszukuję
współlokatorki do wynajęcia pokój
w mieszkaniu studenckim, blok przy
ulicy Wiłkomirskiego. Umeblowany,
Internet, mieszkanie po remoncie,
350 zł. + niewielkie rachunki (ok. 30
zł.). Kontakt po 16. - 693 098 369
Pokój dla studentki - Zabobrze ul. Noskowskiego duży, przestronny
z wyjściem na balkon umeblowany
+ TV z kablówką, na dniach podłączenie do Internetu Cena 500 zł. w
tym w/w media Liczniki dzielone po
połowie - 510 797 010
Pokój dla studentów - Pokój
dwuosobowy, ewentualnie dla 1
osoby, w domku jednorodzinnym w
centrum Cieplic. 10 minut od Politechniki-wszędzie blisko. Domek na
cichym i spokojnym osiedlu - 075
75 518 55
Pokój lub dwa - z dostępem
kuchni, łazienki - 669 569 669
Pokój w Cieplicach - dla 1-2
osób od zaraz w domku dla studenta, osoby pracującej. Kuchnia,
łazienka, Internet. GG: 2798099
- 798 421 721
Pokój w Karpaczu - z łazienką
w centrum Karpacza z osobnym
wejściem, cena do negocjacji - 606
110 895
Pokój z Internetem - umeblowany, gwarantowana cisza i spokój.
Idealny dla studenta. Cena 300 zł.
Dzwonić po 18 - 757 534 738
Pokój za opiekę - udostępnię
pokój odpowiedzialnej kobiecie w
zamian za opiekę nad osobą starszą - 663 071 425

Polowe domu - 85 m2 na oś.
Łomnickim 1300 zł./ miesiąc lic
7867 - 508 240 828
Połowa małego domu - w zabudowie bliźniaczej w Jeleniej Górze,
salon z aneksem kuchennym i z
kominkiem, 2 sypialnie, łazienka
z kabiną z hydromasażem - 793
991 846
Pomieszczenie na warsztat
- ok.150 m2, szukam osoby do
współpracy posiadającą podstawowy sprzęt warsztatowy - 885
303 715
Stancja w Cieplicach - pokój
jednoosobowy w mieszkaniu studenckim. Bardzo dobre warunki,
mieszkanie nowe z osobnym wejściem, umeblowane, spokojna
okolica. Cena 350 zł w tym rachunki
i Internet, blisko politechniki - 791
770 785
Szukam chłopaka - do nowego
mieszkania przy KK Koszt 325
zł./m-c + kaucja - 606 251 942
Szukam kawalerki - osoba ze stałą
pracą szuka kawalerki do wynajęcia, może być umeblowana. Okolice
skrzyżowania alei Jana Pawła II i ul.
Grunwaldzkiej - 603 333 501
Tanio 2 pokoje - na Zabobrzu III,
wysoki parter. Jeldom lic. 3059 - 602
727 242
Teren do wynajęcia - do składowania materiałów - 793 070 987
Umeblowana kawalerka - ok.
30 m2, po remoncie, stałe łącze
internetowe, miejsce parkingowe,
spokojna dzielnica willowa-osiedle
Głowackiego - 516 218 935

Umeblowana kawalerka - stałe
łącze internetowe, ogrzewanie
gazowe, 30 m2, miejsce parkingowe, osiedle Głowackiego. Cena
1000 w tym są już wszelkie opłaty
za media - 516 218 935
Umeblowane mieszkanie - 38
m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka
w centrum Jeleniej Góry. 700 zł +
czynsz 250 zł + liczniki. Dzwonić
po 16.00 - 663 836 247
Współlokator - do pokoju w
centrum - 663 226 009
Wynajmę pokój studentce Pokój: Jelenia Góra, Zabobrze I,
pierwsze piętro, wyremontowana
łazienka i kuchnia, mieszkam sama,
więc gwarantuję dobre warunki do
nauki, wszędzie blisko - 603 457
517 lub 075 75 261 62

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Małżeństwo z dwójką dzieci
- w wieku szkolnym poszukuje
mieszkania do wynajęcia na
Zabobrzu lub okolicy niedrogo
- 661 366 746
Mieszkanie w Kowarach - 2
pokojowe - 510 250 648
Para z 12-latkiem szuka do
wynajęcia mieszkania - może być
bez wygód na terenie Jeleniej
Góry - 693 581 315
1/2 domu - nowy, mały domek
w zabudowie bliźniaczej, wysoki
komfort. Gorąco polecam - 509
110 475
2 pokoje – I p. winda, słoneczne 880 144 645
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Nowy zawód - dyplomowany księgowy.
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OG£OSZENIA
2 pokojowe umeblowane - dla 2
osób pracujących, dużej kawalerki
(min 40 m2) lub 2 pokojowego
- umeblowanego mieszkania w
Jeleniej Górze (Cieplice) - 513
052 204
Centrum duże z kominkiem - 84
m2 po remoncie, 3 pokoje, kuchnia
łazienka, 1200 zł. i media - 075 71
22 171, 664 803 587
Chce wynająć - szukam mieszkania na Zabobrzu 3 duże pokoje,
przedpokój, kuchnia i łazienka pod
działalność gospodarczą - opieka
nad dziećmi - 509 296 581
Cieplice lub Piechowice mieszkania 1 lub 2 pokojowego
w Cieplicach, Sobieszowie lub
Piechowicach. Opłata miesięczna
do 600 zł. Pilne Nr lic 7867 - 508
240 825
Dla studentów - mieszkanie 3
pokojowe w pobliżu UE. 1200 zł
+ opłaty, maks. 5 osób - 604 550
223
Dla zdecydowanego klienta - dwupokojowe mieszkanie w Jeleniej
Górze od zaraz. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
Dla zdecydowanego klienta kawalerkę w Jeleniej Górze. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
Dla zdecydowanego klienta mieszkanie jedno lub dwupokojowe
od zaraz. Nieruchomości Żebrowscy lic 9549. - 509 156 552
Duża kawalerka - bądź mieszkania dwupokojowego do wynajęcia
na dłuższy okres, najlepiej na
Zabobrzu (niekoniecznie). 800 zł +
liczniki. - 605 670 517

Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. Mile widziany balkon 724 128 847
Mieszkanie 2 pokojowe - z
ogrzewaniem centralnym, najlepiej
na Zabobrzu. Proszę o kontakt - 724
128 843
Mieszkanie Lubań - 2 pokoje lub
kawalerkę - 511 042 336
Mieszkanie w Kowarach - 2
pokojowe - 510 250 648
Mieszkanie w okolicy Małej
Poczty - o dobrym standardzie,
umeblowane w okolicach Małej
Poczty/InterMarche - 888 794 020
Mieszkanie w Piechowicach para pilnie poszukuje do wynajęcia
mieszkania dwupokojowego lub
kawalerki - 793 240 652 , 792
224 740
Mieszkanie w pobliżu Małej
Poczty - (2 pokoje + pokój połączony z kuchnią), cena 1100 +
rachunki (woda, gaz, elektryczność)
- 506 715 939
Młoda para szuka pilnie - mamy
pracę i chcemy iść na swoje 2
pokoje - 692 197 661
Od zaraz - młoda para chce wynająć mieszkanie 2 pokojowe do 800
zł. + liczniki. Jelenia Góra lub bliska
okolica . - 667 209 912
Para wynajmie - kawalerkę lub
małe mieszkanie w Piechowicach
- 792 224 740
Pokój - studentka AE szuka
pokoju jednoosobowego - 697
591 910
Pokój - w Jeleniej Górze po przystępnej cenie, jestem osobą niepalącą i spokojną - 664 669 238

Garaż albo nieduży magazyn - w
Piechowicach lub w pobliżu - 727
549 523

Pokój - z dostępem do kuchni i
łazienki w Cieplicach lub Podgórzynie - 508 910 244

Garaż, magazyn - poszukuję do
wynajęcia niedrogiego, suchego
garażu albo magazynku, w Piechowicach lub w pobliskich miejscowościach - 727 549 523

Pokój + Internet-1 os./2 os. - w
willi w Cieplicach blisko parku i
Politechniki - 694 350 436 / 075
64 26 101

Karpacz lub okolice - mieszkania 2 pokojowego. Może być do
odświeżenia. Korzystanie z ogródka
byłaby dużym plusem. Do 1000
zł. z licznikami nr lic 7867. - 508
240 825
Kawalerka - luksusowa. Jeldom Nieruchomości lic.3059 - 600
434 800
Kawalerka Kowary - para z
dzieckiem - w Kowarach - niedrogo
- 889 613 823
Kawalerka lub 2 pokojowe - w
Kowarach, Karpaczu lub okolicy, do
500 + liczniki, oferty proszę kierować na adres mailowy katharine@
op.pl - 691 568 619
Kawalerka lub m2 - umeblowanego do wynajęcia na dłuższy
okres, najlepiej na Zabobrzu (niekoniecznie). 800 zł + liczniki - 605
670 517
Kawalerka lub mieszkanie umeblowanego, najlepiej blisko
centrum lub Morcinka. Cena 700800 PLN. - 605 673 148
Kawalerka/pokój - jestem
studentką UE i wraz z chłopakiem
chcemy wynająć tanią kawalerkę
(najlepiej w centrum), bądź pokój
max do 650 zł. (czynsz) - 693
169 340
Kiosk - mam do wynajęcia - 693
517 026

Poszukuje lokalu - do 1000 zł.
w Jeleniej Górze na działalność
usługową. Mail: spartakus72@
interia.pl - 606 403 715
Poszukuję pokoju - jedno lub
dwuosobowy, najlepiej blisko centrum - 668 389 425
Studentka szuka 1 os. – 3 go
roku KK spokojna, bez nałogów
poszukuje 1-os pokoju do wynajęcia. Chętnie na Zabobrzu w
okolicach 300 zł. mies. Pilne - 668
663 629
Szukam kawalerki - od zaraz na
dłuższy okres do 550 PLN, max
30 m2 w pełni wyposażoną - 609
599 704
Szukam kawalerki - osoba ze stałą
pracą szuka kawalerki do wynajęcia, może być umeblowana. Okolice
skrzyżowania alei Jana Pawła II i ul.
Grunwaldzkiej - 603 333 501
Szukam kawalerki - studentka od
25 września 2009 w Jeleniej Górze
- 796 095 356

Mieszkanie 2 pokoje - w JG na
Zabobrzu 52 m2, balkon, winda, 4
piętro. 900 zł. + liczniki + kaucja 603 411 423

20 letnia Roksana - wyjazdy - 798
968 611
20 letnia Roksana i 30 letnia Kasia nowe miejsce - 794 210 638
21 letnia Sylwia - z dużym biustem
zaprasza 100% dyskrecji - 696
203 488
30 - latek - Poznam panie i dziewczyny. Zrobimy wszystko, na co
przyjdzie nam ochota - 698 394
444
30 letnia Kasia - stare miejsce bez
zmian 100% dyskrecji zaprasza 726 357 292
35 Kaja - zapraszam - 796 691
134
35 lat brunet - bez nałogów atrakcyjny wysoki szuka kobiety nie
koniecznie atrakcyjnej, warunek
średnio krągła kobieca w 100 % 785 811 773
43-latka – oral, anal, biust
trójeczka, jędrna pupa wilgotna
muszelka dyskrecja i higiena - 781
668 703
44-latka - atrakcyjna nimfomanka
z dużym temperamentem zaprosi
do siebie - 781 668 703
Atrakcyjne i młode - zaproszą
do siebie... - 669 885 849
Całodobowo i dyskretnie Całodobowo i dyskretnie - 669
885 849
Doprowadzę cie do ekstazy
- jeśli okażesz się prawdziwym
mężczyzną - 884 147 295
Dwie sympatyczne - atrakcyjne
dziewczyny zaproszą do siebie 669 885 849
Dyskrecja i satysfakcja - gwarantowane. Będzie tak jak lubisz
- 669 885 849
Francuski perfekt - prywatnie 669 885 849
Jeśli pragniesz się zapomnieć - i
przeżyć niezapomniane erotyczne
chwile zapraszam cie do mojej oazy
namiętności - 514 587 388
Maturzystka - Maturzystka 796 691 135
Młoda atrakcyjna para szuka
pani - do wspólnej zabawy z nami
lub tylko z nią - 889 241 916
Młoda, szczupła blondyneczka przyjmuje prywatnie - 721 446 426

Pan 45 lat miły - kulturalny, zadbany,
pozna panią w celu towarzyskim
sms - 509 910 698

Szukam pokoju - studentka 1 roku
KK szuka pokoju 1 os w centrum
lub blisko KK gg7082843 - 721
021 355

Mieszkanie - w centrum Cieplic
- 075 64 80 869

Panie, panowie - proszę dzwonić
na 075 76 46 153 - dobre chęci
czynią cuda od 45 - 70 lat, a
więc oczekuję sygnału - JOLA 9-10:30, 19-22, czasami między
15-17

Szukam mieszkania 2-pokojowego bądź kawalerki dla
młodej pary, umeblowane i wyposażone. Niedrogo. Najlepiej w Jeleniej
Górze - 667 872 718

Małżeństwo - mieszkania
kawalerki lub 2 pokojowego, cena
do 750 zł.+ rachunki - 798 711 847

Mieszkanie - najlepiej 2 pokojowe, z ogrzewaniem centralnym.
Proszę o kontakt. - 724 128 847

USŁUGI
TOWARZYSKIE

Opalona blondyneczka - z dużym
biustem zaprasza dojrzałych panów
na intymne spotkania pełna dyskrecja - 884 147 295

Szukam mieszkania - za opłaty lub
niewielkie pieniądze - 608 845 359

Mieszkanie - 2, 3 pokoje po za
Kiepury Zabobrzem i centrum - 796
754 303

Za opiekę - wynajmę dom w zamian
za opiekę i opłaty licznikowe, Jelenia Góra i okolice - 501 195 185

Szukam kawalerki lub M2 - W
Sobieszowie, Cieplicach a najchętniej na Orlim do 600-700 zł. bez
dodatkowych opłat. - 721 582 709

Kowary, Karpacz - kawalerka lub
2 pokojowe dla pary, do 500 zł +
liczniki, katharine@op.pl, Kowary,
Karpacz lub okolica - 691 568 619

Małżeństwo z dwójką dzieci - w
wieku szkolnym poszukuje mieszkania do wynajęcia na Zabobrzu lub
okolicy niedrogo - 661 366 746

Szukamy mieszkania - studenci
UE szukają mieszkania 2 (do 1000
zł. już z opłatami) lub 3 pokojowe
(900 zł. plus opłaty). Nie palimy.
Najlepiej ogrzewanie gazowe. Ogłoszeniom spoza Jeleniej (Cieplice
itd.) mówimy NIE - 661 249 888

Szukam mieszkania kawalerki - w
Piechowicach - 793 004 593

Szukam pokoju 1 os. - jestem studentka UE i poszukuję pokoju 1-os.
z Internetem. Najlepiej w odległości
od uczelni do 25 min. pieszo i ceną
do 400 zł. (cena łącznie z opłatami
za wodę, gaz itd.) - 724 307 608
Szukam pokoju Kowary - Szukam
pokoju Kowary - 515 771 337
Szukam pokoju z Internetem - w
spokojnym mieszkaniu, może być
tez studenckim, pokój samodzielny
w Jeleniej Górze, osoba wypłacalna, bez imprez - w rozsądnej
cenie: Oferty na maila: levis22@
go2.pl

Poznam dziewczynę - pannę Wojtek 33 lata, kawaler, wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu,
blond włosy - 794 417 789
Poznam fajną zadbaną zgrabną - i
milą Pania Bi. Znajomość na dłużej.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam.
Miły lat 48. Śmiało mile Panie - 607
495 461
Poznam panią do lat 45 - z Jeleniej
Góry-na dobre i na złe. Czekam 500 870 894
Przyjmę koleżankę do współpracy - Przyjmę koleżankę do
współpracy - 796 691 135
Puszysta 40 latka - z ładną piąteczką przyjmuje prywatnie - 782
342 559
Sara - 782 115 982
Skok w bok - dyskretnie i intymnie
- 884 147 295
Szukam kobiety - poważnie myślącej o życiu na całe życie - piszcie,
czekam na wiadomość od was
kochane - 691 020 827

Szukam kochanki tylko smsy Szukam kochanki tylko smsy - 608
235 385

Tynki samoczyszczące - farby
pochłaniające dym tytoniowy i
inne - 510 105 442

USŁUGI
BUDOWLANE

Usługi budowlane - kafelkowanie tarasy, balkony, łazienki
- kompleksowo, solidnie - 506
140 864

Profesjonalny montaż
kuchni, garderoby, panele,
boazerie - 725 444 265
K o pa r k o - ł a d o wa r k a prace ziemne - 697 061 969
Remonty, wykończenia wnętrz
- 600 317 300
Remonty mieszkań - tanio i
solidnie - 698 056 197
Hydraulik - tanio - 605 180
403
Usługi remontowe - wykończeniowe - 609 073 716
Układanie paneli, podłogowych, wykładzin - 609 073 716
Ogólne prace budowlane malowanie, tapetowanie, gładzie, regipsy, panele i inne prace
remontowe - 608 026 379
Ogrodzenia z siatki oraz inne
- montaż, murowanie - 601 614
289
Planujesz remont domu mieszkania, Zadzwoń a zrobimy
to szybko, tanio - solidnie - 502
215 803
Płytki, glazura - panele, malowanie - 721 243 179
Potrzebujesz zrobić centralne ogrzewanie - wodę, gaz?
Dzwoń! - 516 026 488
Prace ziemne - koparko ładowarka JCB zintegrowana z niwelatorem laserowym szybkość i
precyzja, koparka gąsienicowa,
wozidło, wywrotka, zagęszczarka,
pompa - 793 360 425
Profesjonalnie - glazura,
tynki, gładzie, remonty - 605
140 435
Remonty - pełna elektryka - 691
925 724
Remonty mieszkań - łazienki
kompleksowo - 783 203 200
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele i inne
prace remontowe - 691 936 900
Remonty mieszkań - solidnie i
na każdą kieszeń - 513 194 392
Remonty mieszkań i domów
- adaptacje poddaszy oraz docieplenia - 501 073 796
Remonty z gwarancją - remonty,
wykończenia. Solidnie z gwarancja
i dobrymi cenami - 792 288 198
Renowacja drzwi - okien, balustrad itp - 721 321 115
Rusztowanie elewacyjne - 100
m2 do wynajęcia, możliwy transport i rozstawienie, wykonawstwo
docieplenia, elewacje - 606 508
723
Rusztowanie elewacyjne - 50
m2 możliwość wynajęcia 30 zł
doba odbiór własny zapraszam 661 118 739
Solidnie, szybko i tanio - wykonam remont mieszkania: tynki,
regipsy, gładzie, malowanie, podwieszane sufity, ocieplanie poddaszy. Wystawiam faktury VAT - 512
117 726
Tanie remontowanie - malowanie,
tapetowanie, gładź, panele - ceny
do uzgodnienia - 662 077 015
Tanie remonty - od a do z, także
na fakturę - 785 524 363
Tynki maszynowe - konkurencyjne ceny - 512 227 394

Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie
- 698 056 197
Remonty domów
- kompleksowo ocieplenia, tynki,
podłogi, kafle,
regipsy ip.
Szybko i solidnie 790 890 031

Profesjonalne usługi murarskie, brukarskie, glazura
- 695 031 664

Usługi budowlane - Kompleksowe remonty domów - 509 565
541

35

Sprzątanie domów, mieszkań dokładnie i szybko za przystępną
cenę. Kontakt clean-up@poczta.
pl - 663 954 026

USŁUGI
KOREPETYCJE

Usługi budowlane - malowania,
gładzie, płytki, kafle, łazienki kompleksowo, solidnie z gwarancją - 506 140 864

Korepetycje - wszystkie
przedmioty + języki, szkoły
podstawowe, licea -kursy przygotowawcze do matury - najtaniej
w mieście – jeleniagora-konopnickiej@platu.pl - 075 64 700 08,
600 153 322

Usługi budowlane - regipsy,
szpachlowanie, kafelki, ogrodzenia, elewacje, puc - tanio - 665
733 354

Angielski - korepetycje - przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych z możliwością dojazdu
do ucznia - 663 369 045

Usługi budowlane od zaraz
- regipsy, gładzie, malowanie,
panele - 512 466 814
Usługi dekarskie - wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe,
elewacje i docieplenia - 500 062
371
Usługi hydrauliczne - montaż
pieców gazowych stałopalnych
odbiory gazowe - 508 647 464
Usługi hydrauliczne - 513 194
392
Usługi koparko-ładowarką Katapiler - 601 789 268
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano remontowe. Szybko tanio i solidnie - 508
451 743
Wnętrza - szybko, tanio i solidnie - 787 210 943
Wszystkiego rodzaju drobne
naprawy - mąż na godziny - 513
194 392
Wykonam remonty mieszkań łazienek, regipsy - 791 049 105
Wykonamy remont domu - lub
mieszkania, kompleksowo - 665
248 427
Wykonamy remont domu mieszkania - hydraulika, elektryka,
kompleksowo łazienki, zaadoptujemy strych, przebudowy - 665
248 427
Wykończenia wnętrz - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794
1 osoba zagra do tańca - na każdej
malej imprezie KOLMUZ - 609
299 524
Śpiewający Dj - wesela,
imprezy firmowe, karaoke - 509
669 437
DJ na każdą okazje - DJ na każdą
okazje oprawa muzyczna imprez
nagłośnienie. Wesela, studniówki,
imprezy dla grup. victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
Duet muzyczny - zagra sylwestra
- repertuar dla grup niemieckich 668 178 753
Muzyczny duet - wesela, bankiety - 609 851 863

Biologia - zajęcia z biologii dla
maturzystów - 608 403 626
Czeski - profesjonalne zajęcia z
języka czeskiego - 075 76 76 006
Język angielski - zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Profesjonalnie i tanio.
Małe grupki - 608 403 626
Języki dla dzieci - zajęcia dla
dzieci i młodzieży z języka angielskiego, niemieckiego - 075 71
23 107
Korepetycje - Matematyka,
biologia, chemia, geografia - 500
162 500
Korepetycje z języka polskiego
- przygotowanie do matury, pomoc
w nauce szkoła średnia-gimnazjum.
Atrakcyjna cena - 793 283 056
Matematyka - Cieplice - na
każdym poziomie: podstawówka,
gimnazjum, liceum. Przygotowanie
do matury. Tanio i solidnie - 781
133 906
Matematyka - zajęcia z matematyki dla maturzystów - profesjonalnie i tanio. Małe grupy (5 osób)
- 500 162 500
Niemiecki do matury - zajęcia z
egzaminatorem. Tanio i profesjonalnie. 11 zł. za godzinę - 075 76
76 006
Pisanie prac semestralnych pedagogika, socjologia - 512 269
865
Pomoc w pisaniu prac - licencjackich, magisterskich oraz zaliczeniowych. Gwarantuję pełny
profesjonalizm - tanio - 515 237
999
Udzielę korepetycji - z języka
niemieckiego solidnie i z zaangażowaniem. Możliwy dojazd do
ucznia na terenie Jeleniej Góry 510 955 104
Udzielę korepetycji z języka niemieckiego - tanio i solidnie, możliwy
dojazd. Zapraszam! - 515 176 597
Włoski, hiszpański - lekcje języka
włoskiego, hiszpańskiego. Tanio i
profesjonalnie - 608 403 626

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
t a p i c e r k i , s a m o c h o d ó w,
wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66

Zespół muzyczny Ultimatum
- wesela, karaoke - tanio i profesjonalnie - 509 669 437

Biuro Rachunkowe - KO-ALA
- pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@
onet.eu lub 601 837 677

DJ na Twoją imprezę - oprawa
muzyczna wszelakiego rodzaju:
studniówki, 18stki, wesela, nagłośnienie2x2000W oświetlenie - 882
445 991

Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji, kosmetyka samochodowa – 075 64
203 15, 609 600 807

USŁUGI
OPIEKA

Psychiatra specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa
1/13 - wizyty domowe - 600
752 830

Zespół muzyczny ELEAR trzyosobowy skład. Dużo dobrej
muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341

Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca, wieloletnia praktyka - 501
083 152

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Sprzątanie Miłków - posprzątam dom lub mieszkanie najchętniej w Miłkowie - 667 219 849
Sprzątanie mieszkań - biur
oraz po remontach. Szycie oraz
maglowanie, prasowanie koszul
- 608 064 563

Sprzątanie nagrobków.
Szybko, tanio i solidnie. Zniżki dla emerytów i rencistów
- 794 985 556

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153
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OG£OSZENIA

Zwrot podatku z Holandii do
5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia –
695 133 584
Naprawa pralek i sprzętu
AGD Dariusz Simoniuk ul:
Karłowicza 25 - zakład czynny
PN-PT 10-17 SB 10-13 -075 64
21 598. 603 835 483
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773, 603 646 803
Jazda konna - lekcje na bardzo spokojnych hucotkach z
doświadczonym instruktorem
w przepięknej Sosnówce,
atrakcyjna promocja dla
pierwszych dziesięciu osób
- zapraszamy każde grupy
wiekowe - 500 290 337
Brodzik półokrągły - wys. 15
cm. - nowy, cena do uzgodnienia siatka budowlana - 56,50m, która
jest mi zbyteczna – 609 494 710
Restauracja SONATA w Cieplicach zaprasza od 11 do 22 na
smaczne dania oraz okazjonalne
przyjęcia komunijne - wesela 075 75 57217, 692 046 727
Anteny, serwis CS-Mont - montaż zestawów TV-SAT, anteny
naziemne, instalacje RTV-SAT,
naprawa, sprzedaż, Telewizja nowej
generacji N, TV na kartę - 792
859 985
Biuro Rachunkowe - prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i
finansowych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy płac, księgi
handlowe, książki przychodów i
rozchodów i wiele innych - 601
837 677
Biuro usług księgowych - Prowent
poprowadzi książkę przychodów,
księgi handlowe, ryczałt, kadry i
place, VAT od materiałów budowlanych Zachełmie 3 - 509 677 922
Ciasta, torty - na zamówienie
domowe wypieki wszelkie wypieki
- 508 647 464
Elektroinstalacje - przyłącza, pomiary, odbiory - 668 040
022
Elektryk - elektronik - naprawa
spawarek, maszyn przemysłowych,
instalacje elektryczne, sprzęt RTV 605 858 742
Hydraulik Montaż instalacji
C.O. - wod-kan gazowej. Przeglądy
gazowe uprawnienia. Serwis kotłów,
palników - 600 254 430
Hydraulik Tanio - Hydraulik
Tanio - 605 180 403
Instalacje elektryczne od A
do Z. - Profesjonalnie i dokładnie
pracujemy nie boimy się skomplikowanych projektów, również z
łupkiem - 502 503 830
Kompleksowa obsługa firm pod względem podatków ZUS oraz
prowadzenie uproszczonej i pełnej
księgowości - 662 041 167
Kowalstwo artystyczne - bramy,
balustrady, ogrodzenia - zakład
przeniesiony z Grunwaldzkiej zapraszamy do nowej siedziby
Staniszów 23 - 722 395 556
Kredyt dla każdego - 100% przyznawalności, bez BIK-u, zadzwoń
- 783 299 989
Montaż anten - naziemne, satelitarne, cyfrowe TV TRWAM, splitery, najtaniej w regionie tańszego
fachowca już nie znajdziesz - 663
577 396
Odzyskiwanie danych - z dysków twardych i kart pamięci. Zabezpieczenie danych klonowaniem,
odwirusowanie, skanowanie - 607
777 997
Pogotowie antenowe - serwis,
naprawa, regulacje, Mont-Sat ul
Wolności 52 (Mała Poczta), ul.
Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice)
075 64 28 588, 075 64 286 99, 500
183 279, 602 810 896
Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 609 805 185
Pranie i czyszczenie tapicerki
samochodowej - siedzeń, boczków,
podsufitki oraz kosmetyka całego
wnętrza. Wystawiam fakturę VAT 609 373 583
Renowacja drzwi okien - Renowacja drzwi okien - 691 049 345
Renowacja mebli - antyki renowacjamebli@o2.pl - 691 339 820

Skup, sprzedaż, renowacja mebli
- starych i antycznych - 669 367
277
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 609
805 185
Studio tatuażu - profesjonalne
wykonywanie tatuaży czarnobiałych oraz kolorowych w sterylnych
warunkach - 694 503 534
Telewizja N - Telewizja Nowej
Generacji N, Telewizja na Kartę.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) 075 64 28 699, 500 183
279, 602 810 896 - 075 64 28 588
Tłumaczenia - włoski, niemiecki,
angielski, czeski, niderlandzki,
rosyjski, francuski - 075 76 76 006
Usługi hydrauliczne - montaż pieców gazowych stałopalnych odbiory
gazowe - 508 647 464
Wykaszanie chaszczy - Wykaszanie chaszczy - 501 596 129

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Sprinter 7
osobowy + 1750 ładowności,
laweta - transport towarowy tanio, szybko, profesjonalnie i
całodobowo - 501 234 403
DAR Pol przewozy osobowe
Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk – 075 75 182 55, 607
222 369
Niemcy – przewozy osobowe –
super ceny, co szósty przejazd
gratis – 075 75 182 55, 607 222
369
DAR Pol Przewozy osobowe
Niemcy południowe – 075 75 182
55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg
i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice – super ceny – 075 75 182
55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy
do Niemiec – obsługujemy całe
Niemcy od 99 zł. do 160 zł. – miła
obsługa, komfortowa jazda, auto
klimatyzowane – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do
Niemiec z adresu na adres- bez
przesiadki – 075 75 182 55, 607
222 369
30 września w okolice KOLN - mam
wolne miejsca - 669 569 669
Auto laweta - Usługi transportowe,
kraj i zagranica, auto laweta, wyciągarka 3.5 t, auto pomoc, 1.2 zł/km,
do 1700kg, długa platforma Jelenia
Góra - 608 382 458
Autolaweta - transport - 790
581 228
Bus 8+1 Kraj Mercedes Vito - klimatyzacja. Cena 1 zł. za 1 km - 880
433 492
Busy osobowe - Obsłużymy
Imprezy okolicznościowe, wyjazdy,
posiadamy także autobus-czysto,
miło, jesteśmy do państwa dyspozycji - zadzwoń i zapytaj - 608
329 142
Lotniska, przewozy - Praga
- Wrocław - Berlin - Drezno - Katowice. F-ra VAT - 607 763 204
Przeprowadzki - transport
- Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter meblowóz 25 m3,
Iveco Daily 17 m3, ład.1,5 tony,
4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa do
załadunku. Tanio i solidnie. Faktury
VAT - 509 211 282
Przewozy - lotniska - Transport
osobowy, Mercedes Vito V-klasa,9
osobowy bardzo komfortowy, skóra,
klimatyzacja, itd. lotniska, wycieczki,
wesela, konferencje, z adresu na
adres - 509 211 282

Przewozy osobowe - Transport
osobowy krajowy i zagraniczny,
Mercedes Vito V-klasa,9 osobowy
bardzo komfortowy, skóra, klimatyzacja, itd. - 509 211 282
Silver taxi - Przewozy lotniska.
Praga - Berlin – Drezno – Katowice
– Poznań - Wrocław. Przewozy z
adresu na adres. Konkurencyjne
ceny - 500 431 313
Szukam stałych zleceń na samochód - Mitsubishi Canter dmc 3.5T
kontener 420x210x210, czekam
na rozsądne propozycje - 663
164 547
Tani transport - kraj i cała Unia Maxi Ducato plandeka 2.20x2.20x4
możliwe kursy bez plandeki, auta,
motory. Wyjazdy do Anglii. Zapraszam - 512 090 457
Transport na lawecie 24h - kraj
i zagranica, pomoc drogowa - 692
723 836
Usługi samochodem ciężarowym - 6-o tonowym skrzyniowym
7m-2.5m - 601 789 268
Zabiorę do Belgii 2 osoby wyjazd 20 września rano z Jeleniej
Góry - 694 900 333

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Ośrodek Terapii
Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny 606
921 436
Gabinet psychoterapeutyczny 602 638 645
Jelenia Góra
ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni
Przeciwgruźliczej i Chorób
Płuc)
Prywatny dom „Jesienny Liść”
dla osób starszych - 075 76 12
393, 516 067 924
Nadwaga? To nie problem –
bezpieczny, skuteczny i trwały
sposób na pozbycie się zbędnych
kilogramów. W oparciu o naturalne
suplementy - 691 967 676
Nauka pływania - osoby w każdym
wieku - 605 140 435
OBAJDA Salon Fryzjerski - Małgorzata Obajda zaprasza od 21
września 2009 przy ul. Piłsudskiego
6 - 515 427 318
Profesjonalny taniec egipski
- Kimo Tanoura Show, Koncerty,
Festiwale, Party - 503 111 123
Przedłużanie włosów - 120
pasemek w cenie 650 zł. Zadzwoń
- 793 004 593
Tipsy żelowe 50 zł. - posiadam
certyfikat i doświadczenie - 663
500 608
Tipsy profesjonalnie - i niedrogo,
tipsy żelowe, dłonie, stopy, dopełnienia również! Ceny od 30 zł. - żel
na własnych paznokciach, tipsy od
40 zł. - 607 586 605
Wodne Przedszkole - Kubuś
zaprasza dzieci od 6 miesiąca
do 3 lat wraz z rodzicami na kurs
pływania - 793 310 727
Balejaż, farbowanie - strzyżenie
u klienta w domu. Tanio - na telefon
- 721 326 021

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZYJMĘ - budę dla psa i pióra
wieczne w celach kolekcjonerskich - 606 742 523
PRZYJMĘ - chcesz się pozbyć
nieprzydatnych sprzętów AGD
i RTV lub części metalowych
- odbiór własnym transportem 605 726 890
ODDAM - małe kotki - 507 077
813
PRZYJMĘ – drewno opałowe,
każdą ilość - 605 450 658
ODDAM - śliczne kotki 7 tyg. odrobaczywione w dobre ręce do
oddania - 609 839 399
ODDAM - Cocel Spaniel - 7 letniego
w dobre ręce - 726 392 808

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autolaweta - 1.2 zł./ km do
1700 kg, wyciągarka 3.5 tony - 608
382 458

Auto-skup aut - w całości, na
części, powypadkowe, bez opłat,
odbieram własnym transportem
- Jelenia Góra i okolice - 885 588
345

Przyczepa kempingowa KIPK
- rok 1985, 3 - 4 osob. - przedsionek nowy, lekka, zarejestrowana
bezterminowo - stan bardzo
dobry - 501 820 885

Fiata Punto, Forda Fiestę, Vw Polo
- lub inny samochód zarejestrowany
w cenie do 5000 zł. - 603 182 814

Opel Tigra 96 rok, 1.4 benzyna,
elektryczne szyby i szyberdach,
2 poduszki, wspomaganie, po
wymianie oleju, filtrów, rozrządu
- cena 7900 zł. - 609 073 716

Każde auto - bez przeglądu i OC,
SMS z marką i rocznikiem i sugerowaną ceną. Oddzwonimy - 665
733 378
Każde auto - w rozsądnej cenie 723 879 996
Każde auto do 2000 - Każde auto
do 2000 - 607 509 762
Skup aut do 10 000zł - Podol-auto
oferuje kupno – sprzedaż - zamianę
aut w atrakcyjnych cenach do 10
000zł. Posiadamy własny transport. Siedlęcin ul Górna 9 - 608
382 458
Skup-aut - za gotówkę z lat 19932008 całe i powypadkowe - osobowe i dostawcze - 664 200 250

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Lampy tylne do Golfa 2 - oraz kierunkowskazy w zderzak przedni.
Cena 50 zł. - 722 267 733
Nowy zapakowany przegub
zewnętrzny - do Hondy Civic
pasuje do roczników od 1988
do 1991 rok. Cena 70 zł. - 722
267 733
2 opony letnie w średnim stanie
- rozmiar opon 175/70 R13. Cena
70 zł. - 722 267 733
Komplet alufelg - wraz z oponami zimowymi 13 calowe, rozstaw śrub 4.100 pasują do Hondy
Civic oraz VW GOLFA 2 i 3. Cena
520 zł. - 722 267 733
Fiat Cinquecento 700 - rok
95, czarny szyberdach, boczne
szyby uchylne nowe opony.
Zadbany, aktualne opłaty. Polecam 2000 pln - 601 614 289
Fiat Coupe - 2.0 16 cena do
negocjacji - 661 832 156
Ford Eskort 1991 - 1600 Efi stan
dobry, cena 800 zł. - 518 095 896
Opel Calibra - wszystkie części
tanio i Opel Vectra B skrzynie
biegów f.15.f16.f17.f18 san idealny - 603 054 031
Opel Vectra 2.0l. - gaz rok 93 2x
air bag, immobilizer, centralny,
komputer pokładowy, klimatyzacja 4 x szyby elektryczne, stan
bardzo dobry, przegląd i ubezpieczenie - 603 054 031
Opel Vectra A i B - wszystkie
części zawieszenia, silniki, skrzynie oblachowanie Jelenia Góra
- 603 054 031
Opel Vectra B - od 96-do 2000
rok, wszystkie części Jelenia
Góra - 603 054 031
Renault Megane Coupe - rok
1996, pojemność 1600, żółty,
elektryczne szyby, poduszka
powietrzna, alufelgi, dwa spoilery,
stan b.dobry - telefon godz.17-19
- 794 958 823
Vento za 3,5 tys. zł. - 2 x airbag,
4 elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach i lusterka, grzane
fotele, alu 15 z rantem. Opony
letnie do wymiany, pęknięta
szyba - 514 585 525
Opony nowe i używane od 13-20
- super ceny, montaż i wyważenie
gratis - 075 78 93 651
Prostowanie i sprzedaż felg
aluminiowych i stalowych Pasiecznik - 075 78 93 651
Ford Mondeo 1994 rok, TD, czerwony, hatchback, elektryczne
szyby, szyberdach, 2 x poduszka,
ABS, ekonomiczny, stan dobry,
cena 5000 zł - 501 294 882
Vectra w dieslu, anglik, rok
2000 - hatchback, 1999 rok hatchback kombi, 1997 rok hatchback Izusu na części lub do
przeróbki - tanio - 784 742 994

Ford Fiesta składak - ubezpieczenie i przegląd do przyszłego
roku, 8 kół zapasowych - cena do
uzgodnienia - 075 64 31 775
242449. Honda Civic z klimatyzacją
- 1997, 1.4 benzyna, 5 drzwi, przebieg 179000, najbogatsza wersja:
klimatyzacja, 2 poduszki, ABS,
pełna elektryka, alufelgi.18 miesięcy
w kraju. Stan naprawdę ładny. Auto
znajduje się w Bolesławcu, cena
9900 - 500 412 023
242655. Audi 80 B3 gaz - 89 rok,
225 tys., 1.6 w ciągłej eksploatacji,
ważne OC do grudnia, dużo nowych
części (akumulator, hamulce rozrząd i inne), pali na gazie i benzynie
stan db, cena 2100 zł. do negocjacji
GG 2993693 - 785 524 378
243106. Audi 80 coupe - 89 rok, 2,0l
gaz, grafitowy metalik, ubezpieczenie i przegląd do lutego 2010r, stan
dobry, cena 3300 zł. - 721 110 903
242815. Audi A4 - 1997 rok, pojemność 1600cm3 benzyna, przebieg:
180 tys., stan: bdb., granatowy,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, alufelgi 17”, RO CD/
MP3 PIONEER, ubezpieczony,
bezwypadkowy. CENA: 13000 do
negocjacji - 791 475 757
244213. Audi A4 1.9 TDI 2004
rok - sprowadzony, elektryczne
szyby, ksenony, serwisowany,
system nawigacji, tempomat, Układ
esp.,stan idealny, przebieg 160
tys.,cena 40 tys. - 794 418 850
242486. Audi A4 Avant - 96 rok, 1.9
TDI 90 km klimatyzacja, elektryka,
alu felgi + nowe opony letnie,
dodatkowo zimówki na felgach
stalowych, RM-SONY MP 3, stan
b.dobry. Cena do negocjacji 15800
- 669 385 993
242217. Audi A6 TDI - kombi, kolor
srebrny metalik, 1998, 2.5 tdi, 6
biegów, posiada skóry, elektryczne
reg, klimatronik, tempomat, oryginalne xenony, radio cd, 6 x air-bag
i inne stan idealny, bezwypadkowy
100% - 793 608 323
244414. Bmw 325 TDS, 143 km
- przegląd, OC - 09.10, radio CD,
soczewkowe przednie lampy, CB
Radio + Antena. Wymienione
wszystkie elementy w zawieszeniu
jedyne co zostało to amortyzatory.
10000 zł. do negocjacji - 781 134
166
243112. Ciuchy na enduro - pasujące na 1415 latka. Stan Bardzo
dobry. Nowy kask -135 zł. Kurtka
- 75 zł. Spodnie – 120 zł. - 695
537 944
243200. Colt - ok 1993, pojemność
1600 cm, przebieg 198tys km,
moc 113 KM. Elektryczne lusterka
(podgrzewane), elektryczne szyby.
Do auta dodaje kpl. kół zimowych z
oponami, cena 3300 do negocjacji
- 880 017 314
242952. Fiat Ducato maxi - poj.
2,8 JTD 136 KM, produkcji 2002,
przebieg 276 tys., wspomaganie
kierownicy, poduszka powietrzna,
immobilizer, radio/CD, hak. Auto
w stanie dobrym, w ciągłej eksploatacji. Cena brutto 31 000 zł. - 697
995 402
243052. Fiat Seicento 1999 1.1
- Ważne OC i rej. sprawny, elektryczne szyby, autoalarm, pilot,
domykanie szyb z pilota, nowy akumulator, świece, tłumik, chłodnica,
zrobione hamulce, mało pali - 782
770 606
242291. Ford Escort + LPG - 1.6
16V elektryczne szyby, klimatyzacja, skórzana kierownica, airbag,
centralny zamek - 785 573 323

Toyota Land Cruiser HDJ 80,
42 TD, 1994, 5 drzwi, manualna
skrzynia, szyberdach, centralny
zamek, orurowana, zarejestrowana, 24.000 - 517 092 008

244569. Ford Escort 1.4 + gaz cena 1.900 zł. 92 rok, ABS. wymienione: sprzęgło, rozrząd i olej, płyn
hamulcowy, tylne łożyska, końcówki
drążków i tuleje. Radio, koła zimowe
na felgach - 792 177 917

Mercedes 190 D, rok produkcji
1998, niebieski metalik, szyberdach, centralny zamek, radio,
dodatkowy spoiler z tyłu, po
konserwacji, stan b.dobry - 663
577 540

242575. Ford Escort kombi ghia 1996. IX, wersja ghia, klimatyzacja,
podgrzewana przednia szyba, ABS,
elektryczne Lusterka, drzewo auto
przywiezione z Niemiec plus opłaty,
opłacona akcyza - 721 243 179

243955. Ford Fiesta za 350 zł. - 1.1
1991 rok, po małej stłuczce, rozbite
dwa przednie reflektory, brak przeglądu i OC, cena 350 zł. do małej
negocjacji - 725 771 161
243331. Ford Galaxy - 1997 2300
benzyna 145KM Bogata wersja giah
- 696 483 541 lub 606 699 217
243171. Ford Mondeo 1.8 rs Pakiet RS 93 rok 1.8 Alusy 16” dużo
elektroniki, stan blacharki bd dobry
jak na te lata, silnik żyleta, środek
zadbany - 723 163 759
242572. Ford Mondeo GT 115km w stanie bdb., przegląd do 06.2100
prz125 tys. pojemność 1,8b, 115km
wersja gt, kubełkowe fotele 4,
wspomaganie, elektryczne szyby
z przodu, szyber, ABS, alusy, elektryczny fotel kierowcy radio - 721
243 179
243550. Galaxy 27999 - 1.9 tdi,
2001, stan bdb. - 782 779 997
242004. Golf III, 1.9 D - rok produkcji 1994, przebieg 220 000 km,
kolor czerwony, hak, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, radio,
wnętrze zadbane, bezwypadkowy
- 075 755 20 31
243878. Honda Civic kombi - 98 rok,
1.4L, 90KM, 174 tys km, ABS, 2x Air
bag, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zamek, wspomaganie, ważny przegląd i OC 10.900
zł. możliwa zamiana - 792 661 611
242388. Ktm200sx - 2004 rok, stan
idealny - 697 520 124
243905. Mazda 323 F - 90 rok,
1,8 benzyna 110 KM ponadto
aluminiowe felgi 16 cali, centralny
zamek, radio+ głośniki, elektryczny
szyberdach, wspomaganie kierownicy. Cena 4800 zł do negocjacji lub
zamienię - 693 153 623
242260. Mazda 626 - ABS, aluminiowe felgi, centralny zamek,
elektrycznie otwierane szyby,
elektrycznie regulowane lusterka,
regulowana kierownica, RO, tapicerka welurowa, wspomaganie
kierownicy, komplet kół zimowych
- 796 184 968
242211. Mondeo kombii - rocznik
95, 1,8 TD, przebieg 222 tys., pełna
elektryka, klimatyzacja, esp + abs,
zadbany , dodatkowo komplet zimówek, cena 4900 zł - 697 142 126
244392. Motor Enduro - Yamaha
super tenere 750 XTZ 3LD atrakcyjna cena - 782 639 189
243558. Opel Astra + LPG zadbany
- 1,4 serwisowana na bieżąco, 1
właściciel z salonu. OC i przegląd
do marca, nowe opony. nowy układ
hamulcowy i tłumik. Cena 6300 zł.
do negocjacji - 792 482 815
243036. Opel Corsa - 1990 rok, 400
zł. szyberdach, RO. na części - 666
126 902
242318. Opel Corsa 2 - 94, sprowadzona z Niemiec 1200 cm po
18 lub e-mail jocker1968@gmail.
com - 0049 1577 56 15 403
243599. Opel Corsa B - 1.2 z 94
roku - 886 641 871
243621. Opel Vectra 1.7 d - 91 rok,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczny szyberdach,
zarejestrowany ważny przegląd i
OC, stan silnika BD, w całości lub na
części, cena: 1.300 zł. lub zamienię
- 722 125 155
242576. Passat - kombi 1995
rok, pojemność 1.8 benzyna, 90
KM. 208 tys.km. Od roku w kraju,
roczna instalacja gaz, 2 poduszki
powietrzne, elektryczne lusterka
i szyberdach, hak, zadbany, po
przeglądzie i wymianie płynów.
Cena 8900 zł. - 695 455 522
243656. Passat B5 1,9 TDI - 2000
rok, bogata wersja hige line, skóra
tiptronik klimatronik 4 szyby elektryczne, drewno, ABS, dwa komplety kół, tylne lampy, oryginalne
alusy17 dobre zimówki, cena 23000
zł. - 691 385 864
244209. Renault Scenic 1.6 98 rok Megan klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, pełna elektryka, radio
oryginalne sterowane przy kierownicy, centralny zamek w kluczyku,
hak, progi, spojler tylny, opony na
gwarancji - 698 265 036
242792. Renault Twingo - rok 98,
alufelgi, stan techniczny bdb.,
ważne opłaty, cena 2700 - 698
707 299
242948. Seat Ibiza - 1998, ABS, 2
poduszki, immobiliser, przebieg 169
000 Cena 7800 (do negocjacji) - 889
489 103
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243192. Suzuki Swift - tanie w
utrzymaniu, pojemność 1000 +gaz,
spalanie 5 litrów, rok 1991, cena
2299 - polecam - 793 907 427
244257. Toyota Yaris - zadbana,
ekonomiczna 1999 rok, 1.0 ccm,
przebieg 96 tys. km., trzydrzwiowa,
złoty metalik. 15 000 zł. - 694 419
155
243437. Trabant1.1 - Polo 1.1 tanio,
cena do uzgodnienia, na chodzie 723 778 962
242474. Twingo 97 rok - czerwony,
po wymianie rozrządu, zadbany,
bezwypadkowy, 4900 zł - 691
210 677
244399. Ursus c 330 m - 1987 rok,
zarejestrowany w bardzo dobrym
stanie. Cena 19 tys. - 757 515 263
242536. VW Bora highline - auto
wymaga kosmetyki lakieru. Jest
to najlepsze wyposażenie dla tego
modelu. Wykupione ubezpieczenie
na miesiąc - 790 264 935
243596. Vw Polo kombi LPG - 1.4
sekwencja, 1999 rok, ABS, elektryczne lusterka, elektryczne szyby,
centralny zamek, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, poduszka
powietrzna x2, xarejestrowany i
popłacony - 695 382 906
243612. VW T4 long - 2,4 diesel,
rok 1991, WV Transporter T4 długi
Long, 3-osobowy zarejestrowany,
Alarm, wspomaganie kierownicy 695 382 906
242520. Golf 3 - 1.4, rok produkcji
1991, centralny zamek, alarm
aktualny przegląd i OC, cena 3000
- 501 404 097
242232. Spodnie na crossa-quada
- dla dziecka na crossa-Quada firmy
BUSE RACING dł: 36cm szerokość
w pasie: 15,5cm GG3037361 - 501
480 005
243227. Peugeot 206 1.4hdi 2003
rok - niebieski, 3-drzwiowy, 159 tys.
przebiegu, nowa belka skrętna,
MP3, wspomaganie, podgrzewane
lusterka, 2 poduszki powietrzne,
Zarejestrowany, kupiony w salonie
w Polsce - 502 507 280
244096. Ford Focus kombi - 2000
rok, 1.8 diesel, szary metalik, wspomaganie kierownicy, 2 x AIR BAG,
elektryczne szyby, klimatyzacja,
centralny zamek, radio CD, ABS,
alufelgi, opony zimowe, zarejestrowany w Polsce, cena 15 000
zł. - 502 740 040
242596. Polo 1994, niedrogo - 1.0,
3 drzwiowy, przebieg 215 tys. 2 x
air bag, regulowana kierownica,
Świerzawa, cena 4.300 do uzgodnienia - 503 092 656
242986. Ford Tourneo 9 osób 2.5d
- rok 1995, 9-cio osobowy, ABS,
poduszka kierowcy, hak, ciemne
szyby - 505 148 391
242992. Skuter 125/50 ccm - markowy, zarejestrowany, opłacony,
stan idealny - 505 148 391
242999. Volvo 850 2.5v10 - 1995,
benzyna, 106KW-144 KM, Pełne
wyposażenie bez skóry - 505
148 391
242335. Opel - tanio - stan dobry
649 zł. - 505 447 978
243547. Rover - 620si 1,6 benzyna
+ LPG, rok 1997. Sprowadzony
z Włoch - cena: 6.000 zł. - 507
178 677
244576. Renault Megan coupe dti
- 1.9 DTI rok 99, zarejestrowany,
opłacony, silnik 105 KM, elektryczne
szyby lusterka, alarm, centralny
zamek + pilot, wspomaganie kier,
air bag, alufelgi, cena 11500 - 507
930 010
244202. Rover 820 LPG - rok 93,
zarejestrowany, elektryczne szyby,
lusterka, wspomaganie kierownicy,
alarm, centralny zamek, alufelgi,
uszkodzone sprzęgło, cena 1550
zł. - 507 930 010
242450. Xantia z klimatyzacją 1995, 167000km (oryginalny), 1600
benzyna. Jestem właścicielem od
2004r. Serwisowany na bieżąco.
W 100% do jazdy. Cena 4900 - 508
453 274
242053. Toyota Corolla - pilnie
sprzedam - 508 507 753
242192. Peugeot 206 - 1999 rok
- s-16 full - 2.0 137 km skóra, klimatyzacja, alu, etc. Po remoncie
na 6200zl (paragony, rachunki)
przygotowane na długie lata. Cena
12800 zł. OKAZJA, osoba prywatna
- 510 209 769

243696. Vectra - rok 1995 Cena:
2200 (do negocjacji) - 510 240
831
243694. Fiat Punto - 1.2 97 rok,
75KM, elektryczne szyby, centralny
zamek, zarejestrowany. Po wymianie paska rozrządu, filtrów oleju
i sprzęgła. Cena 6.200 zł. - 512
509 402
242109. Ford Puma - idealny stan,
pełna opcja, 125 koni, czarny
metalik, klimatyzacja, 2 airbag,
abs, kontrola trakcji tcs, komp. filtr
K&N, nowe opony, sprzedam luz
zamienię na BMW e46, Passat B5
- 515 115 032
243512. Focus kombi 2005 - 23 tys.
- 1.800 DIESEL cena 23000 zł. do
opłat. Kolor srebrny, przebieg 150
tys. ks.serwisowa - 515 206 246
242623. Clio 1.8 16v - sprowadzone
z Niemiec. Zadbane. W komplecie
felgi alu 15. Wszystkie paski filtry i
oleje wymieniane na czas. Ostatnio
wymienione końcówki drążków i
wahaczy, świece zapłonowe Cena
6500 - 515 999 040
244002. Renault Megane 2000 rok
- 4 x air back, elektryczne szyby,
szyber dach centralny zamek,
zarejestrowane, ubezpieczone 518 875 628
243263. Renault Clio 1,5 dci 2003
- 98.000 km, 3d, elektryczne szyby,
wspomaganie, centralny zamek,
welur, kpl. kół zimowych i letnich,
ważne OC i przegląd, zadbany,
cena 12.500 - 600 306 749
242243. Honda Civic - 90 - benzyna
1,3, 16 V, 1990 r, w Polsce od 2005
roku, przegląd i OC ważne do
04-2010, kolor biały cena wywoławcza 2800 zł. - 600 986 654
242724. Mercedes 115 - bez silnika,
1200 zł. - 601 924 778
242707. Peugeot Boxer - maxi, 99
rok, biały, w ciągłej eksploatacji,
14800 zł. - 601 924 778
242722. Renault 19 - biały, zarejestrowany, brak przeglądu i OC,
sprzedam lub zamienię, 1300 zł.
- 601 924 778
242723. Skoda Felicja gaz - 96 rok,
ważny przegląd i OC, instalacja
gazowa, 4900 zł. - 601 924 778
244053. Bmw 520i + Ford Sierra
- benzyna + gaz 2,0l 1990 rok,
srebrny metalik Ford Sierra benzyna
+ gaz 2,0l 1991 rok srebrny metalik
za 2 auta 4200 zł. możliwość kupna
pojedynczo - 603 072 676
243610. Chrysler Daytona Shelby
- 92 rok, pojemność 2500 turbo
benzyna, 114 kw, czerwony, ABS,
klimatyzacja, tempomat, webasto,
opony lato, zima, aktualny przeglad
i OC - 603 591 132

244619. Laguna z gazem - 1.8 , rok
produkcji 1995 rok po wymianie rozrządu i nowym przeglądem w ciągłej
eksploatacji. Blokada skrzyni biegów, centralny zamek kolor srebrny.
Cena 5800 zł. - 605 450 812
243475. Fiat Brava 1.9 TD - 100
KM, 97 rok produkcji, 4 elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, 2 airbagi, centralny zamek, klimatyzacja,
alufelgi, ABS, stan bardzo dobry.
cena 8900 zł. - 605 915 882
242143. Daewoo Espero 1.8 - gaz,
4 x elektryczne szyby, alarm, wspomaganie kierownicy, nowe opony,
radio CD, rok 1999, cena 3100 zł.
- 608 382 458
242146. Ford Fiesta - rok 1995,
alufelgi, radio mp3, zarejestrowany i
opłacony 2100 zł. - 608 382 458
243941. Astra 96 - 1.4 benzyna, po
wymianie rozrządu, 3600 zł. - 608
382 458
242147. Astra Isuzu - 1995 rok,
silnik 1.7 TD isuzu, uszkodzona
głowica, 1600 zł. - 608 382 458
243939. Astra TDI 1600 zł. - 1.7 TDI
Isuzu, 1994, uszkodzona głowica 608 382 458
243925. Audi 80 gaz - alufelgi, do
wymiany przednia szyba 1900 zł. 608 382 458
242151. Bmw 520 150ps - Bmw
1992 rok, kombi, 2.0 150PS, czarny,
nowe opony na gwarancji, elektryczne szyby, 2 x el. szyberdach,
centralny zamek, radioodtwarzacz,
abs, wspomaganie, stan bardzo
dobry 5300 zł. - 608 382 458
243926. Diesel - Nissan Primera
diesel, 4 elektryczne szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 1700 zł. - 608 382 458
243935. Fiat Punto - 1997, 1.1 benzyna, zarejestrowany i opłacony,
elektryczne szyby, centralny zamek,
blokada skrzyni biegów 5300 zł. 608 382 458
243932. Ford gaz 1600 zł. - Scorpio
alufelgi, elektryczne szyby, wspomaganie, alarm, instalacja gazowa,
zarejestrowany, opłacony 1600 zł.
- 608 382 458
242142. Ford Scorpio LPG - 2.4
gaz, zarejestrowany i opłacony
alufelgi, alarm, elektryczne szyby
1600 zł. - 608 382 458
243934. Ibiza 1100 zł. - 1992 rok,
1.5 benzyna, zarejestrowany, opłacony - 608 382 458
242140. Nissan diesel 1700 - Primera 2.0 diesel, 4 x elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy,
zarejestrowany 1700 zł. - 608
382 458

242332. Fiat Ducato 1999 - 2,8
TD.1265 kg ładowności, maxi długi
i wysoki, 282 tys. przebiegu, ubezpieczony, do wymiany przegub,
łożysko,linka ręcznego, silniczek
wycieraczek, klosz tył. 8500 zł do
małej negocjacji - 603 749 799

242145. Renault Master - rok 1998,
2.5 diesel, zarejestrowany i opłacony 11000 zł. - 608 382 458

243164. Vw LT 45 - 1994, skrzyniowy stan dobry - 604 102 750

242139. Toledo TD - 1997 składak,
silnik 1.9 TD, wspomaganie kierownicy, zarejestrowany i opłacony
2700 zł., alarm - 608 382 458

244452. Toyota Previa - klimatyzacja, ABS, pełna elektryka, benzyna+gaz, 2 x szyber dach, rok produkcji
1990, cena 5500 zł. do negocjacji,
skrzynia automat - 604 208 710
242086. Volkswagen Golf III czarna perła, 1.8 AAM 75km benzyna, 1996 rok, głośniki 4x Hertz,
radio Sony - 604 527 994
243787. Audi A6 combi 1.9 tdi 98
rok - 110 KM przebieg 244 tys.
kolor czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry i nawigacji, nie
wymaga wkładu finansowego, dwa
komplety kluczyków, ważne OC i
przegląd - 604 837 827
244583. Passat 1.8T-1998 - ABS,
autoalarm, komputer, climatronic,
wspomaganie 4 x airbag, immobilizer, elektryczne szyby+ lusterka,
RO, c.z, regulowana kierownica, 2x
podłokietniki, podgrzewane fotele
+ lusterka jasny welur, klimatyzowany schowek, garażowany - 604
922 815
244054. VW Golf III - rok 1993,
216000 km, 1400 cm LPG. Autko po
wymianach eksploatacyjnych: olej,
płyn, rozrząd, pompa wody, świece,
kable, kopułka, palec. Wszystko
wymienione w tym miesiącu - 605
295 351

242161. Seat Ibiza - rok 1992, silnik
1.5, benzyna, 5 drzwi, elektryczne
szyby, ciemne szyby, radioodtwarzacz 1100 zł. - 608 382 458

242152. Vectra 99 rok - klimatyzacja, super stan, 11500 zł. - 608
382 458
243928. Vectra B 99 11 tys. - bardzo
zadbany, klimatyzacja, elektryczne
szyby, podgrzewane lusterka, 4
miesiące w kraju 11000 zł. do
negocjacji - 608 382 458
242526. Ford Falaxy diesel - z
1996 roku, 1,9 diesel, podgrzewane
fotele, elektryka, klimatyzacja, 2 x
airbag i wiele innych. Zarejestrowany w Polsce od 2 lat. Cena 12500
zł. - 608 498 262
243141. Honda Civic coupe - z
1996 rok, 1,6 benzyna, alufelgi,
klimatyzacja, pełna elektryka, 2 x
airbag, wspomaganie. Sprowadzony z Niemiec, do opłat. Cena
8900 - 608 498 262
244434. Audi B4 1.9 TD - 1993,
przegląd i OC do grudnia 2009.
Komplet opon zimowych. Auto w
dobrym stanie technicznym. Cena
8200 - 609 248 869
244045. Ford Mondeo - 2004 rok
- kombi 2 litry, diesel 130PS, pełne
wyposażenie, zadbany, stan techniczny idealny - 609 437 664

243501. Mercedes w124 250D alt.
- z 1985 przebieg: 553000 skrzynia
automatyczna szyberdach, hak,
światła przeciwmgielne, bardzo
dobrym stanie technicznym i wizualnym, CENA 6200 zł. do negocjacji
- 661 136 901
242089. Ford Mondeo 1.8 rs Pakiet RS 93 rok 1.8 Alusy 16” dużo
elektroniki, stan blacharki bd dobry
jak na te lata, silnik żyleta, środek
zadbany - 663 177 757
242218. Mercedes 2000 zł. - w
całości na części na chodzie, model
208, diesel - 665 540 990
244487. Opel Tigra - dwie poduszki,
czarny metalic, po wymianie rozrządu, alusy, car audio 8500 zł.
1997 klimatyzacja - 665 540 990
243147. Peugeot 205 - 1000 zł. - na
chodzie opłacony OC i przegląd,
drugi silnik z uszkodzonym wałem
- 665 540 990
242001. Audi 80 - stan dobry przegląd i ubezpieczenie ważne na 1
rok pojemność 1800, rok 87, karta
pojazdu, cena 1700 zł do uzgodnienia - 665 733 258
A6 kombi TDI za 19,900 - bogato
wyposażenie z roku 98 z silnikiem
2.5 tdi i sześciobiegowa skrzynia
biegów, auto w stanie idealnym,
do opłat. Cena 19.900 zł. - 793
608 323
Agregat 720w - 12 volt, mały,
mało używany, bak 4,2 litra,
cena w makro 480 zł., 300 zł. do
małej negocjacji lub zamienię GG
5000175 - 695 475 628
Alusy - rozmiar 14-ki z oponami
- 882 491 671
Astra - z 1999 rok, classic w
stanie b.dobrym, wyposażenie; 2
x airbag, centralny zamek, wspomaganie, alufelgi, przebieg 11 tys.
km. - 781 823 310
Astra 98 - 1.4 benzyna, 5-drzwi,
bordo metalic, kupiona w Polsce
w salonie, cena 6800 tys. zł. stan
techniczny dobry - 609 437 664
Astra combi gaz - rok 1998,
14/16v na gaz, cena 6500 zł. - 663
314 912
Astra Sedan 95 - 1,4 benzyna
pełny wtrysk, wiśniowy metalic,
zarejestrowany, opłacony w ciągłej
eksploatacji cena 3400 do negocjacji - 691 995 838
Audi - cena do uzgodnienia cygaro 2.0 + gaz, nie wymaga
wkładu finansowego - 663 250
560
Audi 100 c4 ABS, gaz - 2,3 czerwony, alufelgi, ważne opłaty i
przegląd, stan dobry w ciągłej eksploatacji, 4500 zł. do uzgodnienia,
hak - 792 831 818
Audi 80 B3 - rok produkcji 1991,
czerwony, centralny zamek, szyberdach uszkodzony sprzedam w
całości na części lub do remontu,
cena 550 zł. - 695 448 537
Audi 80 coupe - 89 rok, 2,0l gaz,
grafitowy metalik, ubezpieczenie
i przegląd do lutego 2010r, stan
dobry, cena 3300 zł. - 721 110 903
Audi A4 - 1995, 1.8 benzyna, 125
km, centralny zamek, wspomaganie, klimatronik, elektryczne szyby
przednie i lusterka, gwintowane
zawieszenie, alu felgi 18”+ opony
zimowe cena 11 500 do negocjacji
- 792 697 442
Auta japońskie części - Toyota,
Honda, Mitsubischi, Daichatsu,
Mazda Subaru Isuzu, Nissan - 608
210 531
Białoruska - stan dobry, zarejestrowana, ubezpieczona - 607
509 762
Bmw 316i compact - 1996, czerwony, automatyczny zamek, 2
drzwiowy, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, ABS,
klimatyzacja, cena 6000 do negocjacji - 793 767 323
Bmw 525 + LPG 92 rok - kombi,
pełna elektryka szyby, lusterka, klimatyzacja, hak, itp. - 726 200 438
Bmw e34 2.4 TD - w całości lub na
części - 793 485 303
Bmw e-36 - 3600 zł. - 316, 91
rok, 1,6 benzyna, 5 drzwi, ABS,
elektryczne lusterka, karta pojazdu,
stalowy metalic, ważny przegląd i
OC - 724 989 953
Bmw E46 - 1999 rok, 2002 tys.
km.2.5 moc 170 km gaz z pełną
sekwencją, pełna opcja w skórze,
proszę dzwonić po po15:30 - 601
698 950

Chevrolet Astro - Van 4,3
benzyna + gaz, zarejestrowany
na 8 osób, 4x4, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, poduszka
powietrzna, tempomat, 2 strefowa
klimatyzacja. Atrakcyjna cena - 510
570 913
Chrysler - zarejestrowany,
ubezpieczony 95 rok - 607 509
762
Cinquecento - 1993, kolor
biały w dobrym stanie technicznym. Ważny przegląd techniczny.
Cena 2100 zł. do negocjacji - 793
029 588
Cinquecento 900 - Van, rok
produkcji 96, instalacja gazowa,
cena 1700 zł. - 669 476 774
Citroen AX - 1991 rok, biały, 3
drzwiowy, radio CD, benzyna, brak
przeglądu, na chodzie, cena 550
zł. - 695 448 537
Citroen Xsara Picasso - 2000
rok 2,0hdi samochód ekonomiczny
rodzinny lub dostawczy sprzedam
lub zamienię. po wymianie oleju
paska rozrządu sprzęgła stan dobry,
9000 tys. bez negocjacji. Dzwonić
po 16 - 514 450 959
Clio zadbane - 1,2 benzyna, zielony metalik, 5 drzwiowy, hak, nowe
opony, zarejestrowany opłacony, do
niewielkich poprawek lakierniczych
1250 zł. - 693 438 997
Corsa B - z 1996 roku, zielony
metalik, aktualne wszystkie opłaty,
użytkowana przez kobietę, niepaląca zapraszam do obejrzenia - 791
221 537
Dwa Fordy Escorty - jeden bez
prawa do rejestracji, drugi ubezpieczony i zarejestrowany, po
wypadku, lecz normalnie pali (
silnik igła ). Jest to 1,8 16V ghia.
Cena tylko 500 zł. za dwa! - 600
271 567
Escort 1.4 - benzyna, na inny o
mniejszej pojemności lub z LPG,
może być do poprawek blacharsko
lakierniczych lub sprzedam za ok.
1450 zł. - 664 077 015
Escort kombi 1000 zł. - 1,8 B,
alarm, centralny zamek, szyberdach, przegląd ważny 05.2010, stan
dobry w ciągłej eksploatacji - 661
411 654
Fiat 126p - 98, opłacony do małych
poprawek blacharskich Kolor zielony. Stan dobry - 726 471 581
Fiat 126p - kolor błękitny, wszystkie
opłaty do kwietnia 2010r. cena 340
zł. telefon bądź GG: 9554743 - 607
100 960
Fiat 127 cały lub części - zepsuty
gaźnik i urwany tłumik, opłacony,
bez przeglądu. Czekam na propozycje - 506 618 821
Fiat Cinquecento - kolor biały,
1993, stan bardzo dobry w ciągłej
eksploatacji, cena 2000 zł. - 601
823 173
Fiat Cinquecento 700 - rok 95,
czarny szyberdach, boczne szyby
uchylne nowe opony. Zadbany,
aktualne opłaty. Polecam 2000 pln
- 601 614 289
Fiat Cinquecento 900 - 1993 rok
produkcji, szary metalik, przebieg
154.000., opony zimowe - 502
775 875
Fiat Coupe - 2.0 16 cena do negocjacji - 661 832 156
Fiat Marea weekend diesel - 1998
rok, pełne wyposażenie 180 tys.
przebiegu, srebrny metalic, kombi
2.4 turbodiesel, cena 7000 zł. stan
bdb. sprzedam lub zamienię - 792
307 356
Fiat Punto 1.2 - 60 KM, rok produkcji 1999,Serwisowany w firmie Jelcar. Stan b.dobry, przebieg 125000
km. Dwie poduszki powietrzne,
radio, centralny zamek, elektryczne
szyby, niebieski metalic, garażowany - 075 76 765 95, 501 874
663
Fiat Tipo - 300 zł. - 796 073 171
Fiat tipo - 88 rok, 1.6 16V+Gaz, 90
KM, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby szyberdach, digital,
centralny zamek 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany opłaty
ważne do 05.2010r. cena: 1.650 zł.
lub zamienię - 667 971 911
Fiat Uno - 1992 rok, pojemność
999, elektryczne szyby, centralny
zamek OC i przegląd do 02-2010.
- 695 449 389
Fiat Uno - 900ccm - 602 290 612
Fiat Uno - 900ccm. Cena do
uzgodnienia - 696 496 412
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Fiat Uno - uszkodzony przód 1997
rok, 1.0, zarejestrowany w kraju
cena 700 zł. - 885 588 345
Ford Escort - 1.6 16 v, 1993, 160
tys, po przeglądzie (9.09.2009),
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, centralny zamek, wspomaganie,
cztery zimowe opony, tanio - 605
380 473
Ford Escort 1.3 96 rok - 5
drzwiowy, biały, benzyna po remoncie przedniego zawieszenia cena
2500 do negocjacji lub zamienię na
auto z gazem - 607 907 494
Ford Escort 1.6 - 1996 rok - benzyna, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby przednie, cena
5000 do negocjacji - 603 199 021
Ford Escort 1.6 z gazem - rok
1992, 1.6 benzyna z gazem, czarny,
alufelgi, elektryczne szyby, lusterka
i szyberdach, centralny zamek,
alarm, wspomaganie, OC do marca
2010, przeglad do stycznia 2010,
cena do negocjacji - 792 072 223
Ford Escort 650 zł. - 1.4 cm, 1992
rok, brak opłat - 885 588 345
Ford Escort 91 rok, 1.3 + gaz - z
bardzo ekonomicznym silnikiem 1.3
z instalacją gazową. Drugie auto
w rodzinie które jest w ciągłej eksploatacji. W aucie zostało wymienionych sporo części. Gotowe do
jazdy - 502 432 101
Ford Escort kombi 1,4 - rok produkcji 1991, czerwony, benzyna.
Przegląd i ubezpieczenie ważne
do końca roku. Wymaga drobnej
naprawy. Cena 1200 zł. - 513
095 704
Ford Escort, Fiesta - wszystkie
części z demontażu już od 10 zł. 787 233 050
Ford Eskort 1991 - 1600 Efi stan
dobry, cena 800 zł. - 518 095 896
Ford Fiesta - 91 rok - 1.1, stan
bardzo dobry OC i przegląd do
08.2010 - 796 519 119
Ford Fiesta - 96 rok, 1,4 po
kapitalnym remoncie, stan idealny,
cena 2500 tys. przebieg oryginalny
135000 tys. - 516 073 215
Ford Fiesta - bardzo tanio - 1.1
1991 rok, po małej stłuczce, rozbite
dwa przednie reflektory, brak przeglądu i OC. Cena 350 zł, do małej
negocjacji - 725 771 161
Ford Fiesta 1.1 zadbana - 91
rok, centralny zamek, alarm, ABS,
+ opony zimowe, radio CD, auto
zadbane, cena do uzgodnienia 669 416 294
Ford Fiesta 92 - LPG uszkodzony
lewy przód, cena 500 zł. - 885
588 345
Ford Focus kombi - kolor srebrny,
rok produkcji 2000, diesel 1,8,
CD, wspomaganie kierownicy, 2
poduszki, elektryczne szyby, centralny zamek, alufelgi, dodatkowo
opony zimowe. Cena 15 000 zł.
- 502 740 040
Ford Orion stan bdb. tanio - jest
w bardzo dobrym stanie WARTO
ZOBACZYĆ!! Cena 1200 zł. - 607
357 207
Ford Puma - idealny stan, pełna
opcja, 125 koni, czarny metalik,
klimatyzacja, 2 airbag, abs, kontrola
trakcji tcs, komp. filtr K&N, nowe
opony, sprzedam luz zamienię na
BMW e46 - 515 115 032
Ford Puma 1.4 - 98 rok, 1.4 90KM.
Stan autka bdb. Cena do uzgodnienia - 609 317 930
Ford Scorpio LPG - 2.0 grafitowy
metalic, benzyna + LPG, rok 1990,
elektryczne szyby, elektryczne i
podgrzewane lusterka, wspomaganie kierownicy ABS, centralny
zamek, alarm, 4 opony zimowe na
alufelgach 15’’, aktualne ubezpieczenia, brak przeglądu. Cena 1300
zł - 508 097 057
Ford Tourneo 9-os 2.5 D - rok
12.1995, 9-cio osobowy, pełna
tapicerka, ABS, poduszka kierowcy,
bezwypadkowy, drugi właściciel w
Polsce, ważny przegląd i OC - 505
148 391
Honda Civic - 1,5 L. 16v, 90 km,
91 rok produkcji. Niska cena - 722
283 863
Honda Civic - tanio - sedan 1995
rok, pojemność 1.5, klimatyzacja.
Auto jest na chodzie, cena 1500
zł. - 796 880 112
Honda Civic 92-95 v gen - możliwa zamiana pełna elektryka - 605
571 125
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REKLAMA

Dzięciołowski Sp. z o.o.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

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

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

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Z tym ogłoszeniem do 26.09.2009 r.

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

KKF Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od Pn do Pt w godz. 9-17)
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JELONKA WCZORAJ
Honda Nsr 125 - stan dobry, nowa
przednia zębatka, opony Pirelli
Diablo, cena do uzgodnienia - 605
468 011
Kawasaki gpz500s - 1996rok,
tanio 2500 zł. WARTO - sprzedaję
tylko z powodu wyjazdu - 727
526 481
Kawasaki kxf 250 - 2005 rok
- FULL CROSS 4T, nowa korba
i tłok, łańcuszek rozrządu, olej
Castrol co 10mtg, opona tył 80%,
przód do wymiany, po regulacji
zaworów. Tuningowy wydech HGS
od amatora. 7900 do negocjacji 514 585 525
Kirowiec t-150 - ciągnik t-150
1996 rok, uszkodzona pompa
sprzęgła, cena 13000 zł. - 885
588 345
Laguna 96 rok - 4600 zł. - zielony
metalik, nowe opony - dużo nowych
części, OC do końca roku świeżo
podbity przegląd, 8 lat jeden właściciel, super stan, nie wymaga wkładu
finansowego - 697 104 455
Laguna z gazem - 1.8 z gazem
1995 rok produkcji, elektryczne
szyby blokada skrzyni biegów,
przyciemniane szyby, po wymianie
rozrządu z nowym przeglądem.
Cena 6000 zł. - 605 450 812
Laguna z gazem - 1.8 z gazem,
rok produkcji 1995 po wymianie
rozrządu i nowym przeglądem w
ciągłej eksploatacji. Blokada skrzyni
biegów, centralny zamek, kolor
srebrny - 605 450 812
Matiz 99 rok - Friend - przebieg
79000, niebieski + opony zimowe,
cena 3800 - 796 965 996
Matiz 99 rok - zielony, 86 tys. km,
wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, dwa komplety opon,
właścicielka niepaląca. Cena 5000
PLN - 791 075 472
Mazda 121 1.4 16v - zarejestrowana, ubezpieczona, w ciągłej
eksploatacji za 1950 zł. - 607
162 320
Mazda 323F - 90 rok, 1,8 benzyna
110 KM ponadto aluminiowe felgi
16 cali, centralny zamek, radio+
głośniki, elektryczny szyberdach,
wspomaganie kierownicy. Cena
4500 zł do negocjacji lub zamienię
- 693 153 623
Mazda 626 coupe - 2.2 skrzynia
biegów: manualna, elektryczne
szyby, centralny zamek, regulowana kierownica, wspomaganie
kierownicy + in. gazowa, po wymianie klocków, całego lub na części,
cena 1000 zł. - 792 224 740
Megane - Clasic sedan 1998,
130000 km pełna elektryka, klimatyzacja, dobra cena - 696 776 840
Megane Scenik - bardzo ładny
Wan w bardzo dobrym stanie kolor
niebieski metalik z 98 roku, pojemność 1,6 benzyna, auto bardzo
zadbane - 500 289 971
Mercedes 124 - diesel, pojemność 2000, stan bardzo dobry,
zadbany, 1992 rok - 727 509 954
Mercedes 124 kombi - 2.5 diesel,
rok produkcji 1991, biały, przebieg
318 tys. km., ważny przegląd i OC,
ABS, szeroka listwa, zadbany, cena
4900 - 509 902 047
Mercedes 190 - benzyna +
gaz, 1989 rok -tanio. Pilne - 781
955 603
Mercedes 190 - bordowy metalic, 1992 benzyna. Autko ma automatyczną skrzynie biegów, hak,
elektryczne szyby, szyberdach,
aluminiowe alufelgi, skórzana tapicerka ważny przegląd do sierpnia
2010 - 698 628 127
Mercedes 190 D - 1988 rok.
Kolor Czarny. 305000 km. Ubezpieczony, po przeglądzie - 608
467 403
Mercedes 190 diesel - Hak, ABS,
alusy, centralny zamek, elektryczne
lusterka, ekonomiczny, przegląd do
07.2010 - 609 317 522
Mercedes A-klasa piękny - 1.6
benzyna, przebieg 153 tys., kolor
czarny, książka serwisowa, klimatyzacja, nawigacja elektryczne szyby,
lusterka, abs, esp,4 poduszki,
skórzana tapicerka, panoramiczny
dach, CD, alufelgi, cena 17300 zł.
- 606 609 115
Mercedes diesel 124 - 1992 rok,
stan bardzo dobry, opłacony lub
zamiana - 727 509 954

Mercedes e-klasa 2003 rok
- okularnik, diesel kombi pełne
wyposażenie, sprowadzony stan
b.dobry, cena 21 tys. zł. do malej
negocjacji - 609 437 664
Mercedes/814/paka - kran
winda, rok produkcji 1991, sprowadzony z Niemiec, 1 właściciel,
moc 140 km, ładowność 3000 kg,
diesel, liczba osi: 2, cena 48 tys. do
negocjacji - 790 463 959
Mercedes190 - bordowy metalic,
1992 benzyna. Autko ma automatyczną skrzynie biegów, hak,
elektryczne szyby, szyberdach,
aluminiowe alufelgi, skórzana tapicerka ważny przegląd do sierpnia
2010 - 698 628 127
Mercedesa 124 - 200d rok
produkcji 1993 cena 4.500 do
negocjacji - 601 677 907
Mini cross - 124 ccm3. Motor jest
używany. Idealny dla małolata - 501
480 005
Mondeo kombi 1,8 benzyna +
gaz - 97 rok, 1.8 benzyna z gazem,
granatowy metalik, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka, 2 airbag, szyberdach, nowy model, OC,
przegląd ważny do maja 2010 rok.
cena 6300 zł. - 723 902 502
Motor Ogar - 200, stan bardzo
dobry, 3 biegi,v-max 70km/h cena
do negocjacji - 515 679 860
Nissan Patrol GR - 95 rok, długi
siedmioosobowy, hak 3,5 t zarejestrowany, ważny przegląd i OC,
elektryczne szyby, lusterka, CB
radio, blokada mostu itp.-22.000
zł. - 722 395 556
Okazja Kawasaki Gpz 500s pilnie, szybko z powodu wyjazdu.
Cena 3000 zł. - 691 551 760
Opel Ascona 1.6 - benzyna, zarejestrowany, ważne OC, stan dobry,
zadbany, cena do uzgodnienia - 880
564 793
Opel Astra - kombi - 95 rok, 1,6
benzyna 16v, 2 x airbag, zielone
szyby, biały, relingi, hak, nowe
opony, ecotec - 607 539 279
Opel Astra - rocznik 1993, przebieg 218 tys. km, benzyna 1,6
hatchback, cena 3000 zł. - 607
232 306
Opel Astra + LPG zadbana - 98
rok, biała z gazem 1,4 serwisowana
na bieżąco, 1 właściciel z salonu.
OC i przegląd do marca, atrakcyjna
cena - 792 482 815
Opel Astra kombi - 1999 rok,
pierwszy właściciel, serwisowana
- 605 410 790
Opel Calibra - wszystkie części
tanio i Opel Vectra B skrzynie biegów f.15.f16.f17.f18 stan idealny
- 603 054 031
Opel Combo 1.7 diesel - rok 99/00,
oryginalny przebieg potwierdzony
książką serwisową 112.000 tys.
km, 2 x airbag, wspomaganie kierownicy, kolor biały, radio.. Auto 4
miesiące w kraju, sprowadzone z
Niemiec - 693 828 248
Opel Combo 2004 rok - 1,7 DTI 5
os. zarejestrowany jako osobowy.
Serwisowany - pierwszy właściciel. Klimatyzacja, ABS, skórzana
kierownica, radio CD sterowane z
kierownicy, komputer pokładowy 501 515 080
Opel Corsa - 1.7 diesel, biały,
trzydrzwiowy. silnik ‘’Isuzu’’ rok produkcji 1996 - 075 76 108 04
Opel Corsa - rocznik 1991, benzyna. - 601 972 452
Opel Corsa B - 1.2, 94 rok - 886
641 871
Opel Corsa B - sprowadzona 94
za 2350 - 607 162 320
Opel Omega - 2260 diesel,
1991/1992 wspomaganie, elektryczne lusterka, centralny zamek,
alarm, opłaty. Auto w ciągłej eksploatacji, ekonomiczne, bardzo
pojemne - 796 461 736
Opel Omega B - 95 rok, 2.0, 16v,
gaz sekwencja, relingi, roleta, 2
poduszki, ABS, wspomaganie,
alusy, hak, welurowa tapicerka, stan
bdb. - 661 403 384
Opel Vectra - 92 rok, pojemność
1.8, szyber dach, hak, centralny
zamek, ubezpieczona, zarejestrowana, stan bdb., cena 2.800 do
negocjacji. Warto - 693 805 173
Opel Vectra 1,6 - z instalacją
gazową na gwarancji do 2015, sportowe zawieszenie, aluminiowe felgi
z oponami letnimi + felgi stalowe z
oponami zimowymi - 667 337 617

Opel Vectra 2.0l. - gaz rok 93
2x air bag, immobilizer, centralny,
komputer pokładowy, klimatyzacja
4 x szyby elektryczne, stan bardzo
dobry, przegląd i ubezpieczenie 603 054 031
Opony zimowe 14 „ - Pirelli (używane 1 sezon)na felgach stalowych
185/60/14. Stan bdb. Cena za kpl.
600 zł - 691 277 211
Opony zimowe 14” - na felgach
stalowych do VW na 4 śruby. Pirelli
(po 1 sezonie) rozmiar 185/60/14.
Cena za kpl. 600 zł. - 691 277 211
Passat B4 gl kombi - 95 rok, 1.6
+ LPG, 177 tys. przebieg, ABS,
elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek,
autoalarm, poduszki powietrzne,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, cena 10100 - 791
587 521
Passat B4 kombi - roczny gaz,
zarejestrowany, ubezpieczony,
szyberdach, poduszki, 6900 do
negocjacji - 691 019 488
Peugeot 206 - diesel 2000 rok,
uszkodzona turbina (dodaje nowo
zakupiona turbinę), atrakcyjna cena
- 506 405 755
Peugeot 206 1.4hdi 2003 rok
- niebieski, 3-drzwiowy, 159 tys.
przebiegu, nowa belka skrętna,
MP3, wspomaganie, podgrzewane
lusterka, 2 poduszki powietrzne,
Zarejestrowany, kupiony w salonie
w Polsce. - 502 507 280
Peugeot 806 - turbo 95 rok grafitowy metalik, pojemność 2.0,
benzyna, alarm, szyby elektryczne,
alufelgi, komplet kół, klimatyzacja 517 924 512
Piagio Vespa-skuter - 98 rok,
niesprawny, niekompletny, w całości
lub na części z dokumentami - 721
782 568
Polonez Caro - przegląd do
kwietnia 2010, OC do stycznia 2009
rok, cena 800 zł. - 785 484 546
Quad atv 110, 850 zł. - 110 cm,
brak iskry, ściągnięte plastiki, 850
zł, lub zamienię na przyczepkę
lub coś innego GG 5000175 - 695
475 628
Renault 19 - 1,9 diesel, 94 rok,
zarejestrowany, ważny przegląd i
OC, cena 1500 zł. - 514 468 107
Renault 19 - 93 rok, przebieg
120 tys. 1,7 benzyna elektryczne
szyby, szyberdach, lusterka ważne
ubezpieczenie i przegląd, stan
b.dobry - 512 307 944
Renault 19 - LPG - rok produkcji
– 1994, pojemność silnika – 1700,
rodzaj paliwa – benzyna + LPG,
wyposażenie: centralny zamek,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, regulacje kierownicy,
1200 zł. do negocjacji - 663 461
349
Renault 21 - 1,7 benzyna, rok
produkcji 1990. Auto na chodzie,
sprawne, Stan dobry. Do obejrzenia
za Zabobrzu. Cena 700 zł. - 791
968 711
Renault Clio - 1992, 1.4 pojemności, benzyna, moc 55KW elektryczne przednie szyby, elektryczne
lusterka szyber dach, kolor czarny
- 691 049 116
Renault Clio 1.3 - garażowane,
zadbane 97 rok, składak biały, 2000
do negocjacji - 691 020 698
Renault Laguna, rok 95 - 1,8
benzyna: opłacony, zarejestrowany,
pełna elektryka stan BDB pilnie
sprzedam z powodu wyjazdu, cena
okazyjna 4800 zł. - 505 856 872
Renault Megane - rok produkcji
1996 pojemność 1,4 kolor bordowy.
Stan auta określam na dobry, cena
5. 600 - 513 865 554
Renault Megane coupe - 1996,
wyposażenie: centralny zamek,
immobilizer, alufelgi, poduszki
powietrzne 2 x, elektryczne szyby,
lusterka LPG. Cena 4500 zł. - 075
712 39 30
Renault Megane Coupe - rok
1996, pojemność 1600, żółty,
elektryczne szyby, poduszka
powietrzna, alufelgi, dwa spoilery,
stan b.dobry - telefon godz.17-19
- 794 958 823

Renault Megane coupe 1,6 +
LPG - elektryczne szyby, elektryczny szyber dach, elektrycznie
regulowanie lampy, LPG, nowe
tarcze i klocki hamulcowe, tylne
amortyzatory, świece i przewody
wymienione w lipcu, Auto ubezpieczone, przegląd ważny - 695
687 853
Renault Scenic - rok 97, pełne
wyposażenie z klimatyzacją i na
ładnych alusach 126 tys. przebieg,
elektryczne szyby, ogrzewane
szyby tył i przód - 791 571 118
Renault Scenik 1.6 98 rok klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, pełna elektryka, radio
oryginalne sterowane przy kierownicy, centralny zamek w kluczyku,
hak, plastikowe progi, spojler tylny,
nowe opony. - 698 265 036
Renault Twingo - 96 rok, 1.2 silnik, wymienione tarcze hamulcowe i
klocki, oceniam na stan dobry 4000
zł. do negocjacji - 793 444 627
Robur ld 3000 - zarejestrowany,
ubezpieczony, nowe opony, nowe
akumulator, cena 3500 zł. - 695
408 644
Romet - 2-biegowy po tuningu i
liftingu - 509 546 067
Seat Toledo 4000 zł. - 1.6i CL, rok
1995, kolor czerwony, stan dobry 607 679 279
Seicento - 1999 rok, przebieg
95 tys. 2-gi właściciel, niebieski + 3
nowe felgi. Cena 6 tys. do negocjacji - 505 155 529
Skoda Felicja - gaz - 96 rok,
srebrna, ważny przegląd i OC, 4900
zł. - 601 924 778
Skoda Felicja kombi - 97 rocznik,
1.3 benzyna opłacona tylko ze auto
jest po wypadku ( tył auta - klapa,
zderzak i lampa do wymiany) cena
do uzgodnienia. - 781 024 273
Skoda Octavia kombi TDI - 1,9
2000 rok, kombi, srebrny metalik,
alufelgi, klimatyzacja, 4 x poduszka
powietrzna elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, grzane fotele,
koła zimowe, podłokietnik x 2 - 502
799 570
Skuter - Baotian 2006 rok,
pierwsza rejestracja 2007, zarejestrowany ubezpieczony, cena 1300
do negocjacji - 508 764 585
Skuter - Motobi Quest 2008 rok,
zarejestrowany, ubezpieczony,
przegląd bezterminowy, oczywiście
sprawny - 501 742 618
Skuterek - Kymco, stan idealny,
cena 1500 zł. - 889 453 384
Star 266 - 1991 rok - dłużyca,
stan bardzo dobry, 15000 zł. do
negocjacji - 509 666 381
Star 660 - zarejestrowany, ubezpieczony do przewozu drewna
stosowego - 607 509 762
Star 742 chłodnia - 1997 rok.
pierwszy właściciel kupiony w polskim salonie, komory schodzą do
temperatury max -40’ C. Po więcej
informacji proszę dzwonić. - 604
288 193
Suzuki Samuraj 94 - składak,
buda plastik, krata przednia, progi,
halogeny na dachu, silnik suchy,
wrzosowo-srebrny, przegląd i OC
do końca roku, cena 6900 lub
zamiana - 601 881262
Suzuki Vitare X-90 - 1.6 benzyna 1996 rok, napęd na cztery
koła, czarny metalik, kabrio (dach
metalowy ściągany) cena: 12.500
tys. - 509 282 613
Toyota Celica - rok produkcji
1992. pojemność 1600cm Kolor
czerwony. sportowe zawieszenie,
auto jest w dobrym stanie jedynie
do wymian y hamulce. Auto jest do
opłat, cena 4700 - 793 071 076
Toyota Paseo - 1996 rok silnik
1,5, 90 KM, 180 tys. przebiegu.
pełna elektryka, ABS, 2x poduszki
powietrzne, alufelgi. Atrakcyjny
wygląd i cena - 669 754 903
Twingo 97 rok - bardzo zadbany,
bezwypadkowy, po wymianie rozrządu i wydechu, czerwony, 2x air
bag, użytkowany w Niemczech.
4900 zł. - 691 210 677
Vectra - 1.8, rok 92 szyberdach,
hak, alusy, centralny zamek, ważne
opłaty cena 2.800 do negocjacji 693 491 671

Vento 1.8 3500 tys. - 93 rok,
4 elektryczne szyby, 2 x airbag,
elektryczny szyberdach i lusterka,
grzane fotele, lekko obniżony,
brewki. Czyste i zadbane wnętrze.
Opony letnie do wymiany, pęknięta
szyba. Cena do negocjacji - 514
585 525
Vito uszkodzony silnik 3,500 białe, 1996 rok, zarejestrowane w
kraju, osobowe, białe z uszkodzonym silnikiem, 2.3 TD do lekkich
poprawek Jelenia Góra - 793 608
323
Vks - 9041 hds 98 rok - przystosowany do wywozu drzewa z lasu,
cena 100000 do negocjacji - 509
666 381
Volkswagen Golf 2 mk2 II - 1.6
automat + 2-letnia inst. LPG. Stan
techniczny idealny, po wymianie
rozrządu, filtrów, pasków, klocków
hamulcowych uszczelek, poduszek
itp. Maska w innym kolorze (NIE
BITY) 3300 zł. - 693 639 858
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Radio samochodowe firmy
Tevion - czyta mp3, Cd, panel z
windą podświetlane w kolorze
czerwonym i zielonym. Cena 40
zł. - 722 267 733
Solarium Ergoline 600 - antracyt czerwone usta 15000 zł. - 607
166 644
Tanio butle gazowa - 5 kg turystyczna prawie nowa - 722 267
733
Tanio butle tlenowa - i wytwornice acetylenowa - 793 725 871
Tuba do samochodu - średnica
głośnika 30 cm, 3 kolorowa,
ładne brzmienie i wygląd, moc
około 120 watt. Cena 120 zł. do
negocjacji - 722 267 733
Wzmacniacz samochodowy Wzmacniacz samochodowy - 722
267 733

Volvo 440 benzyna + gaz - 1992
rok, OC + przegląd 05/2010 - 508
727 964

Do telefonu Nokia - słuchawki,
baterie, ładowarkę sieciową oraz
samochodową - 722 267 733

Volvo 460, 95 rok - pojemność
2000cm, klimatyzacja, poduszki
powietrzne, ABS, wspomaganie,
elektryczne lusterka przednie szyby,
centralny zamek, cena 1100 zł.
lub zamienię GG1209469 - 792
401 367

Najtaniej garaże blaszane,
bramy garażowe - transport i
montaż gratis - 075 643 90 25 i
501 234 403

Volvo xc70 awd kombi - 1998 rok,
pełne, bogate wyposażenie, stan
bardzo dobry, ciągła eksploatacja
- zamiana z dopłatą na inny lub
sprzedam poniżej notowań - 792
650 902
VW Golf - kombi 1997, 160000,
1.8 benzyna, bezwypadkowy, ABS,
centralny zamek, 4 poduszki immobiliser, wspomaganie, klimatyzacja
nabita, lakier metalic, nie wymaga
wkladu finansowego, wymieniony
rozrząd olej 9,500 zł. - 793 030
210
VW Golf 3 - rok produkcji 1996, zielony przyciemniane szyby, sportowy,
sportowe zawieszenie. Pojemność
1600 LPG, pełna elektryka, na
pełnym wtrysku, alufelgi 15, podgrzewane fotele - 501 479 577
VW Golf 3 1.9 - tdi kombi 1998 9500 PLN - 604 786 525
VW Golf II - rok produkcji 1987,
pojemność 1.6, OC do 31.12.2009,
garażowany, trzydrzwiowy, w bardzo dobrym stanie, cena 2700 zł do
negocjacji - 075 76 11 506
VW Golf III, 1800, 92 rok - 2/3, 1,8
benzyna, zielony metalic, wspomaganie, stan techniczny dobry,
blacharka do poprawek. Faktura
VAT - 516 200 030
VW Polo 91 rok - 1000 ccm3,
ważny przegląd i OC, 1800 zł. - 601
924 778
VW Polo z gazem - coupe, 88 rok
1.0 z gazem w stanie dobrym z
ważnym OC i przeglądem cena
1500zł lub zamienię na większy w
tej cenie może być diesel lub LPG
dzwonić od czwartku po godzinie
12 - 790 880 189
VW Scirocco II - w bardzo dobrym
stanie - 660 328 184
VW T4 - 5500 zł. - 1.9D, 1993,
biały, zarejestrowany na 3 osoby,
tanio-cena do negocjacji, stan
techniczny idealny wizualny dobry
- 726 193 247
VW T4 - Carawelle long, 92 rok, 2,5,
benzyna, automat, pełna elektryka,
komp, alu 9 osobowa, srebrna - 505
092 579
VW Transporter 9 miejsc - 1992,
2,4D. Biały, oszklony, hak, w ciągłej
eksploatacji cena 8.000,00 zł. - 663
368 672

RÓŻNE
SPRZEDAM
2 głośniki 2 drożne marki Victronic - 60 watt, średnica głośnika 10
cm. Cena 20 zł. - 722 267 733
Dermomasager firmy Rubika
- z 5 głowicami 5000 zł. - 607
166 644
Gitara Yamaha rgx 321 - Gitara
Yamaha rgx 321 - 609 851 863
Maskownica na głośniki Maskownica na głośniki - 722
267 733
Płyty cd, kasety magnetofonowe - kasety video z filmami
- 609 851 863

Pampersy męskie - rozmiar 2,
sztuk 60 - cena za całość 45 zł 075 75 261 53
Betoniarka 250 litrów, 380
Volt, po remoncie, stan bardzo
dobry, 600 zł - Piechowice - 888
535 302
Drewno kominkowe i opałowe - cena 100 - 150 zł. m - 695
725 857
Piec kaflowy - bliższe informacje
- 603 236 610
Maszyna do szycia - Łucznik
- nowa kl 451 z instrukcją i wyposażeniem - stolik rozkładany - 506
330 843
Automat do lodów, automat
do śmietany plus profesjonalne
lodówki przeszklone - 504 262
045

RÓZNE
KUPIĘ
Okno o wymiarach 140x140 oraz dwie sztuki drzwi balkonowych - 667 264 181
Zabytkowe meble do renowacji - 075 76 210 36
Starocia, meble, szkło, porcelanę, obrazy, grafikę, militaria,
białą broń, odznaczenia, zdjęcia,
dokumenty wojskowe, figurki
i inne stare przedmioty - 609
443 235
Piec - mały C.O - 0,6 - 0,8 - 607
220 746

ZNALEZIONO
Klucze od samochodu VW
GOLF 3 przy kluczach jest kartka
z napisem: Parking Dawid - klucze
zostały znalezione w okolicach
Małej Poczty - 724 582 236
Nokia 2600 - z kartą sim na Zabobrzu - 691 558 252
Pieska - 13 września ok. godziny
20 znaleziono pieska, szczeniaczka
pyszczek podobny do sznaucerki,
kolor czarny, łapki żółte. Został
oddany do schroniska czeka na
swojego właściciela - 667 988 939

ZGUBIONO
Karta WBK - w Jeleniej Górze
(centrum) około tygodnia temu.
Znalazcę proszę o kontakt - 724
146 687
Szukam świadka kolizji - 16.09.09
doszło do zajechania przez
podwójną ciągłą i kolizji ok.13.20
min., przed Goduszynem na wysokości znaku ograniczenie do 50 km
jadąc z Jeleniej - 694 384 987
Hasky - szczeniaczka - wabi się
Saba - 075 64 34 305
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

