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ROZMAITOŒCI
Waldemar Wilk
filmoznawca

PLUS TYGODNIA
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

NA TOPIE
Elżbieta Kotlarska
poetka

Były dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w
Sobieszowie, który – w dziwnych okolicznościach przyrody – stracił stanowisko, dodaje ducha życiu filmowemu
stolicy Karkonoszy opiekując się Dyskusyjnym Klubem
Filmowym „Klaps” działającym przy Jeleniogórskim Centrum Kultury. Ułożony przez W. Wilka program projekcji
daje widzom możliwość wyjścia do kina na dobry film,
niedostępny gdzie indziej, nawet na coraz bardziej popularnych internetowych torrentach. Pan Waldemar jest
też spiritus movens VII Festiwalu Filmów Niezależnych
i Komediowych „Barejada”, który zorganizował wbrew
lawinie przeszkód głównie w postaci galopującego
kryzysu.

(tejo)

Elżbiety Kotlarskiej nie trzeba przedstawiać jeleniogórzanom, którzy pamiętają jej
aktywność jako liderki Jeleniogórskiego
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego.
Mocno związała się także z Jeleniogórskim
Towarzystwem Literackim: pomagała w
promocji licznych twórców związanych z
miastem. O sobie zapomniała. – Jakoś nie
potrafię siebie animować i czuję się skrępowana mówiąc o sobie – przyznała
w miniony czwartek autorka tłumacząc, dlaczego jej pierwszy tomik –
„Sekretne związki. Karkonosze”
ukazuje się tak późno. Warto
sięgnąć do tomiku ilustrowanego świetnymi zdjęciami Jana
Kotlarskiego, prywatnie męża
autorki, któremu dedykowała
tę wydawniczą nowość.

(tejo)

Z SUKCESEM, ALE BEZ INSTRUMENTU

DZIŚ W JELONCE
DZIŚ W JELONCE

Drugie miejsce i nagrodę specjalną wyśpiewał zespół wokalny z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej w Krakowie. Gratulujemy!

Mięcho z myszką nie u nas

Festiwal, na który została zaproszona Paka Buziaka, zakończył się
w niedzielę, 20 września, wieczorem. – Jesteśmy szczęśliwi i dumni
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– zadzwoniła do Jelonki Danuta Sitek,
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wina Bogdan i Dagmara Witkowska.
Dziewczęta przedstawiły wiązankę
piosenek lwowskich występując w
kostiumach i z rekwizytami.
Poza dr ugą,
finansową, nagrodą, Paka Buziaka
wygrała dwudniowy pobyt w stolicy
Austrii, Wiedniu.
Wiesław Kowalewski, opiekun grupy,
cieszy się z sukcesu.
Nie ukrywa jednak,
że na co dzień młodym artystkom nie
pracuje się łatwo,
bo zespołowi brakuje profesjonalnego keyboardu.
– Instrument,
który u nas był,
skradziono kilka

lat temu. Teraz pozostało nam jedynie
rozstrojone pianino – mówi W. Kowalewski. Wprawdzie miasto obiecało
wsparcie na kupno nowego keyboardu, jednak pieniędzy nie starczy
na taki instrument, który pozwoliłby
„Pace” sięgać po jeszcze większe sukcesy. Może znajdzie się sponsor,
który pomoże
utalentowanym
dziewczętom?
Wdzięczn o ś ć
będzie
bezgraniczna.

(tejo)

Suszył zioło na strychu Paliwo w Radomierce
Pięć sztuk konopi oraz 63 porcje
marihuany zabezpieczyli policjanci
w domu 53-letniego mieszkańca
gminy Podgórzyn. Po informacji,
że mężczyzna w domu uprawia
zakazane „ziółka”, na miejsce udał
się patrol mundurowych. Informator miał rację: funkcjonariusze
domu wskazanego mieszkańca na
strychu znaleźli suszące się ziele

konopi indyjskiej. Zabezpieczyli
pięć sztuk, z czego można wyprodukować około 1600 porcji gotowego
narkotyku. Ponadto w szafkach
kuchennych znaleźli jeszcze około
63 porcje marihuany. Mężczyzna
oświadczył, że narkotyki trzymał
dla siebie. Grozi mu kara do trzech
lat więzienia.

Zanieczy szczenie rzeczki
substancjami ropopochodnymi
zauważyli w miniony czwartek
mieszkańcy przy ulicy Witosa.
Powiadomili straże miejską i pożarną oraz ochronę środowiska.
Zagrożenie usunięto. Przypuszcza
się, że substancja pochodziła z
terenu hurtowni materiałów bu(tejo) dowlanych gdzie myto samochody
i wypłukano paliwo, które wraz z

Dwadzieścia wehikułów z duszą wzięło udział w rajdzie
pojazdów zabytkowych szlakiem Politechniki Wrocławskiej w regionie organizowanym przez uczelnię oraz
Legnickie Towarzystwo Automobilowe.
Pojazdy zatrzymały się na dłużej przed Pałacem Schaffgotschów w Cieplicach.
Kawalkada starych aut wyruszyła sprzed Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki
Wrocławskiej w Legnicy. Okazja
to 40-lecie tego ośrodka oraz rozpoczynające się „Dni Techniki”. W
rajdzie brało udział 20 zabytkowych
samochodów z Niemiec i Polski.
Cieplice były tylko etapem na trasie,
której metę stanowił ZOD PWr w
Wałbrzychu. Uczestnicy imprezy
w miarę możliwości byli ubrani w
stroje z okresu, z którego pochodził
ich samochód.
Pojazdy ilustrowały rozwój motoryzacji w minionym stuleciu.

Przyjechały stare
fordy, mercedesy
oraz ople. W rajdzie uczestniczyły
dwie warszawy,
stara czeska skoda, czy radziecki
moskwicz. Po postoju kawalkada
pojazdów przy
dźwiękach klaksonów ruszyła w
dalszą trasę do
Wałbrzycha.

(rylit)

wodą trafiło do studzienki deszczowej, a stamtąd do rzeki.
Obecnie sprawę prowadzi WIOŚ,
który na sprawcę zanieczyszczenia
rzeki może nałożyć mandat karny
nawet w wysokości do 5 tys. zł. To
już kolejny przypadek zanieczyszczenia Radomierki substancją
ropopochodną.

(Angela)

Zabytki na kółkach
podbiły Cieplice

Po wizycie zabytków w Cieplicach pozostał
sentyment do starych czasów, pamiątkowe
zdjęcie i chęć na nostalgiczną przejażdżkę.

„Wodnik”

otwiera

drzwi

Będzie konkurs dla młodzieży i zwiedzanie niedostępnych na co dzień
urządzeń.
W nadchodzącą sobotę (3
października) zainteresowani
w godz. 10 – 15.00 będą mogli
zobaczyć wnętrze i wyposażenie
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i
Zakładu Uzdatniania Wody przy
ulicy Wróblewskiego. Dzień
Otwarty Wodnika to impreza
odbywająca się co roku. Mieszkańcom daje ona szansę na
zobaczenie zaplecza firmy, która
najczęściej kojarzy się ze słonymi
rachunkami.
– Zaprezentujemy mieszkańcom ruchome urządzenia,
oprowadzimy ich po obiektach,
opowiemy o nich. Mieszkańcy
będą też mogli porozmawiać
z naszymi pracownikami, a
ponadto przygotowaliśmy pocztówki z tymi obiektami – mówi
Wojciech Jastrzębski, prezes spółki Wodnik w Jeleniej Górze.
Do udziału w imprezie
szczególnie zachęca się dzieci
i młodzież, dla których spółka
ogłosiła konkurs. Warunkiem
jest uczestnictwo w dniu otwartym Wodnika. Uczniowie muszą
odwiedzić obydwa obiekty i udokumentować to. Następnie do
końca listopada należy wykonać
i dostarczyć do prace z hasłem
przewodnim „Woda, ścieki,
ochrona środowiska” w dowolnej formie (nagranie, filmy,
rzeźby, rysunki, wiersze). – Do
15 grudnia zostaną ogłoszone
wyniki tego konkursu i najlepsi
otrzymają nagrody – mówi
Wojciech Jastrzębski.
Prezes nie wyklucza, że w
przyszłości oferta spółki nie
dotycząca wody rozszerzy się.
Nie jest wykluczone, że uda się
zorganizować nocne zwiedzanie
oczyszczalni ścieków w Dreźnie.
Jak mówi Wojciech Jastrzębski,
taka działalność to elementy
szerszego programu otwierania
firmy na zewnątrz.

(Angela)

28 września 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA
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/.

W cyfrowym świecie Vectry zmienisz
pakiet na lepszy w promocyjnej cenie!
Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

8 Mb/s

+ PREZENT!

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN
119 ZŁ

8 Mb/s

+ PREZENT!

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

Zapraszamy do Salonu Firmowego w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 1B.
Salon czynny codziennie od 8.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 13.00.

0 801 08 08 80
(0 58) 742 67 00
(Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO)
Opłaty wg stawek operatorów.

www.vectra.pl
Plakat nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC. Szczegóły oferty, w tym dostępność wskazanych w reklamie usług w poszczególnych pakietach oraz okres obowiązywania oferty i zasięg terytorialny świadczonych usług, są przedstawione na stronie www.vectra.pl i w BOK.
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WYDARZENIA

czy krokietów. Nasze regionalne
produkty są naprawdę zdrowe,
a wykorzystywanie do produkcji
puszkowanego mięsa dla mnie
osobiście jest ogromnym szokiem. Tak to jednak bywa przy
produkcji masowej.

na których się kiedyś zawiodłem
kupując dla siebie do domu udka,
które po upieczeniu zrobiły się
wielkości skrzydełek – mówi. –
Prowadzimy małą firmę, w której
wszystko jest robione domowym
sposobem, gdzie wszystko jest
świeże, co potwierdzają kontrole
sanepidu. Mam tylko nadzieję, że
ludzie przez tą aferę nie przestaną
kupować pakowanych pierogów

Angelika Grzywacz

PRZYSZŁA JESIEŃ: PALI SIĘ!

Spod Śnieżki
do stolicy

Rozpoczyna się jesienne wypalanie pól i nieużytków. Straż pożarna odbiera coraz
więcej zgłoszeń o zagrażającym bezpieczeństwu paleniu liści i traw w ogrodach.
darczych – mówi kpt. Andrzej Ciosk,
rzecznik prasowy straży pożarnej w
Jeleniej Górze. Wypalanie nieopodal

ZA WZNIECANIE OGNIA W MIEJSCU
DO TEGO NIE PRZEZNACZONYM
STRAŻACY MOGĄ KARAĆ MANDATAMI
jezdni. Nieużytki i ścierniska paliły
się ostatnio m.in. w Sosnówce przy
ulicy Tyrolskiej, w Wojcieszycach,
w Podgórzynie czy Siedlęcinie przy
ulicy Górnej.
– Największe zagrożenia dotyczące palenia traw, nieużytków czy
ściernisk to możliwość zapalenia się
lasu oraz znajdujących się w pobliżu
budynków czy pomieszczeń gospo-

drogi może natomiast spowodować
zadymienie i słabą widoczność czego
następstwem mogą być poważne
wypadki drogowe.
Zakaz palenia łąk i nieużytków
został zapisany prawnie. Mówi o tym
między innymi ustawa z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody.
Zgodnie z artykułem 45 „zabrania
się wypalania roślinności na łąkach,

pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych, szlakach
kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin”. Wypalanie traw zabrania
też ustawa o lasach z 28 września
1991 roku.

(Angela)
Ci, którzy mimo zakazu planują w najbliższym czasie wypalenie swoich gruntów
muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, karą finansową,
aresztu, nagany, a także wstrzymaniem
dopłat z Unii Europejskiej.
– Strażacy mogą również nałożyć mandat
w wysokości do 500 złotych – mówi kpt.
Andrzej Ciosk.

Nissanami na sygnale
O dwa nowe radiowozy
wzbogacił się garnizon policji
jeleniogórskiej. Pojazdy zostały
zakupione z środków budżetowych w ramach modernizacji
wyposażenia stróżów prawa.
Dwa pachnące fabryką nissany
pathfindery mają napęd na cztery
koła, moc 165 KM i pojemność
2,5 litra. Jeden z radiowozów pojedzie do do Komisariatu Policji
w Szklarskiej Porębie, a drugi
będzie do dyspozycji techników
kryminalistyki.

(tejo)

(Ania)
Karkonosze
geologicznie
Fot. A. KMP

Przy ulicy Sudeckiej, gdzie właściciel działki rozpalił ogromne
ognisko i spowodował zadymienie

Dwóch rotarian z Karpacza
wzięło udział w Ogólnoświatowym Kongresie Rotary Club
w Warszawie, który pierwszy
raz odbył się w minionym
tygodniu w Polsce. Do Warszawy pojechał Lesław Morawski, członek Rotary Club
z Karpacza i jednocześnie
przewodniczący komitetu ds.
członkostwa oraz gubernator dystryktu 2230, Tadeusz
Płuziński, mieszkający w
Karpaczu. O zorganizowanie
kongresu w Polsce jego członkowie zabiegali od dłuższego
czasu.

„Geoekologiczne Problemy
Karkonoszy” to temat siódmej
międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła
się w Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie. Organizatorami
były: dyrekcja Karkonoskiego
Parku Narodowego oraz Krkonošský Národní Park. Konferencja, w której uczestniczą
Polacy i Czesi, odbywa się co
trzy lata i prezentowane są
na niej najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących
Karkonoszy oraz sąsiednich
pasm Sudetów.

(Ania)

Jedzcie
spokojnie!
Jak mówi Lilianna Ślawska, kierownik oddziału
nadzoru Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Jeleniej Górze, mieszkańcy mogą być spokojni.
Jak wynika z wstępnych informacji, do nas to
mięso nie dotarło.
– Obecnie małopolski sanepid sprawdza dokumenty i ustala, w które rejony Polski zostało ono
przekazane – mówi. Jak na razie nie dostaliśmy
informacji o tym, że to mięso mogło trafić do
Jeleniej Góry czy okolic. Jeżeli jakiekolwiek
faktury wskazywałyby na to, że mięso zostało
sprzedane jeleniogórskim przedsiębiorcom,
poinformujemy o tym w ciągu 12 godzin. W
takich przypadkach nasi pracownicy podjęliby
działania jak najszybszego dotarcia do tego
miejsca i wycofania produktu z obrotu. Obecnie
otrzymaliśmy odgórne zalecenie o jeszcze bardziej szczegółowym sprawdzaniu wszelkich zakładów garmażeryjnych czy stołówek i jadłodajni,
restauracji. Ponadto co roku w naszych planach
kontroli na wrzesień i październik wypadają
właśnie kontrole punktów gastronomicznych.
Wówczas sprawdzamy pochodzenie surowców,
prosimy o przedstawienie dokumentów poświadczających datę przydatności do spożycia oraz
miejsce zakupu surowców.

Wpadł koziołek
w „wilczy dół”
Gdyby nie czujność Antoniego Woźniaka, jelonek uwięziony w głębokiej na dwa metry studzience deszczowej
w Parku Norweskim zginąłby. Złodzieje ukradli pokrywę i zwierzę wpadło do środka. Nezabezpieczona
dziura to niebezpieczeństwo także dla ludzi.
Zwierzę zauważył w minioną
środę pan Antoni, który mieszka
nieopodal Parku Norweskiego. –
Przechodząc parkiem usłyszałem
jakieś odgłosy wydobywające
się ze studzienki, zajrzałem do
środka i zobaczyłem jakieś szamotające się zwierzę – opowiada.
Wezwał służby. Mówi, że
jeden jelonek już
raz wpadł do
tej samej
dziury. Rok
temu nie
zauważyło
jej dziecko.
Na s z c z ę ście nic mu
się nie stało.
– Jak t ylko
założą tu pokrywę, zaraz
ją ukradną
okoliczni
meliniarze
– opowiada Antoni

Woźniak. Koziołka wyciągnęli z
opresji strażacy. Gdyby nikt go
nie zauważył, zginąłby śmiercią
głodową.

(Angela)

– Takie akcje, kiedy zwierzę nie odnosi większych obrażeń i po zdezynfekowaniu ran możemy
je wypuścić na wolność zdarzają nam się dość rzadko – mówi Tomasz Wawryca, lekarz weterynarii. – Częściej jeździmy do zwierząt, które ulegają wypadkom komunikacyjnym i z racji
obrażeń muszą zostać uśpione, bo wszelkie leczenie nie przynosi odpowiednich skutków.
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Fot. Angela

konserw. Jestem przeciwniczką takiego żywienia. Nie mam zaufania
do żadnych puszek, dlatego ich nie
kupuję, nawet do domu. Wszystkie półprodukty i surowce, które
kupujemy do przygotowywania
posiłków dla dzieci, są świeże i
kupowane w sprawdzonych sklepach. Na każdy produkt mamy
dokument. Od zawsze ze szczególną ostrożnością sprawdzamy
datę ważności Nic złego naszym
dzieciom się nie może stać – zapewnia B. Lepieszo. W podobnym
tonie wypowiadają się dyrektorki
innych przedszkoli jeleniogórskich
nie kryjąc oburzenia dla tego, kto
nieodpowiedzialnie wprowadził
mięso do obrotu.
Damian Kucharski, właściciel
jednej z firm garmażeryjnych w
Jeleniej Górze, nie boi się kontroli
sanepidu w swoim zakładzie,
bo do produkcji wykorzystuje
tylko świeże mięso. Kupuje je w
sklepach, w których widzi jak jest
ono przygotowywane do sprzedaży. – Nie ufam też marketom,

um TVN

Po szokującej informacji podanej przez ogólnopolskie media, z
której wynikało, że spreparowane
mięso w puszkach przeznaczone
do żywienia zwierząt z datą produkcji m.in. rok 1983 przez ponad
dwa lata było wykorzystywane
w Polsce do przygotowywania
posiłków m.in. dla przedszkolaków i stołówkach szkolnych,
wielu rodziców wpadło w panikę.
Innym mieszkańcom w gardłach
stanęły również zakupione w
większych sklepach sprowadzane
i paczkowane krokiety czy pierogi
z mięsem.
Rodzice masowo zaczęli odwiedzać przedszkola i dopytywać się
czy aby ich pociechy nie jadły tego
świństwa oraz gdzie kupowane są
produkty do przygotowywania posiłków dla maluchów. Kilka takich
telefonów odebrała m.in. Bogumiła
Lepieszo, dyrektorka Przedszkola
nr 10 w Jeleniej Górze.
– Rodzice przychodzili i dzwonili
pytając o tę sprawę – mówi. – U
nas nigdy jednak nie kupowaliśmy

Fot. Archwi

Pochodzące z 1983 roku liofilizowane mięso w puszkach,
sprowadzone do Polski ze Szwecji jako pożywienie dla
zwierząt, a wykorzystywane do przygotowywania posiłków m.in. w przedszkolach i stołówkach oraz w zakładach
garmażeryjnych, do Jeleniej Góry nie dotarło – tak wynika
z wstępnych informacji sanepidu.

Fot. Archwium

Mięcho z myszką nie u nas
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WYDARZENIA
WYBIERAMY NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO!

RYTM TYGODNIA
Po ekipie telewizji japońskiej, która wiosną kręciła
film o regionie jeleniogórskim,
a spora jego część powstała w renesansowym Dworze
Czarne, kolej na literaturę. Z
kustoszem Jackiem Jakubcem
skontaktował się Hiroyuko
Itaki, publicysta, który w 1989
roku napisał książkę o przemianach w Polsce i także odwiedził
Jelenią Górę. Teraz wraca, aby
powrócić do tematu zmian w
naszej ojczyźnie. Japończyk jest
optymistą. Mówi, że nawet nie
zdajemy sobie sprawy, jak daleko przez ten czas zaszliśmy.

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 trwa plebiscyt na
najlepszego dzielnicowego z tere-

nu działania Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Przedstawiamy portrety pretendentów
do fotela laureata. Dziś z powiatu
jeleniogórskiego. Na wybranych

funkcjonariuszy głosować można
za pośrednictwem e-maila pisząc
nazwisko policjanta i wysyłając list
na adres jelonka@jelonka.com

(RED) mł.asp. Marcin Uchman

Wierni przeszłości i akademii
Trzystu dawnych studentów zamiejscowego oddziału wrocławskiej Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze, dzisiaj
mł.asp. Mariusz Sobolewski
Uniwersytetu Ekonomicznego, spotkało się w miniony weekend na dwudniowym zjeździe. Wszystkich pomieściła
nowa aula, po raz pierwszy wykorzystana, mieszcząca się w budynku uczelni przy ulicy Kochanowskiego.
Fot. Mar

Japonia znów
w Czarnem

Miodowe piekiełko

Niemal dwie godziny trzymał wartę nad pszczołami
wspólny partol straży miejskiej
i policji, po tym jak 19 września
jeden z uczestników Jarmarku
Ekologicznego na zakończenie
imprezy wyrzucił nieopodal
placu Ratuszowego kartony
z pootwieranymi słoikami z
resztkami miodu. Na miejsce zleciało się około tysiąca
pszczół, których nie było komu
usunąć. Ostatecznie pszczoły
po dwóch godzinach odleciały
same, ale narobiły sporo zamieszania w centrum miasta.

JANUSZ TURAKIEWICZ: BYLIŚMY BARDZO
AKTYWNI TURYSTYCZNIE, A POZIOM
NAUKI BYŁ WYŻSZY NIŻ WE WROCŁAWIU.

Uczestnicy wysłuchali przemówień swoich
dawnych nauczycieli i
kolegów z uczelnianej
ławy. Głos zabierali: Andrzej Gospodarowicz i mł.asp. Paweł Paliński
prodziekan Maja Jedlińska, którzy dowcipnie
wspominali czas studiów. Krótko przemówił
prezydent Jeleniej Góry
i wykładowca UE Marek
Obrębalski.
Po części oficjalnej
podczas krótkiej uro- mł.asp. Robert Pietruszka
c z y st o ś c i n owej a u l i
nadano imię założyciela
jeleniogórskiej uczelni,
Wojciecha Wasiaka. Tablicę odsłoniła wdowa
po nestorze.

Kradł z biedy

Pożar przez nieuwagę

Prawie osiem godzin strażacy z sześciu jednostek straży
pożarnej walczyli w miniony
wtorek z płonącym dachem
remontowanego domu wczasowego Perła II w Szklarskiej
Porębie. Ogień na dachu 14metrowego budynku pojawił
się po godzinie 17.00, kiedy
prace zakończyli robotnicy,
którzy kładli papę termozgrzewalną. Spłonęło około 160 m2
powierzchni dachu i część
poddasza. Akcję ostatecznie
zakończono po godzinie pierwszej w nocy. W chwili wybuchu
pożaru w budynku na szczęście nie było nikogo.

(Mar)

Absolwenci ponownie zasiedli w ławach Alma Mater

wydziału. Uczelnię
ukończyło około 10
tysięcy absolwentów. Zjawiło się
trzystu i więcej
nie moglibyśmy
przyjąć bo t yle
zmieści sala balowa w hotelu Las,
gdzie spędzimy

– Po ra z s z ó st y zorg a n i z owa l i ś my t a k i e
spotkanie – wyjaśnia
prorektor do spraw studentów stacjonarnych
i organizator zjazdu,
Zygmunt Bobowski.
– Odbywa się ono regularnie co pięć lat od
roku 1984, a tegoroczne
jednocześnie z okazji
40-lecia naszego

sierż. Jakub Erchard

większość czasu – powiedział
nam Z. Bobowski.
Spora gr upa uczestników
przyjeżdża regularnie co pięć
lat, ale na każdy zjazd dociera też
wielu, którzy wyjechali daleko,
lub niedawno dowiedzieli się
o tych spotkaniach i czasami
spotykają się pierwszy raz po 20
czy 30 latach.

– Studia zacząłem w roku 1971 jeszcze na
1 Maja i w czasie studiów przenieśliśmy
się na Nowowiejską – wspomina absolwent z roku 1975, prezes Stowarzyszenia
Księgowych w Jeleniej Górze, Janusz
Turakiewicz – dla mnie było to życiowe
przejście z małego miasteczka na Mazurach do sporo większego miasta. Byliśmy
bardzo aktywni turystycznie, a poziom
nauki był wyższy niż we Wrocławiu.

sierż. Justyna Filipczuk

Fot. Mar

Na gorącym uczynku złapano złodzieja, który zabrał
się za wycinanie drzewek na
poligonie przy ulicy Sudeckiej.
Mężczyzna nie czuł się winny,
bo jak powiedział strażnikom
miejskim, szykował opał na
zimę, bo nie było go stać na
zakup drewna. Właściciel
terenu musi teraz określić
koszt szkody i na tej podstawie
ustalona zostanie kara. Jeśli
wartość skradzionego drzewa
będzie wyższa niż 250 złotych
sprawca może trafić przed sąd
grodzki.

5

sierż. Krzysztof Żwirko

sierż. Paweł Biegus

Janusz Turakiewicz

Prof. Tadeusz Borys i dr Marek Obrębalski

KONIEC STUDENCKIEJ LABY

sierż. Paweł Wódkiewicz

Po trzymiesięcznej labie powróci egzaminacyjny stres, a czas zacznie płynąć od sesji do sesji ze studenckimi kwadransami w tle.
Szczególnie uroczyście zapowiada się inauguracja roku
akademickiego 2009/2010 na
Uniwersytecie Ekonomicznym
na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej
Górze. Odbędzie się już w
najbliższy wtorek (29.09) o
godzinie 11.00, jej tłem będzie
40-lecie placówki. Nowością
będzie też miejsce: nie tradycyjna aula przy ul. Nowowiej-

skiej, ale nowe pomieszczenie
w kupionym przez UE kilka
lat temu budynku przy ulicy
Kochanowskiego 8.
Po wystąpieniu zaproszonych gości oraz tradycyjnych
promocji doktorskich i immatr ykulacjach pier wszoroczniaków, wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab.
Tadeusz Borys, który powie o
zrównoważonym rozwoju jako

wyzwaniu edukacyjnym.
O godzinie 19.00 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze przy ul. Piłsudskiego 60
odbędzie się koncert uświetniający 40-lecie Wydziału w
wykonaniu Szkolnej Orkiestry
S y m fo n i c z n e j Pa ń s t wowe j
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Stanisława Moniuszki w
Jeleniej Górze.
Inne jeleniogórskie uczel-

nie rok akademicki zaczną
co prawda już w najbliższy
piątek , ale uroczyste inauguracje odbędą się w drugiej
połowie października. Studenci Zamiejscowego Ośrodka
Dydakt ycznego Politechniki Wrocławskiej odśpiewają
„Gaudeamus” 19 października.
Swoją obecność zapowiedział
m.in. wicepremier Grzegorz
Schetyna.

Tego samego dnia o godzinie
13.00 odbędzie się uroczystość
w Kolegium Karkonoskim. W
auli wykład inauguracy jny
zatytułowany „Komunikacja
niewerbalna w kszt ałceniu
psychomotorycznym” wygłosi
prof. Tadeusz Koszczyc.

st.post. Bartosz Klim

(Angela)
st.sierż. Krzysztof Lenczewski
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WYDARZENIA

(Nie)bezpieczna Jelenia Góra
Zaledwie trzy dni uchowała się instalacja
Kamila Kuskowskiego, artysty zaproszonego
przez Biuro Wystaw Artystycznych. Dzieło, które stanowiło atrakcję Rynku, skopało trzech
zakapturzonych wyrostków. Wandale coraz
częściej „rządzą” miastem. Gdzie policja?

Zniszczona instalacja K. Kuskowskiego to jeden z najbardziej
oburzających występków wandali.

– To trwało moment – mówi nam
świadek zdarzenia,
który początkowo
nawet nie zorientował się, co w niedzielę, 13 września,
zrobili chuligani.
Usłyszałem tylko
głuchy trzask łamanej konstrukcji
i oddalających się
jak gdyby nigdy nic

łobuzów. Kiedy informację o tym
akcie wandalizmu opublikowaliśmy na portalu Jelonka.com,
internauci nie kryli oburzenia
dla postawy sprawców. – W tym
mieście nic się nie uchowa: wandale zniszczą wszystko i pozostaną
bezkarni – taki był ton większości
komentarzy.
Zniszczenie instalacji stało się
pretekstem do wylania żalów na
złą sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w mieście. W Cieplicach po

POLICJI BRAKUJE ŚWIADKÓW

zmroku ludzie boją się wychodzić
na plac Piastowski, bo przed sklepem „Żabka” zbiera się banda
młodocianych wulgarnych i agresywnych pijaków.
Tragedią mogą się zakończyć
bezmyślne wygłupy nieletnich
wandali, którzy pod osłoną nocy
wystawiają kontenery na śmieci
na zakrętach ulic, tak by nie były
one widoczne dla kierowcy. Po ich
zauważeniu kierujący nie ma już
szans na reakcję i uderza w przeszkody. Do kilku takich zdarzeń
doszło już na na łuku ulic m.in.
Langego czy Chełmońskiego. Kierowcy zauważali je dopiero kiedy
podjeżdżali do nich. Wówczas nie
mieli już szans na wyhamowanie

przez przeszkodą i uderzali w nią.
Choć policyjne statystyki działają uspokajająco (jest lepiej), jednak
nastroje społeczne są dalekie od
pełnego poczucia bezpieczeństwa
wśród jeleniogórzan. Stróże prawa często zasłaniają się brakiem
monitoringu. – Maszyna na pewno
pomoże, ale na pewno porządku
sama nie wprowadzi – uważają
radni z komisji bezpieczeństwa,
którzy wezwali na dywanik przedstawicieli straży miejskiej zobowiązując ich do aktywniejszego
chronienia miasta i jego mieszkańców.

(tejo/Ania/Angela)

ROZMOWA JELONKI

Z podinsp. Zbigniewem Markowskim, zastępcą komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze.
Czy funkcjonariuszy nie jest
za mało, a może po prostu nie
są skuteczni?
Zbigniew Markowski. – Jelenia
Góra jest miastem blisko stutysięcznym, siłą rzecz na jego terenie dochodzi do niebezpiecznych
zdarzeń, jednak trzeba zaznaczyć,

ustalamy, a ustawa budżetowa.
Od kilku lat dynamicznie reorganizujemy naszą komendę,
między innymi „ucywilniliśmy”
wszystkie aktualnie możliwe do
tego etaty, a odzyskane siły w postaci policjantów skierowaliśmy
do pełnienia służby patrolowej i

DOBRZE JEST TAKŻE, GDY OSOBA, KTÓRA
ZGŁASZA NAM DANĄ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ,
ZGODZI SIĘ BYĆ ŚWIADKIEM WYDARZENIA.
PRZYCZYNI SIĘ WÓWCZAS DO UKARANIA
SPRAWCY KRADZIEŻY CZY BÓJKI.
TAKICH OSÓB JEST JEDNAK NIEWIELE.
że od kilku lat ilość przestępstw
pospolitych takich jak kradzieże,
włamania, rozboje, bójki i pobicia
systematycznie i w znaczący sposób spada. Doskonale rozumiemy
i analizujemy odczucia mieszkańców, nie zgodziłbym się jednak ze
stwierdzeniem, że funkcjonariusze policji nie są w stanie zadbać o
bezpieczeństwo.
Faktem jest, że
dysponujemy
określoną
liczbą policjantów, ale
nie my
sami
j ą

w ruchu drogowym na terenie
miasta i powiatu. W ten sposób
reagujemy na zmieniającą się
rzeczywistość i wpływamy na
poprawę bezpieczeństwa. Przez
24 godziny na dobę patrolujemy
teren i nie lekceważymy
żadnego
wezwan i a .
Teren patrolowany
jest w
o p a rciu o
bie-

Patrol straży miejskiej i policji w Rynku.

żącą analizę zagrożeń, w tym w
oparciu o sygnały napływające
od mieszkańców o miejscach,
które uznają za niebezpieczne.
Wyciągamy także wnioski z tego,
w jaki sposób i jak szybko udaje się
nam dotrzeć na miejsce zdarzenia.
Należy jednak wziąć pod uwagę
to, że funkcjonariusze pomagają
wielu osobom. Często wzywani
są na interwencje domowe, które
bywają bardzo czasochłonne ze
względu na ilość badań, jakie
musi przejść osoba pijana i awanturująca się. Jeżeli więc wzywani
są do kolejnego wydarzenia, jadą
często z drugiego końca miasta,
ale nigdy niczego nie lekceważą.
– Czy w związku z tym policjantów patrolujących miasto
nie powinno być więcej? Ich
brak odczuwają zwłaszcza
mieszkańcy Cieplic.
– Często jeździmy na interwencje w miejsca, obok których znajdują się sklepy nocne. Mieszkańcy
informują nas o zakłóceniach
porządku, nazywanych przez nas
społecznie uciążliwymi. Należy
jednak wiedzieć, że jeżeli osoby
nietrzeźwe kupujące alkohol nie
popełniają ani przestępstwa,
ani wykroczenia np. nie tłuką
butelek, to funkcjonariusze
mają bardzo wąskie pole
działania. Najlepiej jest
gdy pielgrzymki ludzi
nietrzeźwych kończą
się do godziny 22.00,
ale niestety w mieście
powstają punkty zapalne
w pobliżu miejsc, gdzie alkohol sprzedawany jest dłużej.
Podejmujemy zawsze zdecydowane działania, by usunąć
zagrożenie i zakłócenia porządku, często we współpracy z
mieszkańcami, strażą miejską i
zainteresowanymi podmiotami.
A l e

gdy likwiduje się jeden problem,
powstaje drugi. Staramy się jednak zapobiegać niebezpiecznym
sytuacjom. Wysyłamy dodatkowe
patrole w miejsca, w których
spotyka się młodzież, gdzie może
dochodzić do rozprowadzania
środków odurzających oraz tam
gdzie mogą przebywać osoby podejrzane. Codziennie szczególną
uwagę zwracamy na newralgiczne miejsca takie jak np. centrum
miasta, czyli odcinek od Kościoła
Łaski pod Krzyżem Chrystusa do
placu Ratuszowego, gdzie poza
służbami interwencyjnymi, niemalże każdego dnia kierujemy
dodatkowe patrole piesze, także
pełnione wspólnie z SM. Poza tym
w weekendy więcej funkcjonariuszy wysyłamy w okolice dyskotek
i zabaw. Nie mówiąc już o tym,
że dodatkowo pracujemy podczas
wielu imprez organizowanych w
naszym turystycznym powiecie,
zarówno artystycznych, jak i sportowych. Warto jednak wiedzieć, że
o bezpieczeństwo muszą zadbać
przede wszystkim organizatorzy,
my ich jedynie wspomagamy.
Mieszkańcy powinni informować policję o każdym
według nich niebezpiecznym
wydarzeniu, czy raczej poczekać, aż sytuacja naprawdę
będzie wymagała interwencji
funkcjonariuszy?
– Jeżeli zauważą, że wokół nich
dzieje się coś złego i może dojść do
przestępstwa lub wykroczenia, to
jak najbardziej powinni nas o tym
informować. Funkcjonariusze na
pewno przyjadą na miejsce lub
udzielą informacji jak się należy
zachować. Dobrze jest także, gdy
osoba, która zgłasza nam daną
nieprawidłowość, zgodzi się być
świadkiem wydarzenia. Przyczyni
się wówczas do ukarania sprawcy
kradzieży czy bójki. Takich osób
jest jednak niewiele, ale chwała
tym którzy w ogóle dzwonią i
rozumieją, że tak naprawdę w ten
sposób działają dla dobra samych
siebie i nas wszystkich jako mieszkańców tego regionu. Czasami
wzywa się nas również w ciągu
dnia, żebyśmy z centrum miasta
„wywieźli” np. osoby żebrzące.
Jeżeli jednak nie robią one tego
w sposób natarczywy i nie mają
dochodów, a wywołują jedynie
litość wśród przechodniów, to
nie możemy nic zrobić. Są dla
nas takimi samymi obywatelami,

Podisnp. Zbigniew Markowski

jak inni. Co nie znaczy, że nie
interesujemy się nimi. Zawsze
sprawdzamy ich tożsamość i fakt
czy nie otrzymują żadnej pomocy
finansowej. Często odsyłamy
ich także do ośrodków pomocy
społecznej.
Czy planowane są jakieś
działania, które sprawią, że
jeleniogórzanie będą czuli się
naprawdę bezpiecznie?
– Cały czas pracujemy nad
tym, żeby w Jeleniej Górze było
bezpieczniej. W ciągu trzech-czterech minionych lat przestępczość
w mieście zmalała dwukrotnie.
Niedługo będzie ono monitorowane przez kamery, co powinno
pozwolić szybciej schwytać sprawców przestępstw lub wykroczeń
np. sprawców niszczenia elewacji.
Miasta, które od dłuższego czasu
mają monitoring są dowodem na
to, że jest to naprawdę dobra inwestycja. Mówi się co prawda o tym,
że do sytuacji niebezpiecznych i
tak będzie dochodzić, a ochroni
się jedynie osoby, spacerujące
w centrum, ale to właśnie tutaj
tętni turystyczne życie i pojawia
się najwięcej osób, posiadających
dobra materialne, a to kusi potencjalnych sprawców kradzieży
i innych negatywnych zachowań.
My również nie pozostajemy
bierni i przygotowujemy kolejne

zmiany organizacyjne w naszych
jednostkach , które we współpracy
z samorządami powinny spowodować dalsze zwiększenie ilości
policjantów pracujących bezpośrednio w służbie interwencyjnej
i patrolowej. Mówiąc o bezpieczeństwie i skuteczności naszych policyjnych działań chciałbym także
podkreślić, że wokół problematyki
bezpieczeństwa staramy się skupić
wszystkich bez wyjątków, bo
znając naszą wiodącą rolę, wiemy
przecież, że na rzecz bezpieczeństwa powinni działać wszyscy,
także my sami jako mieszkańcy.
Jako wymierny przykład dobrze
rozumianej współpracy i troski
o nasze lokalne bezpieczeństwo
chciałbym wskazać, że w Jeleniej
Górze w ciągu minionych kilku
lat, a dokładnie od 2002 r. nie ma
żadnego niewykrytego zabójstwa,
a część z nich została wykryta
bezpośrednio na podstawie informacji napływających od mieszkańców, także po publikacjach
w mediach. Mamy nadzieję, że w
przyszłości będziemy mogli nadal
liczyć na naszych mieszkańców,
nie tylko w sprawach tak ważkich,
ale także w tych które utrudniają
nam codzienne życie.
– Dziękuję za rozmowę

Anna Pisulska
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WYDARZENIA
Jest możliwość, że w listopadzie tego roku mieszkańcy budynków na zabobrzańskim
osiedlu „Kempiński I, II i III” na miesiąc zostaną odcięci od sieci wodociągowej. Powód?
Trwający od 12 lat spór miasta i Wodnika z właścicielem, który domaga się pieniędzy
za należące do niego działki i wodociągi, a z których obecnie korzysta miasto.
z przeszłości, kwestie długów
Kempińskiego wobec miasta i
bezprawne użytkowanie przez
miasto terenów należących do
byłego przedsiębiorcy budowlanego, jak np. parking przy ulicy
Kiepury.
Mimo kilkudziesięciu podjętych prób, porozumienie miasta
i przedsiębiorcy od lat kończy się
fiaskiem. Miasto chce odkupić
grunty i rury należącego do
Kempińskiego, bowiem spółka
Wodnik dostarcza nimi wodę
mieszkańcom i odbiera od nich
ścieki. Właściciel też jest tym zaintereso-

Kempiński sprowadził koparkę,
którą chciał wykopać swoje
rury i pozbawić mieszkańców
Zabobrza wody. Wówczas władzom miasta i Wodnika udało
się przedsiębiorcę przekonać,
by zrezygnował z tych planów.
Teraz sprawa wraca jednak ze
zdwojoną siłą.
– Jeśli nie uda mi się w najbliższym czasie porozumieć
z władzami
miasta,
będę

ZAWÓR W RĘKACH B. KEMPIŃSKIEGO
zmuszony odłączyć mieszkańców osiedla Kempiński I, II i III
od wody i ścieków na miesiąc,
w celu przeprowadzenia konserwacji sieci. Zrobię to jeszcze przed okresem zimowym,
najpóźniej 1 listopada – mówi
Bogusław Kempiński. – A to
oznacza, że Wodnik, który jest
odpowiedzialny

Fot. Archwium

Spór dotyczy przede wszystkim kwoty 42 tysięcy złotych, na
którą wyceniono rury i działkę
między budynkami 7 i 9 przy
ulicy Kiepury na tzw. osiedlu
Kempiński II, przy czym całość
– Kempiński I, II i III wyceniono
na 650 tys.700 złotych. Bogusław Kempiński twierdzi, że jest
to jego własność, którą miasto
powinno od niego odkupić.
Wodnik jest innego zdania i
utrzymuje, że rury Kempińskiego, między budynkami 7 i 9 przy
ulicy Kiepury, zostały wycięte, a
w ich miejsce spółka wstawiła
jedną ze swoich rur, która

obecnie przebiega przez działki
miasta. Władze miasta stoją
więc na stanowisku, że nie będą
płacić za coś, czego realnie pod
ziemią nie ma.
Ktoś zapyta, czy nie łatwiej
byłoby wypłacić przedsiębiorcy
42 tysiące i zażegnać spór nie
narażając mieszkańców na
odcięcie wody. Sprawa nie jest
jednak taka prosta, na jaką
wygląda. Do głównego jej wątku
włączają się jeszcze inne spory

wany, ale każda ze
stron chce to zrobić na własnych,
bezkompromisowych warunkach.
Efekt to ciągle
zaogniona sytuacja, która co jakiś czas przybiera
niebezpieczną
dla mieszkańców
postać. W 2004
roku Bogusław
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za dostarczanie ludziom wody
będzie musiał ją dowieść beczkowozami, a mieszkańcy będą
ją nosić do budynków wiadrami.
Poza tym lokatorzy będą musieli korzystać ze stojących na
zewnątrz toi toi.
Sprawy nie bagatelizuje zastępca prezydenta Jerzy Lenard,
który zobowiązał się, że do 30
września br. miasto przygotuje
i przedstawi Kempińskiemu
nową propozycję umowy.
– W ramach warunków tego
porozumienia Bogusław Kempiński ma w 95 procentach takie
samo zdanie jak miasto. Spór
dotyczy tych 5 procent, więc
moim zdaniem jak najszybciej
powinniśmy podpisać porozumienie co do zgodnych
kwestii, a rozstrzygnięcie pozostałych zostawić na najbliższy czas
do odrębnej umowy –

mówi Jerzy Lenard.
W ostatnim czasie Bogusław
Kempiński przedstawił nam
swoją propozycję umowy, ale
zawierała ona zapisy niezgodne
z prawem. Dlatego teraz przygotowujemy poprawioną wersję i
mamy nadzieję, że zostanie ona
zaakceptowana przez pana Kempińskiego – usłyszeliśmy.
W minionym tygodniu propozycje zmian na umowę naniósł
na polecenie Jerzego Lenarda
wydział finansowy, w najbliższych dniach merytorycznie
„dopnie ją” wydział gospodarki
komunalnej, który prowadzi
sprawę. Mieszkańcy Zabobrza
już teraz martwią się, co będzie,
jeśli do podpisania tego porozumienia nie dojdzie.

Angelika Grzywacz

Bogusław Kempiński
Nie wierzę
– Obym się mylił, ale nie wierzę w te terminy. Miasto wyznaczało już
kilkanaście takich dat i z żadnej się nie wywiązało. Poza tym podejrzewam,
że umowa, którą mi przedstawią będzie nie do przyjęcia. Chcę, by miasto
uregulowało swoje długi wobec mnie za zajęcie i użytkowanie przez lata
moich gruntów, m.in. parkingu przy ulicy Kiepury. Chcę by zapłacili mi za
rury między budynkami 7 i 9, by spółka Wodnik przejęła na siebie obowiązek
konserwowania tych sieci i obniżyła lokatorom osiedla Kempiński I, II
i III opłaty za wody i ścieki za lata kiedy korzystała z moich sieci, a nie
swoich. Zależy mi na jak najszybszym porozumieniu, bo ja też mam swoje
zobowiązania wobec różnych ludzi i chcę to uregulować. Podpiszę jednak
z umowę, kiedy zostanę rozliczy z miastem na zero i zdejmą mi wszystkie
wpisy do hipoteki. Mam nadzieję, że nowy zastępca prezydenta dotrzyma
słowa i ostatecznie rozwiąże tę sprawę.
Czy Bogusław Kempiński dogada się z Jerzym Lenardem?

Fot. Konrad Przezdzięk

Aktywni dla jutra
Od minionej środy przez trzy dni w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
kilkudziesięciu młodych jeleniogórzan zarażało się pasją działania nie tylko dla dobra
lokalnej społeczności, ale przede wszystkim – dla własnego rozwoju.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wszystko dzięki seminarium
„Aktywni wczoraj, dziś, jutro”,
warsztatom w ramach programu „Młodzież w działaniu” pod
patronatem Europejskiego Roku
Innowacji i Kreatywności. Licealiści
i gimnazjaliści sami napisali wniosek o wsparcie programu i przez
trzy dni spotykali się z ciekawymi
ludźmi oraz poruszali w debatach
problemy codzienności.
– Chcieliśmy im pokazać, że tutaj nikt nikogo
nie będzie do niczego
zmuszać, nikt nie żąda
od nich czegoś wyjątkowego – mówiła Sonia
Szew-

czyk, jedna z organizatorek. –
Pragniemy, by wszyscy uczestnicy
poczuli się jak jedna wielka rodzina,

zakresie możliwości występowania
z wnioskami o dofinansowanie
przedsięwzięć z Unii Europejskiej.

– AKTYWNOŚĆ MUSI BYĆ JAK
PASJA, CHCEMY WIĘC NIĄ ZARAŻAĆ
INNYCH – MÓWILI MŁODZI LUDZIE
bo tak właśnie mają czuć się młodzi
i aktywni ludzie.
W minioną środę – w ramach
panelu „Aktywni wczoraj” –
odbyło spotkanie z działaczami NSZZ „Solidarność”, którzy
opowiedzieli o drodze Polski
do niepodległości. W czwartek
gośćmi seminarium byli „aktywni
dziś” znani jeleniogórzanie: urzędnicy i społecznicy. Z kolei piątek
poświęcony był „aktywności jutro”,
czyli nabyciu umiejętności, które mogą
procentować
w przy-

szłości:
poznaniu sekretów samooceny, umiejętności założenia
stowarzyszenia lub fundacji oraz w

Danuta Sadownik tłumaczyła
młodzieży zasady, na jakich zakłada się stowarzyszenia i fundacje.
Wyjaśniła zawiłości prawne i formalności, których należy dopełnić,
aby móc działać w sposób zorganizowany. Zapytała też młodzież, jakie
organizacje młodzi jeleniogórzanie
chcieliby założyć. Wśród propozycji
uczestnicy zajęć wymienili stowarzyszenia wspierające kulturę,
chore dzieci, bezdomne zwierzęta
i osoby uzależnione.
Pasjonujący przebieg miały zajęcia psychologiczne z Małgorzatą

Trzy dni dla kilkudziesięciu uczestników na pewno nie były czasem
straconym. Poznali nie tylko samych
siebie, lecz także nabyli dawkę wiedzy
potrzebnej w codziennym życiu: czasami
już teraz, a na pewno w przyszłości.

Pokosz. Poświęcono sporo czasu
analizie samooceny. Uczestnicy
rozwiązywali testy, z których wynikało, czy ich ocena własnych
postaw i możliwości jest w normie,
czy też popada w skrajności. Małgorzata Pokosz podkreśliła, jak bardzo
szkodliwa dla organizmu człowieka
jest zawyżona samoocena. – Prędzej
czy później prowadzi do kłopotów
ze zdrowiem i popadnięciem w
uzależnienia – mówiła prowadząca. Zaproponowała także wiele
ciekawych zabaw, na podstawie
których uczestnicy – pół żartem, pół
serio – „odkrywali” cechy własnej
osobowości.
Paweł Ćwiąkało mówił młodzieży, jak należy formułować

projekty o dofinansowanie rozmaitych przedsięwzięć z funduszy
unijnych. Przy okazji poprowadził
„lekcję europejską”, aby uświadomić słuchaczom strukturę UE i
mechanizmy rozmaitych działań.
Uczestnicy seminarium budowali
także makiety modele ilustrujące

współpracę młodzieży i dorosłych
w zakresie budowania różnych
obiektów. Odbyły się także zajęcia
z doradcą zawodowym Martą
Kawwą-Geringer.

(tejo/Angela)

Promocja aktywnych postaw obywatelskich wśród młodych ludzi – taki był główny cel
trzydniowego seminarium w ramach programu „Młodzież w działaniu” w projekcie „Aktywni
wczoraj, dziś i jutro”. Podczas trzydniowych warsztatów poruszone zostały kwestie związane z
działalnością Solidarności, obradami Okrągłego Stołu, młodzieżowymi projektami grantowymi
czy rozwojem polityki oraz informacji młodzieżowej. Autorami projektu są przedstawiciele
Rady Młodych Stowarzyszenia „Wspólne Miasto” - Paweł Gluza, Iga Popowicz i Bolesław
Słociński oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesku: Paweł Ćwiąkało, Sonia
Szewczyk i Maciej Sowa.
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WIADOMOŒCI

Multicentrum rzutem na taśmę
Nie przecięciem tradycyjnej wstęgi, ale włączeniem routera internetowego rozpoczęło
oficjalnie swoją działalność Transgraniczne Centrum Edukacji Interaktywnej w Jeleniej
Górze. W obecności władz województwa i miasta zaprezentowano najnowsze możliwości
nauczania dzieci i kształcenia pedagogów.

JELENIOGÓRSKIE MULTICENTRUM
JEST JEDYNĄ TEGO TYPU PLACÓWKĄ
DZIAŁAJĄCA PRZY OŚRODKACH
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE.

W multicentrum powstały kręgi dotyczące
różnych dziedzin nauczania: mulitidziecko,
multisztuka, multimuzyka i inne. Są
rozmaite urządzenia elektro-mechaniczne oraz prawdziwa stacja meteo. TCEI
zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt
komputerowy i multimedialny, między
innymi, firmy VERX.

z różnych niewykorzystanych
funduszy i rzutem na taśmę załatwić multicentrum – mówił Jerzy
Pokój, przewodniczący Sejmiku
Dolnośląskiego, który z byłym wicemarszałkiem dolnośląskim Piotrem Borysem (dziś europosłem)
postarał się o dodatkowe środki.
Symboliczna inauguracja multicentrum była daleka od tradycyjnych
tego typu imprez.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 8 przekazali
przedstawicielom Polski i Niemiec flagi, które
zostały osadzone na stojaku
przy wejściu do placówki. Nie
było nożyczek i wstęgi. – Tu,
w tę dziurkę – wskazał Beacie
Pawłowicz jeden z pracowników
DODN miejsce, gdzie ma włożyć
wtyczkę do routera. Dostarczenie sygnału bezprzewodowego
Internetu stało się sygnałem, że
placówka jest gotowa na przyjęcie kursantów.
Aktem symbolicznym było też

Piątoklasiści z „ósemki” podczas zajęć z angielskiego w pracowni
„Multidziecko”.
goście: prezydent Marek Obrębalski, szef rady miejskiej Hubert
Papaj, posłowie Marcin Zawiła i
Piotr Borys, szef DODN Krzysztof
Nowak, kurator Beata Pawłowicz i sam Z. Korzeniewski Na
wszystkich „spoglądały” obrazy,
które na ścianach namalowali
uczniowie Liceum Plastycznego:
Marta Chmielecka, Katarzyna
Jadzis, Łukasz Kwiliński i Paweł
Draus. Wśród nich w oczy rzucała
się szczególnie ważka z głową
Zygmunta Korzeniewskiego. Blisko
niej - myśl Konfucjusza: Co usłyszę,
zapomnę, co zobaczę, zapamiętam,
co sam zrobię, zrozumiem.

Konrad Przezdzięk

W CIEPLICACH JAK W BAJCE

Łatwiej dłużnikom
alimentacyjnym

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
i zaliczce alimentacyjnej, która
dawała gminom możliwość złożenia do starosty wniosku o odebranie prawa jazdy osobie, która
np. odmawiała przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
jest niezgodna z konstytucją
– tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Ta decyzja znacznie skomplikuje egzekwowanie płacenia
alimentów. Jak mówi Wojciech
Łabun, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze w przeciągu
ostatnich kilku miesięcy wystosowano około 500 wniosków do
wydziału komunikacji o odebranie prawa jazdy tym rodzicom,
którzy uchylali się od płacenia
alimentów.

Plac Piastowski i część Parku Zdrojowego zamieniły się na kilka wrześniowych dni w
miasto jak z okresu Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko za sprawą imprezy „Miasto –
Światło – Święta” wpisanej do kalendarza Września Jeleniogórskiego.

(tejo)

Fot. Rylit

Mieszkaniec Częstochowy
wypoczywający w górach nie
będzie miło wspominał pobytu
w Szklarskiej Porębie, gdzie zaatakował go miejscowy 18-latek.
Mężczyzna zastraszył pokrzywdzonego, przyłożył mu do twarzy opaskę nabitą ćwiekami i
próbował go okraść. Miał pecha,
ponieważ napadnięty nic nie
posiadał. Sprawca – schwytany
przez policję – usprawiedliwiał
się złą sytuacją materialną. Został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Odpowie za usiłowanie
rozboju za co grozić mu może
nawet do 12 lat pozbawienia
wolności.

nastąpiło oficjalne otwarcie pokazów oświetlenia i iluminacji
świątecznej przez prezydenta Marka
Obrębalskiego. Aby uatrakcyjnić
jeszcze imprezę zaraz po tym na

BARDZO SPRAWNE PRZEPROWADZENIE
IMPREZY „MIASTO – ŚWIATŁO – ŚWIĘTA”
ZAWDZIĘCZAMY ZAANGAŻOWANIU DWÓCH
LUDZI: ROBERTOWI FUTERHENDLEROWI
I JANUSZOWI STAŃCZYKOWI.

(Angela)
Napadł, bo był
biedny

Iluminacje podobały się oglądającym. Kolejna okazja będzie
w grudniu. Pokazy oglądał tłum
mieszkańców i gości. Wśród nich
cała armia fotografujących uzbrojo-

na w statywy i aparaty. Powstawały
tysiące zdjęć, najwięcej wykonano
chyba przy dekoracji usytuowanej
w witrynie jednego z cieplickich hoteli a przedstawiającego połówkę
zabytkowego auta udekorowanego przepięknie lampkami.
Pokazom towarzyszył występ
zespołu muzycznego. Oprócz
tego miały miejsce wykłady i prezentacje
dotyczące iluminacji przestrzeni
miejskiej.
W miniony
czwart e k

plac wjechał jeden z jeleniogórskich
motocyklistów przebrany za mikołaja ciągnący za sobą na rolkach
sześć elfów.
Bardzo sprawne przeprowadzenie Workshop
„Miasto – Światło – Święta” zawdzięczamy wielkiemu zaangażowaniu
dwóch ludzi: Robertowi
Futerhendlerowi i Januszowi Stańczykowi. Było to jednocześnie preludium przed
zaplanowanym
na grudzień II
Karkonoskim
Festiwalem
Światła.

(rylit)

Fot. Rylit

wiczna adaptacja pomieszczeń
– drugie tyle. – Powstanie multicentrum planuje się na trzy lata,
u nas wszystko zostało wykonane
w trzy miesiące – mówi Zygmunt
Korzeniewski, dyrektor filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli, w którym mieści się
Transgraniczne Centrum Edukacji Interaktywnej. – Jesteśmy
otwarci na uczniów, ale przede
wszystkim – dla nauczycieli, aby
nauczać ich, jak można z prądem
nowoczesności zmienić podejście
do edukacji – dodaje.
– Kiedy przyszedłem do Zygmunta Korzeniewskiego, ten niemal płakał, że w Jeleniej Górze

złożenie autografów na tablicy multimedialnej. Pod
zdaniem: „Multicentrum uważam za otwarte” podpisywali
się kolejno
zaproszeni

Fot. Konrad Przezdzięk

nie ma takiej placówki. Udało
się pozbierać resztki pieniędzy

Fot. Konrad Przezdzięk

Sam sprzęt kosztował milion
dwieście tysięcy złotych. Błyska-
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ROZMAITOŒCI
Ostatnia
zbrojna wyprawa
Pozwolę sobie na kilka ostatnich
linijek czarnych robaczków powrócić do koncepcji pierwotnej, wcielić
się w mężnego (a jakże!) rycerza
w zbroi lśniącej niczym poranne
słońce odbijające się w wodach
okolicznych jezior, których u nas
tak mnogo, aż zawrotów głowy
można dostać.
Rycerz powinien mieć swój
środek lokomocji. Powróćmy więc
do starego, dobrego osobistego
teleportera występującego w roli
(rżącego) rumaka, z jednym tylko
uaktualnieniem: oprócz przenoszenia w przestrzeni, wzbogaćmy
go o możliwość podróży w czasie.
Czas więc przyjrzeć się, niemal
półtorarocznym przygodom rycerzy, bohaterów na „Dż”, Kaziów,
Franków i Żwawych Zbysiów
– skoro tylko zdobyłem się na
sformułowanie takiej myśli, na
nadzwyczaj sugestywny dźwięk
wydany przez nieokiełznanego
rumaka (w tej roli – niezmiennie
– teleporter osobisty) wybrałem
się na dziką przejażdżkę po dzielnicach naszego przepięknego
grodu.
To, co zastałem, nie zdziwiło
mnie zupełnie. W Sobieszowie
basenu dalej brak. Po raz kolejny
przekonałem się o tym boleśnie,
rozpędzając się i próbując wskoczyć do niecki, co zakończyło się jedynie brzękiem zbroi mocnej, choć
nieco już mniej lśniącej. Wciąż za
to roi się tam od amatorów trunków wszelakich, i kloszardów dostojnych, a także tych dostojnych
nieco mniej (amatorów płynów,
nie amatorów kloszardów!).
Spoglądając jednym okiem w
przeszłość przy pomocy rumaka
mego dostojnego, zauważyłem
Okrutne Bloki, w których pomieszkiwać zwykł był Mariusz
Mariusz. Dzisiaj bloki są nie mniej
okrutne, acz Mariusz jakby nieco
spokorniał.
Coś tam obiło mię się o uszy (a
właściwie o jedno – to wysłane
w przeszłość) o budowie jakiejś
nowoczesnej gospody w centrum
mieściny. Jak go nie było tak nie
ma, lecz – jak to zwykła mawiać
moja nauczycielka od alchemii lat
temu parę – mi to wisi jak Marysi
– ja wysiadam!
Okiem sentymentalnym spojrzałem na rowerzystę o oczach

rozbieganych, któremu wydawało
się, że prowadzi rydwan. Teraz ma
chyba trochę więcej miejsc na omijanie miłych pań zamachujących
się na jego widok torbami pełnymi
ziemniaków.
Czymże byłoby rycerskie życie
bez walki ze smokami ludożerczymi, przerażającymi i okrutnymi?
Otóż niczym! Boje toczyły się
straszliwe, w szczególności zaś
ze smokami egzaminacyjnymi.
Pierwszym z nich był bezlitosny,
drugi zaś jeszcze bezlitośniejszy!
Pierwszy pastwił się nad duszą,
stresując przed egzaminem na
prawo jazdy, drugi zaś również
nad ciałem, wlewając w biednych
maturzystów hektolitry kawy i
innych świństw. Jednemu i drugiemu gadowi łeb został odcięty z
premedytacją, a połowy (a właściwie to dwóch połów – bo smoki
dwa!) królestwa doczekać się do
dziś nie mogę.
Lecz rycerz prawdziwy prócz
walki ze złymi i niedobrymi smokami, musi walczyć też ze złymi
i niedobrymi, a także niehonorowymi ludziami. Z tymi, którzy
przesądni są zbytnio, lub nie zwracają uwagi na kodeks rycerski bój
toczył się zacięty. Podobnież było i
z tymi, którzy nie są związani kodeksem, acz nie postępują słusznie.
Doktor Lewatywa, który zaszył był
w pacjencie zegar z kukułką w
związku z tym, że nie uważał nic
a nic podczas nauki w szkołach,
oddał się pasji zegarmistrzowskiej,
a innym poleca na-u-kę!
Naonczas z przepięknego obrazu JE dra Lewatywy wyciągnięto
wniosek nieśmiertelny po wsze
czasy: ucz się dziecię ucz, bo nauka
to potęgi klucz! W myśl tej właśnie
maksymy i z tą pieśnią na ustach
wybywam w tereny nieznane,
kończąc ostatnią zbrojną wyprawę
z ledwo dostrzegalną łezką w oku,
dzierżąc miecz w mocarnej lewicy,
i spoglądając zza podniesionej
przyłbicy, a co!

Konrad Lipiński
Od redakcji: Tym felietonem nasz publicysta żegna się z Czytelnikami dziękując za
uwagę, którą poświęcili jego tekstom. Do
rubryki zaprosiliśmy Jacka Jaśko. Jego
tekst – w kolejnym wydaniu.

PLOTKI I FAKTY
Nazewnicze łamigłówki

Muszę przeczytać z kartki,
aby się nie pomylić w nazwie
– powiedział Krzysztof Nowak,
dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z
Wrocławia podczas inauguracji
multicentrum. – Transgraniczne Centrum Edukacji Interaktywnej – przeczytał powoli. Za
to żadnych kłopotów z szybkim
wypowiedzeniem nieco tasiemcowego miana placówki
nie miał Marcin Zawiła, na co
dzień dyrektor Książnicy Karkonoskiej. Nic dziwnego: pełna
nazwa kierowanej przez niego
placówki to: Jeleniogórskie
Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej. Jest na tyle kłopotliwa, że wielu jeleniogórzan
– włącznie z piszącym te słowa
– przy jej wspominaniu musi
korzystać ze ściągi.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI

– Hmmm, widzę, że Platforma
Obywatelska mierzy wysoko…

Szukał Temidy

Lider Stowarzyszenia Wspólne Miasto, którego w minioną
sobotę spotkaliśmy podczas
Jarmarku Staroci i Osobliwości,
udał się pomiędzy stragany z
góry określonym celu. Chciał
kupić figurę bogini sprawiedliwości Temidy. Rzeźb tego
symbolu kobiecości, a jednocześnie nieustępliwości i nieuchronności sprawiedliwego
miecza, było u wystawców
kilka, a rozpiętość cenowa –
dość rozległa – więc pan Robert
miał spory kłopot z wyborem.
Robert Prystrom uchylił nam
rąbka tajemnicy i powiedział,
że zakupiony posążek zamierza postawić na biurku. Nie
dopowiedział, jakim. Nie jest
wykluczone, że Temida stanie
kiedyś na tym najważniejszym
biurku w mieście, które – notabene – znajduje się bardzo
blisko miejsca, gdzie prezes
Wspólnego Miasta „polował”
na grecką boginię.

– … a stamtąd bardzo łatwo
spaść na łeb.

– Ale jak nam nie kupią
śmigłowca, to ich nie uratujemy!

(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.

Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Maciej Abramowicz, naczelnik
Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Sromotniki
polityki
Pewien polityk działający
na szczeblu lokalnym o mało
nie dostał wstrząsu emocjonalnego, kiedy zobaczył w
mediach swoją szlachetną
podobiznę obok kolegi. Partyjnego – dodajmy. Stali sobie
ot t ak , kiedy to migawka
wścibskiego fotoreportera
uwieczniła partyjną przyjaźń
na fotografii: dwóch wdzięczących się krawaciarzy w
otoczeniu innych krawaciarzy
przy okazji Dnia Niepodległości kiedy to najłatwiej jest pokazać bezmiar patriotycznego
uniesienia.
Zdjęcie – choć z pozoru
niewinne – zbulwersowało

owego polityka szczególnie, bo
właśnie dowiedział się, że tenże
jego partyjny kolega zamierza
odciąć dopływ wody i ścieków do
jednego z bloków w największej
dzielnicy w mieście. Powód?
Jest on właścicielem gruntu, a
miasto nie chce mu zapłacić za
udostępnianie własności rurze,
która zapewnia lokatorom możliwość egzystencji z bieżącą wodą
w kranie i w muszli klozetowej.
Tak oto – kierując się świętym
prawem własności – „ziemianin”
postawił sprawę na ostrzu noża. –
Albo zapłacicie, albo ludzie będą
za potrzebą latali do toi-toi, obok
których będą cysterny z wodą,
którą trzeba będzie dygować
do mieszkania. Prawie jak w

średniowieczu.
Nie to jednak oburzyło pierwszego polityka. W sumie ma w
nosie problemy swojego kolegi i
„jego” lokatorów. Zbulwersowany był tym, że na fotografii stoi
on w niebezpiecznej bliskości

tylko paniczne drżenie rąk z
obawy o utratę mizernych resztek
popularności.
W panice sili się na uprzejmy ton
dzwoniąc do tych, co sprawić mogą,
żeby „kompromitujące” zdjęcie
zniknęło. – A bo to w złym świetle,

KANDYDACI DO ELIT JUŻ W MYŚLACH KROJĄ
GARNITURY, KTÓRE ZAŁOŻĄ NA PIERWSZĄ SESJĘ RADY
MIASTA LUB DOBIERAJĄ WYOBRAŹNIĄ KRAWATY NA
INAUGURACYJNE POSIEDZENIE SIEBIE JAKO PREZYDENTA

faceta, który może popaść w
niełaskę iluś tam mieszkańców,
bo grozi zamknięciem zaworów
z „ha dwa o”. – Dlaczego ja tam
w ogóle jestem! Przecież tu nie
powinno mnie w takiej sytuacji
być! Potencjalni wyborcy gotowi
pomyśleć, że się z tym (tu następują dosadne określenia charakteru partyjnego kolegi) bratam!
Jakim prawem oni akurat teraz
to zdjęcie zamieścili! – kotłujące
się w głowie myśli wzmagały

a bo to jego prywatna sprawa, bo ja
nie chcę przy tym być – plącze się
w słodko-mdłych wyjaśnieniach
wiedząc, że na nic dziś zda się postawa nakazowa – jak to za dawnych
dobrych socjalistycznych czasów
bywało. Choć między wierszami słychać, że gdyby mógł, to wybuchłby
jak wulkan: – Zabierzcie stamtąd
do ciężkiej cholery to nieszczęsne
zdjęcie!
W końcu fotografia znika w
odruchu litości usunięta z miej-

sca, gdzie niemal każdy może ją
zobaczyć.
Ten przykład świetnie ilustruje
morale naszych elit politycznych,
które ze szczerością intencji mają
tyle wspólnego, co wyborcze
obietnice z prawdą. Przypomina
też o tym, że nieuchronnie zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Za rok. Niby sporo czasu, ale
kandydaci do elit już w myślach
kroją garnitury, które założą na
pierwszą sesję rady miasta lub
dobierają wyobraźnią krawaty
na inauguracyjne posiedzenie
(bynajmniej nie w toi-toi-u)
prezydenta, w którym widzą
własną osobę.
Trzeba zatem ze zdwojoną
czujnością uważać: kto kiedy,
z kim i dlaczego. Jeden nierozważny gest lub poza, pokazanie
się obok tej osoby, którą część
społeczeństwa ma właśnie ochotę
opluć, może bowiem narazić na
szwank nieskazitelną postać

sumiennego działacza serwującego kiełbachę ze zmielonych
w papkę ideologii i łatwych
sloganów. Jej plastrami skarmi
wyborców w nadziei na postawienie krzyżyka przy swoim
nazwisku.
W takich okolicznościach
rodzi się przyjaźń partyjna. Wyjątkowo obrzydliwa. Tu, gdzie
każdy patrzy, się kochamy, się
szanujemy i rozmawiamy, ale
– już poza kadrem – się bierze
siekierę w gotowości na obcięcie przerośniętego ego pseudoprzyjaciół. Śmiem twierdzić, że
taka właśnie postawa cechuje
większość gadających w telewizorze łbów w krawatowych
pętlach, przekonanych o nieomylności i niezwykłej wadze
własnych osądów. Wciąż trują
jak sromotniki.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Fot. Konrad Przezdzięk

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Przyszłość po przejściach
Bogdan Koca to ekstraklasa polskiego aktorstwa. Ten doskonały aktor dramatyczny obdarowany licznymi talentami:
scenarzysta, reżyser, kompozytor, pisarz i poeta. Od kwietnia pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego
Teatru im. Norwida. W nadchodzącą sobotę wystąpi na norwidowskich deskach w premierze sezonu 2009/10 sztuce
„Jesteśmy braćmi?” Rolanda Harwooda.

Cierpkie powitanie

Z nieodłącznym
papierosem: Bogdan
Koca w bramie Teatru
Norwida.
dział wtedy zaledwie, że dyrektorem
wrocławskiego Teatru Polskiego jest
Jerzy Grzegorzewski, a Igor Przegrodzki to największy aktor we Wrocławiu.
To właśnie Przegrodzki był pierwszą
osobą, do której Koca miał śmiałość
zadzwonić, gdy już osiedlił się w rodzimym kraju. W sezonie 2006/2007
otrzymał angaż do Teatru Polskiego,
gdzie m.in. w ramach programu
„Czynne poniedziałki” wyreżyserował
czytanie swojej sztuki „Rzeczywistość szósta” (2007). Na deskach
Wrocławskiego Teatru Pantomimy
przypomniał o sobie rolą twórczo wypalonego i uczuciowo
zablokowanego
po śmierci
ukochanej
córeczki
niemieckiego pisarza
Gustava von
Aschenbacha
w przedstawieniu
wg Tomasza Manna

Fot. Konrad Przezdzięk

Opracowując ten odcinek „Pocztu
aktorów jeleniogórskich” mieliśmy
wątpliwości, czy ten „nasz” epitet jest
na miejscu. Fakt: Bogdan Koca jest
aktorem jeleniogórskim od kwietnia.
Jednak ta kwalifikacja nie oddaje w
pełni istoty jego aktorstwa, które ma
zdecydowanie wymiar nie lokalny,
ale światowy.
Nieco ciapowaty, z nadwagą, nie
rozstający się z papierosem. To pozory
„misiowatości”. Kto widział Kocę w akcji wie, że to drzemiący wulkan, który
potrafi wybuchnąć mocą porywającej
energii emocji.
Po ponad dwudziestu latach
spędzonych
na emigracji
w Australii
Bogdan
Koca powrócił do
Polski.
Wie-

Z prezydentem Markiem Obrębalskim –
wbrew pozorom – Bogdana Kocy nie łączy
żaden układ.

Jego wejście na stanowisko szefa Teatru im. Norwida odbyło się – mówiąc
delikatnie – w dość nieeleganckim
stylu. Chyba żaden człowiek nie
chciałby być na miejscu Bogdana
Kocy. Bo o ile przybyłego z Niemiec,
mało doświadczonego warsztatowo,
nowego dyrektora artystycznego
jeleniogórskiego teatru sceny dramatycznej Wojciecha Klemma powitano
z nadzieją, o tyle Bogu ducha winny
Koca musiał zmierzyć się ze złośliwościami zwolenników Klemma, który
odszedł w niełasce po zmianie statutu
placówki.
Już na dzień dobry Kocę bezpodstawnie obwiniano za wyssane z
palca układy polityczne (bo wygrał
konkurs!), za dobre poczucie humoru
i w ogóle szukano dziury w całym.
Jedna z jeleniogórskich aktorek jako
członek komisji konkursu na nowego dyrektora teatru, nie przeczytała
obszernej informacji o kandydacie i
zanim oficjalnie podano do wiadomości publicznej nazwisko nowego
szefa, rozgłosiła wszem i wobec, że
Koca wygrał konkurs i nie nadaje się
na dyrektora, bo…potrafi żartować.
Sam zainteresowany nic o tym nie
wiedział.
Gdy już się dowiedział, gościł w
jeleniogórskim EMPIK-u, a tam pewna
grupa „podstawionych” uczestników
zadawała nerwowo pytania i nie
pozwoliła dyrektorowi dojść do słowa.
Ale Koca tym zamieszaniem się nie
przejął i potrafił ze stoickim spokojem
rozładować napiętą atmosferę spotkania. Po objęciu funkcji dyrektora
naczelnego i artystycznego Teatru im.
Norwida, wieloletnie doświadczenie
Kocy znalazło doskonały wyraz w
próbie czytanej sztuki jego autorstwa
„Głosy”, gdzie wcielił się w postać
Wawera.

Spojrzenie w przeszłość

W 1975 roku ukończył wydział
aktorski warszawskiej PWST pod
kierunkiem samego Tadeusza Łomnickiego, a jego kolegami byli m.in.
Emilian Kamiński i Ewa Ziętek. Zaraz
po studiach związał się z wrocławskim
Teatrem Polskim. Jego debiutem
scenicznym była rola psotnego, nawet
złośliwego, choć pod potem nieco melancholijnego żołnierza Henryka, syna
i księcia (rolę jego ojca i króla zagrał
wtedy Igor Przegrodzki – przyp. red.)
w poruszającym dramacie Witolda
Gombrowicza „Ślub” (1976) w reż. Jerzego Grzegorzewskiego, w którym
natychmiast wykazał się wielkim
talentem i oryginalnością. W klasycznej, pełnej cudów baśni Lewisa
Carrolla „Alicja w krainie czarów”
(1977) w reż. Piotra Paradowskiego
(podczas prób był jego asystentem)
wcielił się w postać gadającego szczerego kota-dziwaka. Jako Laertessyn,
syn Poloniusza, brat Ofelii i przyjaciel
tytułowego bohatera tragedii szekspirowskiej „Hamlet” (1977) w reż. Piotra
Paradowskiego był wieloznaczny. Rola
upartego Walentego w sztuce Witolda
Gombrowicza „Iwona, księżniczka

Burgunda” (1978) w reż. Witolda
Zatorskiego przyniosła mu nagrodę
Towarzystwa Miłośników Teatru i
Towarzystwa Przyjaciół Teatru.
Po raz kolejny miał możliwość
współpracować z Jerzym Grzegorzewskim podczas trzech autorskich realizacji; wodewilowej przeróbce Juliana
Tuwima farsy autorstwa Stanisława
Dobrzańskiego „Żołnierz królowej
Madagaskaru” (1977), adaptacji powieści Tadeusza Różewicza „Śmierć w
starych dekoracjach” (1978) i inscenizacji Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” (1979), gdzie nie mając
wielkich możliwości tekstowych stale
rozwijał swój talent. Wyraźnie zaznaczył swą sceniczną obecność w roli
cierpiącego na urojenia stajennego w
sztuce Petera Shaffera „Equus” (1978)
w reż. Henryka Tomaszewskiego oraz
dwóch spektaklach w reż. Tadeusza
Minca: „Koczowisko” (1979) Tomasza Łubieńskiego i „Opętani” (1980)

wykreować – mówi B. Koca. – Padło
na Australię, bo tam miałem szansę
być autentyczną częścią kultury, bo
to jedyny kraj na świecie z kręgu
wpływów europejskich. Jest w procesie szukania tożsamości narodowej.
Nigdy tam się nie czułem emigrantem.
To że byłem Polakiem, było tam dla
wszystkich bardzo naturalne – podkreśla.
Tam rok później założył Thalia Theatre Company (1983-94), który przeszedł do historii australijskiego teatru
jako jedno z najbardziej kreatywnych
i nowatorskich zjawisk artystycznych.
A w jego zespole znaleźli się m.in.
jeden z najwybitniejszych australij-

W 1993 roku odebrał nagrodę przyznawaną przez Sydnejskie Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych za
całokształt twórczości teatralnej.
Jego tłumaczona na wiele języków
obcych sztuka „Nazywam się tak i
tak” (My Name Is Such And Such)
w roku 1994 w Melbourne zdobyła
nominację do prestiżowej nagrody
Green Room na najlepszą australijską
sztukę współczesną. W 1997 roku założył i został dyrektorem artystycznym
Sydney Art Theatre, tu zagrał m.in.
profesora Kurmana w przedstawieniu
„Biografia: Gra” (Biography: A Game).
Na scenie Sydney Theatre Company
utożsamił się w pewnym stopniu z

KOCA JEST AKTOREM JELENIOGÓRSKIM
OD KWIETNIA. JEDNAK TA KWALIFIKACJA
NIE ODDAJE W PEŁNI ISTOTY JEGO
AKTORSTWA, KTÓRE MA ZDECYDOWANIE
WYMIAR NIE LOKALNY, ALE ŚWIATOWY.
Fot. Konrad Przezdzięk

„Śmierć w Wenecji” (2007). Było to
tym większe wyzwanie dla Kocy, bo
mógł pokazać siebie również jako
reżyser, autor scenariusza, scenografii
i muzyki.

Z Małgorzatą Osiej-Gadziną z próbie czytanej sztuki „Głosy”
B. Kocy – jako Wawer.
Gombrowicza. Dwukrotnie otrzymał
Złotą Iglicę ‘79 i ‘81oraz został uhonorowany Brązową Iglicą ‘80.
Był także wykładowcą Studia Dramatycznego przy wrocławskim Teatrze Polskim (1977-80), współtwórcą
Wrocławskiego Teatru Instrumentalnego (1976-80), gdzie wyreżyserował
przedstawienie wg Augusta Strindberga „Sonata widm”, oraz teatru
Why Not?, w którym wyreżyserował
angielskojęzyczną wersję inscenizowanego poematu Dylana Thomasa
„Pod mlecznym lasem”.

W krainie kangurów

Na początku lat 80. XX wieku
zdecydował się na emigrację z Polski
rządzonej przez ekipę Jaruzelskiego.
Po twórczo spędzonym roku w Austrii,
gdzie z międzynarodowym zespołem
teatralnym w Melku wystawił m.in.
spektakl w języku niemieckim wg
fragmentów utworów Adama Mickiewicza i opartym na podstawie wierszy
Rainera Marii Rilkego inscenizację
„Bilder” (Obraz), w 1982 roku przeniósł się do Australii.
Dlaczego tam? – W innych krajach,
w których mogłem zostać, zawsze
byłbym polskim emigrantem, zmuszonym podporządkować się pewnym
trendom kulturowym i nie byłbym
zmuszony, żeby coś z siebie samego

skich dramatopisarzy Michael Gow i
aktor Robin Ramsay (czy ktoś pamięta
jeszcze miniserial „Powrót do Edenu”,
gdzie grał szejka Amahla?). Następnie
Koca pełnił funkcję Dziekana Wydziału Teatru i Dramatu Uniwersytetu Nepean w Sydney (1994-97), był stałym
członkiem komisji doradczej do spraw
kultury przy Rządzie Stanowym
Nowej Południowej Walii (1995-98),
a także doradcą przy komitecie ds.
teatru w Ministerstwie Kultury Rządu
Stanowego Nowej Południowej Walii.
W 1997 roku założył Poetically Correct
Productions, przekształcony potem w
Sydney Art Theatre.
Kilkakrotnie został dostrzeżony na
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki
w Adelajdzie (Adelaide Festival of
Arts), gdzie reprezentował Australię;
jako reżyser najwybitniejszego utworu Sławomira Mrożka „Emigranci”
(1984), odtwórca głównej roli w
przedstawieniu „AD” (1984) oraz jako
reżyser, scenograf i kompozytor szekspirowskiego „Hamleta” (1986) oraz
gombrowiczowskego „Ślubu” (1986).
A jako autor, reżyser, scenograf i kompozytor sztuki „Objawienia” (Apparitions) był reprezentantem Australii
w programie kulturalnym światowej
wystawy Expo’88 w Brisbane.
W Australii zasłynął Bogdan Koca
także jako ceniony dramatopisarz.

postacią prowokującego kapitana Solonego w dramacie naturalistycznym
Antoniego Czechowa „Trzy siostry”
(2001), był strażnikiem Clotaldem w
filozoficznym dramacie Pedro Calderóna de la Barca o odwiecznych złudzeniach człowieka i iluzoryczności
ludzkiej egzystencji „Życie jest snem”
oraz wcielił się w próżnego Pozzo w
przedstawieniu Samuela Becketta
„Czekając na Godota” (2003) prezentowanym na Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki w Sydney. W 2002
napisał sztukę „Ostatnie zdanie przed
egzekucją” (The Last Sentence Before
Execution), którą w Sydney Art Theatre wyreżyserował, zaprojektował
scenografię i skomponował muzykę.
Przetłumaczył na język angielski
i wyreżyserował przedstawienie
Federico Garcíi Lorki „Miłość Dona
Perlimplína i Belisy w ogrodzie” (The
Love of Don Perlimplin and Belisa in
the Garden)

Nieobca reżyseria

Jego dorobek reżyserski obejmuje
też m.in. spektakle takie jak „Splendid’s” Jeana Geneta (1995) w sydnejskim
Belvoir Street Theatre, „Antygona” Sofoklesa, „Pod mlecznym lasem” (1998)
Dylana Thomasa, tragedię szekspirowską „Makbet” (1998), „Ławka”
Alexandra Gelmana (1998), „Choroba
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Przygody z małym
i dużym ekranem

Na kinowym ekranie debiutował
trzecioplanową rolą Septembera
juniora, który w USA odszukał
nieślubną córkę Johna Pawlaka w
komediowej opowieści o rodzinach
Pawlaków i Karguli „Kochaj albo
rzuć” (1977) w reż. Sylwestra
Chęcińskiego. Zagrał potem w ekranizacji powieści Emila Zegadłowicza
„Zmory” (1980) w reż. Wojciecha
Marczewskiego, teledramacie Marka

Wortmana „Biała gorączka” (1979),
krótkometrażowym filmie telewizyjnym Jarosława Kuszy „Panienki”
(1980), dramacie psychologicznym
Leszka Wosiewicza „Smak wody”
(1980), obsypanym nagrodami
międzynarodowymi dramacie politycznym Wojciecha Marczewskiego
„Dreszcze” (1981) jako druh wychowawca, obrazie Romana Załuskiego
„Rdza” (1981) i kryminale „„Anna” i
wampir” (1981).
Stworzył świetne postacie w znakomitych spektaklach Teatru Telewizji;
czarnej komedii Witkacego „Wariat i
zakonnica” (1977) w reż. Krystiana
Lupy jako demoniczny poeta, komediodramacie Carla Zuckmayera
„Kapitan z Köpenick” (1978) w reż.
Wiesława Wodeckiego, sztuce austriackiego dramaturga i lekarza Arthura
Schnitzlera „Literatura” (1980) w reż.
Igora Przegrodzkiego, „Discjockey”
(1980) Jana Pisty w reż. Zygmunta
Lecha oraz komedii rosyjskiego dramaturga Aleksandra Suchowo-Koby-

lina „Śmierć Tarełkina” (1980) w reż.
Wiesława Wodeckiego.

Publiczność wskaże

Tak imponującego dorobku może
Bogdanowi Kocy pozazdrościć każdy.
Nie o zazdrość tu jednak chodzi, lecz
o szacunek dla faktów. Jelenia Góra
ma szczęście, że taka osobowość
działa w stolicy Karkonoszy i to na
„decyzyjnym” stanowisku. Trzeba
jednak to docenić, a tu najlepszym
krytykiem będzie publiczność. Pierwsza premiera za czasów nowego
dyrektora – zagrany w dworze Czarne
„List” Fredry – mimo ramoty tekstu –
okazał się trafionym wydarzeniem, bo
wystawiono go naturalnym wnętrzu
z epoki autora. Do samego dyrektora
będzie się można przekonać (lub nie)
podczas sobotniej premiery sztuki
„Jesteśmy braćmi?” Harwooda w
reżyserii Janusza Zaorskiego.

Konrad Przezdzięk

KRÓTKO
Z KULTURY
Ruszają JST!

Dziesięć dni i jedenaście
s p e k t a k l i o r a z m n ó s t wo
wrażeń. Jakich? Okaże się
w trakcie nadchodzących
XXXIII Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych. Początek
największej scenicznej imprezy w regionie – już 3
października.
Do Jeleniej Góry przyjadą
jedne z najlepszych teatrów
w Polsce, aby na scenie Teatr u im. Nor wida zaprezentować swoje najlepsze
propozycje repertuarowe.
Miłośnicy Melpomeny zobaczą, między innymi, Scenę
Prezentacje, Teatr Współczesny i Teatr Ateneum z
Warszawy. Sztuki pokażą
krakowski Teatr KTO oraz
Teatr im. Jaracza z Łodzi.
Plenerowe przedstawienie
wrocławskiego Teatru Pieśni
Kozła będzie można zobaczyć
w Jeżowie Sudeckim. Nie
zabraknie t akże t eatrów
zagranicznych: znanego już z
Międzynarodowych Teatrów
Ulicznych Lwowskiego Teatr u Woskresiennia oraz
Theater Görlitz.
Szczegóły – na
www.jelonka.com

Fot. Konrad Przezdzięk

„Odnaleziony”
w gotowości

Aktywny aż do bólu
Podczas pobytu w Australii zawsze wybierał role bardzo różnorodne. Po występie w telewizyjnym melodramacie wojennym „Daleki kraj” (The
Far Country, 1986) u boku Michaela Yorka, pojawił się jako specjalista leczniczy w dramacie „Wiekuista tajemnica rodzinna” (The Everlasting
Secret Family, 1988). W 1989 roku w roli Waycheka w dreszczowcu „Duchy…cywilnego nieboszczyka” (Ghosts… of the Civil Dead, 1988)
odkryli go krytycy z Australijskiego Instytutu Filmowego i przyznali mu nominację do prestiżowej nagrody AFI w kategorii Najlepszy Aktor
Drugoplanowy. Czuł się pewnie u boku Raquel Welch w telewizyjnej komedii przygodowej CBS „Nieziemskie kłopoty” (Trouble in Paradise,
1988). Następnie wystąpił w miniserialu „Bangkok Hilton” (1989) u boku Nicole Kidman i Hugo Weavinga (agent Smith z „Matrixa”), filmie
sensacyjnym „Opór” (Resistance, 1992), teledramacie historycznym „Pożegnanie Liverpoolu” (The Leaving of Liverpool, 1992), dramacie
„Opiekun” (The Custodian, 1993) w roli psychologa u boku Anthony’ego LaPaglii, miniserialu kryminalnym „Niebieskie morderstwo” (Blue
Murder, 1995) z Richardem Roxburgh (Duke z „Moulin Rouge!”, Hugh Stamp z „Mission: Impossible II”), dramacie Jerzego Domaradzkiego
„Historia Lilian” (Lilian’s Story, 1996) z Toni Collette (matka głównego bohatera z „Szóstego zmysłu”), thrillerze telewizyjnym „Kontakt
bezpośredni” (Close Contact, 1999) oraz trzech serialach kryminalnych: „Wildside” (1998), „Szczury wodne” (Water Rats, 1997, 1999) i
„Tropem zbrodni” (Murder Call, 1999).
Był reżyserem prób do komediodramatu „Hiszpanka” (La spagnola, 2001) z muzyką Cezarego Skubiszewskiego, gdzie pojawił się również jako
polski pacjent. Rola Billa, sąsiada małżeńskiej pary głównych bohaterów, który jest specjalistą zabezpieczeń domu w doskonale wyważonym
i pełnym napięcia thrillerze psychologiczo-erotycznym „Tajemnica Aleksandry” (Alexandra’s Project, 2003) przyniosła mu nominację do
prestiżowej nagrody Stowarzyszenia Australijskich Krytyków Filmowych (FCCA) w kategorii Najlepszy Aktor Drugoplanowy.
Pełnił rolę konsultanta odpowiedzialnego za przygotowanie aktorów przy realizacji westernu „Propozycja” (The Proposition, 2005) na podstawie
scenariusza Nicka Cave’a z udziałem Emily Watson, Gay’a Pierce’a i Johna Hurta. Aktorską sprawność rozwijał w serialach: BBC „Wszyscy
święci” (All Saints, 2003, 2006) i Net5 „Zagadkowe opowieści” (Two Twisted, 2006) oraz komedii sensacyjnej sci-fi „Doktor Plonk” (Dr.
Plonk, 2007). Był reżyserem, scenarzystą i kompozytorem dwóch autorskich filmów krótkometrażowych: „Będziemy tańczyć” (Shall We
Dance) i „Rozmówca” (Interlocutor). Był reżyserem prób dramatu australijsko-południowoafrykańskiego „Hańba” (Disgrace, 2008) z Johnem
Malkovichem. Można go było oglądać w horrorze Grzegorza Kuczeriszki „Pora mroku” (2008) u boku Natalii Rybickiej, Karoliny Gorczycy i
Jana Wieczorkowskiego, serialu sensacyjnym TVP2 „Trzeci oficer” (2008) oraz dramacie Roberta Glińskiego „Świnki” (2009) w roli ojca
16-letniego Tomka prostytuującego się w Niemczech.

Fot. Konrad Przezdzięk

śmierci” jednej z najwybitniejszych
francuskich pisarek dwudziestego
wieku Marguerite Duras, „Matka”
Stanisława Ignacego Witkiewicza
(1999), „Śmierć w Wenecji” Tomasza
Manna (2000) i „Iwona, księżniczka
Burgunda” Witolda Gombrowicza
(2000). Został również autorem i
producentem dwóch słuchowisk
australijskiego radia Australian Broadcasting Corporation (ABC): „Lexes”
i „Gobs and Faces”.
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Teatr „Odnaleziony” Łukasza Dudy, działający przy
J e l e n i o g ó r sk i m C e n t r u m
Kultury nie ustaje w przygotowaniach do zbliżającego
się sezonu. Premierą będzie
przedstawienie „Piaskownica” Walczak a. Możemy
się spodziewać spektaklu w
listopadzie. W przygotowaniu „Odnaleziony” ma także
dramat Eugene’a Ionesco
„Szaleństwo we dwoje” oraz
spektakl na podstawie „Rewizora” Gogola.

Genet w „Norwidzie”

Dramat Jeana Geneta „Pokojówki” będzie dr ugą w
tym sezonie artystycznym
premierą Teatru im. Norwida
w Jeleniej Górze. Wiadomo,
że w roli głównej zobaczymy
zaproszoną gościnnie na
scenę norwidowską Irminę
Babińską. Zagra także znana
z roli Zosi w „Liście” Fredry
Agata Moczulska, oraz jeszcze jedna aktorka, która – tuż
po studiach w Krakowie –
wejdzie do zespołu TN. W
planach tegorocznych jest
jeszcze „Opowieść wigilijna”
Dickensa.

Wnętrze Teatru im. Norwida.

Teatr nasz
widzimy ogromny.
Galeria SKENE, w holu budynku Teatru im. Norwda przy
ul. Wojska Polskiego 38, zaprasza na wystawę poświęconą
jednemu z najpiękniejszych gmachów Jeleniej Góry.
Wspaniałej secesyjnej budowli,
wzniesionej przeszło sto lat temu
według projektu Alfreda Daehmela,
będącej dziś siedzibą Teatru im. C.K.
Norwida, nie trzeba przedstawiać
nikomu. – Na ekspozycję składają
się prace kilkunastu jeleniogórskich fotografów, którzy dzięki
uprzejmości dyrekcji teatru, w
dniu 19 września 2009 r. mieli
sposobność fotografowania we
wszystkich jego wnętrzach, od
piwnic aż po strych – wyjaśnia
Janusz Jaremen, współorganizator
przedsięwzięcia.

Uzupełnieniem jest zbiór unikalnych archiwaliów związanych
z budynkiem i jego lokalizacją,
udostępnionych przez Archiwum
Państwowe, Muzeum Karkonoskie
oraz prywatnych kolekcjonerów.
Wystawa została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Magna Silesia
we współpracy z Teatrem im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze. Wernisaż
odbędzie się 3 października 2009
(sobota) o godz. godz. 18.00. Galeria Skene, czynna jest codziennie
od 9.00 – 23.00.

(tejo)

Fotoruszenie:

start!

Wystawą fotografii Marcina Karykowskiego „A to Polska
właśnie” rozpocznie się w nadchodzący czwartek (1 X)
druga edycja „Fotoruszenia”, największej fotograficznej
imprezy w regionie jeleniogórskim.
Wzorem roku ubiegłego gościny twórcom udzielą jeleniogórskie lokale gastronomiczne, w
których będzie można podziwiać
dzieła fotografików młodego
pokolenia. – To właśnie dla nich
jest to przedsięwzięcie. Często
drzwi poważnych galerii są dla
tych twórców zamknięte. Teraz
mają szansę błysnąć przed bardzo liczną publicznością – mówi
Agnieszka Romanowska, organizatorka i główna koordynatorka
działań.

Wydarzenie wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Jeleniogórskie
Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”. Szczegółowy program
„Fotoruszenia” na jego stronie
internetowej: http://www.fotoruszenie.pl

(tejo)
FOT. WACŁAW
NARKIEWICZ

Przez mgłę i lupę

Serię miniatur fotograficznych Tomasza Mielecha
przedstawiających Jelenią
Górę od podwórka można
oglądać w Galerii Małych
Form Książnicy Karkonoskiej. Prace Tomasza Mielecha przedstawiają różne
zakątki miasta sfotografowane w podobny sposób:
przy pomocy statywu oraz
długim czasie ekspozycji,
i – najczęściej – we mgle.
Ich rozmiary sprawiają, że
w zdjęcie trzeba się wpatrzeć
z bliska, aby rozpoznać ten
lub inny fragment stolicy
Karkonoszy.

(tejo)

Zdjęcie W. Narkiewicza „zagrało” w ﬁlmie
„Migawka” wraz z autorem dzieła.
W tym roku w „Fotoruszeniu” wezmą udział: Anna Bukład, Marcin Karykowski, Georg Krause,
Kamil Łyziak, Piotr Mikołajczak, Paweł Murczak
Robert Pietraga oraz Grzegorz Szymański, którzy pokażą swoje prace w Kaligrafii, Blues
Cafe, restauracji Old Pub (Teatr Norwida), Kawa Bar, Braserii Unia i Galerii Czekoladowej.
Imprezie towarzyszyć będą prezentacje i wykłady w Książnicy Karkonoskiej. Jacek Sędziak,
który opowie o łamaniu zasad kompozycji w fotografii, a Konrad Przezdzięk zaprezentuje
film dokumentalny „Migawka” poświęcony lokalnym twórcom fotografii u styku dwóch
epok fotograficznych. Ważnym wydarzeniem będzie też plener uliczny, który zaczyna się
w nadchodzącą sobotę, 3 X, o godz. 8 w Jeleniej Górze (plac Ratuszowy), Cieplicach (plac
Piastowski) i Sobieszowie (pętla autobusowa). Wystawa poplenerowa – 10 X.

28 września 2009 r.
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Śmierć niewiniątka
W miniony piątek (25 września)
nic nie wskazywało na to, że może
dojść do tragedii. Chłopiec był w
bezpiecznym – wydawałoby się – łóżeczku i z niego oglądał bajki. Patrząc
w ekran bezwiednie zaczął bawić się
sznurkami od żaluzji. Babcia, która
miała malca cały czas na oku, wyszła
na chwilę do kuchni. Ten moment
wystarczył, żeby wydarzył się dramat.
Chłopiec tak manipulował sznurkiem,

W Tarkowie Górnym koło Inowrocławia
dziecko utopiło się w zbiorniku z gnojowicą
w minioną sobotę.- Dwuletnia dziewczynka bawiła się z trzyletnim bratem.
W czasie zabawy wpadła do zbiornika z
gnojowicą – mówiła Joanna Wrzesińska,
oficer prasowy Komendy Powiatowej w
Inowrocławiu.

że ten obwiązał mu się dookoła szyi i
malec na nim zawisnął.
– Opiekująca się dzieckiem babcia

Fot. Mar

Kilka minut wystarczyło, aby piątkowe przedpołudnie z wnuczkiem zmieniło bezpowrotnie świat całej rodziny Oskarka. Wystarczył moment nieuwagi babci dwuletniego
chłopca, aby ten zaplątał się w sznurki od żaluzji, które skutecznie zapętliły się na jego
szyjce. Malec nie przeżył.
cierpień u rodziców. Również dlatego,
że lekarz jednoznacznie stwierdził, iż
śmierć nastąpiła w wyniku wypadku.

LUDZIE SĄ OKROPNI, NIKT NIE WIE
CO SIĘ STAŁO A JUŻ OPOWIADAJĄ,
ŻE CHŁOPAK BAWIŁ SIĘ Z INNYM
DZIECKIEM I TAMTEN GO POWIESIŁ…
zobaczyła dziecko ze sznurkiem dookoła szyi i natychmiast powiadomiła
pogotowie – wyjaśnia prokurator
Helena Bonda.
– Na miejsce przyjechała karetka
pogotowia ratunkowego, załoga
natychmiast podjęła reanimację,
niestety, bez rezultatu – mówi oficer
prasowy jeleniogórskiej policji, pondinsp. Edyta Bagrowska – 53 letnia
babcia trafiła do szpitala w stanie
ciężkiego szoku.
Prokuratura odstąpiła od sekcji
zwłok, żeby nie powodować kolejnych

– To było takie słodkie dziecko, widywałem je wielokrotnie z rodzicami i
dziadkami – mówiła z płaczem jedna
ze sąsiadek – nie mogę uwierzyć w to
się stało, przecież wczoraj widziałam
go na ulicy. Szedł z dziadkami po ulicy.
A dzisiaj nie ma go, zgroza! Jak oni
to wszystko zniosą? Nie wyobrażam
sobie takiej tragedii.
– Ludzie są okropni, nikt nie wie co
się stało a już opowiadają, że chłopak
bawił się z innym dzieckiem i tamten
go powiesił, a to przecież to wypadek
był, prawda? – pytał pan Zenon,

Sąsiedzi nie mogli uwierzyć, że już nie zobaczą Oskarka.
z nikim z rodziny. Przed drzwiami
wyrosło dwóch młodych rosłych
mężczyzn, którzy grzecznie, aczkol-

mieszkający niedaleko. – Znam ludzi
i bardzo im współczuję, sam jestem
dziadkiem i wiem co potrafią wymyślić takie dzieci. Trzeba mieć oczy naokoło głowy i pilnować ich, pilnować,
bo w sekundzie coś wywiną. Babcia
na chwilę straciła czujność i niestety
zdarzyła się tragedia. Ale sam wiem,
że to może się przytrafić innym, tylko
mają więcej szczęścia.
Nie udało nam się porozmawiać

wiek stanowczo poprosili, żeby ich nie
nachodzić. Tak też zrobiliśmy.

Marek Komorowski

Ku przestrodze
Wyobraźnia malutkiego dziecka nie zna granic, bo jego umysłowi brakuje zdolności analizy,
doświadczenia i możliwości wyciągania wniosków. Dlatego psychologowie alarmują, żeby
nawet na moment nie zostawiać pociechy samej, nawet kiedy śpi. Nieodpowiedzialnością
jest też powierzanie opieki nad malutkim dzieckiem innemu dziecku.

Lepiej nie będzie?

Kryzys dopadł Bareję

szenie może nastąpić w sytuacji,
gdy zyskujemy nie więcej niż
jeden pokój. Tak właśnie jest w
naszym przypadku, ale nikt w
urzędzie nie bierze pod uwagę
tego, że chcemy oddać miastu
gotową kawalerkę! Dostajemy więc odmowę. Piszę teraz
bezpośrednio do prezydenta.
Prezydent odmawia dwukrotnie,
pismami z ósmego czerwca i
ósmego lipca tego roku.
- Prezydent nie mógł postąpić
inaczej, gdyż ta nieszczęsna
uchwała z 2003 roku nie pozwalała na takie manewry mieszkaniowe – tłumaczy zastępca
prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy
Lenard – obowiązywał przepis
o jednej izbie więcej, któr y
ogromnie utrudniał scalanie i
zamianę na poprawę warunków
mieszkaniowych. Na przykład
nie uwzględniała oddawanych
miastu pomieszczeń, jak byłoby
w t ym wypadku. Jako radny
pracowałem nad nową uchwałą

o gospodarowaniu zasobem
mieszkaniowym gminy, która
weszła w życie 3 września. Ta
uchwała znosi te ograniczenia.
Myślę, że teraz ta zamiana będzie możliwa. Wcześniej prezydent narażał się na zarzut
niegospodarności.
- Po tej informacji jeszcze raz
zapisałem się i poszedłem dwa
tygodnie temu do prezydenta z
prośbą o umożliwienie nam tej
zamiany – mówi rozgoryczony
Zygmunt Janiszewski – usłyszałem, że mam pałac i chcę go
jeszcze powiększać oraz, że nie
mam szans na tę zamianę, bo
nowa uchwała niczego istotnego nie wnosi. Po co więc radni
nad nią tyle pracowali, skoro
nic nie zmienia? Już kilka razy
chciałem się zamienić i oddać
ten pałac, ale każdy kto przychodził i zobaczył te 15 metrów
korytarza do kuchni i łazienki to
od razu rezygnował. Jak do nas
przychodzą goście, to wiedzą, że
herbata nigdy nie będzie gorąca,
bo zdąży ostygnąć w czasie przenoszenia przez korytarz. A to
chyba jest najmniejszy problem.
Teraz uważnie przeczytam nową
uchwałę i będę walczył dalej.

Marek Komorowski

Ten korytarz to nasze przekleństwo od dziesiątków lat – mówią zgodnie
państwo Janiszewscy.

„Pragnę jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że moje starania o scalenie
mieszkania wynikają nie tylko z niczym
nie uzasadnionego „chciejstwa” lecz z
autentycznej troski o zdrowie mojej, w
części sparaliżowanej, 79 letniej teściowej, która teraz pokonuje tę odległość
o kulach. Również z troski o pozostałych
domowników, w tym mojego, bo przecież
nikt nie jest wiecznie młody – pod
warunkiem, że młodo nie umrze” napisał
w odwołaniu do prezydenta 12 sierpnia
Zygmunt Janiszewski.

Nagrodę publiczności, prawie jednogłośnie
zdobył student Paweł Wysoczański za ﬁlm
W drodze.
Siódmy Festiwal Filmów Komediowych Barejada 2009
zakończył się po dwóch dniach rozdaniem nagród, czyli
glinanych misiów postępu i nowej tradycji. Impreza była
w tym roku wyjątkowo skromna, bo nie dostała dofinansowania na które liczyli organizatorzy.
- Zrobiliśmy ją z funduszy własnych Jeleniogórskiego Centrum
Kultury, więc liczyliśmy każdy
grosz – mówi dyrektor Jarosław
Gromadzki – ale oczywiście w
przyszłym roku odbędzie się ósma
odsłona festiwalu na który powinniśmy mieć większe środki.
W tegorocznym festiwalu udział
wzięło 26 filmów, dokumentalnych, reporterskich, fabularnych.
Jury, któremu przewodniczył znany
reżyser, Janusz Zaorski, przyznało
główną nagrodę Tomaszowi Jurkiewiczowi za scenariusz i reżyserię
filmu „Wesołych Świąt” który jest

przewrotną opowieścią o murzynie, którego nasi biorą za przedstawiciela Unii Europejskiej.
- Było kryzysowo, ale zawsze
z przyjemnością przyjeżdżam do
Jeleniej Góry do której mam wielki
sentyment – mówiła zasiadająca
w jury od początku imprezy żona
Stanisława Barei, Hanna Kotkowska-Bareja – lubię też odwiedzać
jarmark staroci i oglądać historyczne podróbki, których jest tutaj
mnóstwo, a przychodzi mi to łatwo,
bo jestem z zawodu historykiem
sztuki.

REKLAMA

tylko formalnością.
- W piśmie jakie 12 stycznia
złożyłem w wydziale gospodarki
lokalowej zaproponowałem, że
oddamy miastu pokój kuchnię
i łazienkę na końcu korytarza,
które razem są urządzoną kawalerką, a w zamian występujemy z
żoną o przyznanie opuszczonego
mieszkania. Zamierzaliśmy
na własny koszt wykonać tam
łazienkę i kuchnię. To byłoby
dla nas tak wielkie ułatwienie. W
dodatku serio potraktowaliśmy
informacje, że miasto będzie
sprzyjać scalaniu mieszkań,
kiedyś podzielonych na kilka
nawet lokali. Oddajemy trzy
pomieszczenia, obejmujemy
czter y – tłumaczy Zygmunt
Janiszewski – tymczasem po
ponad dwóch miesiącach w
imieniu prezydenta odpowiada
naczelnik wydziału gospodarki
lokalowej, pani Zofia Janocha.
Pisze, że zgodnie z uchwałą 132/
XIII/03 rady miejskiej, powięk-

Fot. Marek Komorowski

- Zajmujemy część poniemieckiego mieszkania, które należało
do bogatego lekarza – wyjaśnia
Zygmunt Janiszewski – po wojnie podzielono je na trzy części,
w każdym mieszkała inna rodzina. Nam przypadło to podzielone
na dwie części. Wydawało nam
się, że tak już zostanie, choć było
nam coraz ciężej, gdyż mieszka
z nami chora teściowa, którą
musimy prowadzać kilka razy
dziennie do łazienki na drugim
końcu korytarza. Ale pod koniec
ubiegłego roku nasz sąsiad któremu długo pomagaliśmy, coraz
starszy i bardziej niedołężny,
wybrał pobyt w Domie Opieki
Społecznej.
Sąsiad opuścił lokal składający się z czterech pomieszczeń
przylegających bezpośrednio do
dwóch pokoi państwa Janiszewskich. Wydawało się, że wniosek
o przyznanie sąsiedniego lokalu
na polepszenie warunków życia
i scalenie mieszkania, będzie

Fot. Marek Komorowski

Rodzina państwa Janiszewskich mieszka od trzydziestu lat w mieszkaniu przy ulicy Matejki, składającym się z
dwóch części połączonych korytarzem długim na 15 metrów. Na jednym końcu dwa duże pokoje na drugim pokój,
kuchnia i łazienka.

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

Mar
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WIADOMOŒCI
KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Nie miał na narkotyki

Siedemdziesiąt płyt, radio CB,
sprzęt audio oraz inne przedmioty
o łącznej wartości ponad 1400 złotych ukradł z autobusu 24–letni
mieszkaniec Jeleniej Góry. Wcześniej włamał się do pojazdu. Łup
ukrył w mieszkaniu. Sprawcę
zatrzymała policja. Do przestępstwa doszło w nocy z 21 na 22
września. Złodziej zamierzał łup
sprzedać a uzyskane pieniądze
przeznaczyć na narkotyki.

Starocie wiecznie młode

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Ania

Bóstwa z ręki mistrza

13

(tejo)

Po krótkiej rozmowie z mistrzem niektóre z nich zdecydowały się pójść na całość. Efekty
były piorunujące. Okazuje się, że
każdego można ostrzyc tak, aby
fryzura wyglądała dobrze. – Ona
nie wynika z rodzaju włosów.
Kiedy strzygę kobiet y biorę
pod uwagę przede wszystkim

szkoleniem, jakie zorganizowała firma Progress z Ostrzeszowa.
Jej przedstawiciele zaprosili
sześćdziesiąt osób, fryzjerów,
korzystających z ich usług. Obejrzano prezentację marki INDOLA i dowiedzieli się także, jakie
będą tendencje we fryzjerstwie
w następnym sezonie. Zdecydo-

PROGRES ZAPOWIADA KOLEJNE
KURSY: PIERWSZY – FARBOWANIA,
DRUGI ŚCINANIA. ZAINTERESOWANI
MOGĄ DZWONIĆ: 694-412-757.
to, jaką mają osobowość, gdzie
pracują i ile będą miały czasu na
ułożenie fryzury – mówi Jacek
Olejniczak, któremu towarzyszył równie uzdolniony kolega
po fachu.
Wizyta znanego stylisty w
Kowarach była związana ze

waną nowością, będą farby tej
marki, które pozwolą na błyskawiczną – dziesięciominutową
kolor yzację włosów. Będzie
dostępna od września 2010 roku
w dwunastu odcieniach.

(Ania)

Mężczyźni wolą blondynki
Panie, które chcą mieć najmodniejszy kolor włosów, powinny wybrać odcienie miodowe.,
Coraz więcej klientek salonów fryzjerskich zaczyna gustować w barwach naturalnych .
Producenci kosmetyków i styliści włosów starają się wyjść im naprzeciw i już wiadomo, że
w następnym sezonie hitem będą odcienie miodu i czekolady. Fryzjerzy nigdy jednak nie
zapominają o kolorze włosów blond, podobno – mimo dowcipów – najbardziej lubianym
przez kobiety.

Stolica górą w Kotlinie
Jeleniogórskiej

Mirosław Kot z Warszawy jako
pierwszy dotarł na metę VI Przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i
Mateusza Hryncewicza. Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry
Kaczawskie i Izerskie, w sumie
145 kilometrów pokonał w ciągu
25 godzin i 20 minut. Jest to najkrótszy czas w historii przejścia.
Tegoroczną imprezę ukończyło
95 osób z 236.

(Ania)
Naiwnych nie zabrakło

Do ośmiu lat w więzieniu może
spędzić oszust, który – obiecując
rozmaite korzyści różnym kobietom – pobierał od nich „zaliczki”.
Łatwowierne niewiasty ufając
29–latkowi płaciły mu sporo
pieniędzy. Za swoje „propozycje”
oszust, działający w Jeleniej Górze
i okolicach od wiosny, pobierał
od pokrzywdzonych zaliczki w
różnych kwotach od 30 zł do 140
zł, bądź korzystał z ich środków
transportu. Najczęściej upatrywał
sobie młode kobiety. Policjanci
udowodnili przestępcy 15 oszustw,
ale najprawdopodobniej nabił w
butelkę znacznie więcej pań.
Został tymczasowo aresztowany
na miesiąc.

(tejo)

Jarmark swym zasięgiem objął nie tylko plac Ratuszowy i pobliskie ulice.
Do imponujących rozmiarów rozrósł się zakończony w minioną niedzielę XXXVII Jarmark Staroci i Osobliwości. Stoiska rozłożono na śródmiejskim trakcie aż do Pocztowej.
Na ladach mnóstwo przedmiotów: od cennych „skarbów” aż po buble.
Według szacunków organizatorów z Osiedlowego Domu Kultury
przybyło około 300 wystawców. Oficjalnie. Nieoficjalnie co najmniej
dwa razy więcej, bo
wielu handlarzy
zrezygnowało z
wykupienia placowego przy
Ratuszu i
rozstawiło
stoiska
przy

ulicach 1 Maja i Konopnickiej.
Tymczasem w Rynku były wolne
miejsca, ale uczestników naj-

Fot. Konrad Przezdzięk

Odważne panie z Jeleniej Góry i okolic oddały się w ręce
Jacka Olejniczaka, znanego w Polsce fryzjera i stylisty
z Łodzi, który gościł w minioną sobotę w hotelu Jelenia
Struga w Kowarach.

pewniej zniechęciła cena.
Trudno wymienić wszystkie
przedmioty oferowane na straganach. W tym roku przebogatą
ofertę wystawili kolekcjonerzy i
handlarze meblami w różnych stylach. Ceny – astronomiczne: nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Cieszy aż taki rozmach imprezy, będącej chyba lokomotywą
Września Jeleniogórskiego. W
tym kontekście żal jedynie, że Jarmark Staroci i Osobliwości był
ostatnią imprezą
święta miasta:
udany finał
po kiepskim
programie pozostałych dni.

(tejo)

Wśród bibelotów okazji szukali Małgorzata i Michał Kasztelanowie.

W BOBROWIE CZEKAJĄ NA CUD

Obiekty obecnie można
zwiedzać, o czym też
wiedzą tylko nieliczni.

Pałac w Bobrowie (koło Wojanowa), przepiękny choć zrujnowany gmach z XVIII wieku
jest od 1992 roku własnością Guntera Aptmanna,
historyka sztuki pochodzącego z Górnego Śląska
a obecnie mieszkającego
w Niemczech. Kupił pałac
za miliard starych złotych.
Przekazał zabytek PolskoNiemieckiemu Stowarzyszeniu
Odbudowy Zabytków Kultury
Śląskiej. W 1993 roku rozpoczęło
jego remont. Szybko wykonano
zabezpieczenie budynku i najbardziej pilne prace, aby zapobiec dalszej degradacji murów
i odrestaurować przynajmniej
część kompleksu.

– Szybko trzeba było jednak
inwestować nie tylko w Pałac, ale
również w obiekty folwarczne, żeby
mogły funkcjonować i to nam się
udało – mówi G. Aptmann. Praktycznie od 1994 roku świadczone
są tu usługi turystyczne, a pieniądze które uda nam się zarobić z
tej, działalności przeznaczamy na
dalsze remonty i rozszerzenie bazy.
W jednym ze skrzydeł jest ośrodek
spotkań europejskich z ofertą dla
młodzieży głownie z Polski i Niemiec. W drugim skrzydle robimy też
podwyższony standard luksusowy
by wyjść z ofertą dla wymagających
turystów. Obecnie mamy 150 miejsc
noclegowych. Jest jeszcze wiele do
zrobienia, niestety wszystko jest
uzależnione od kapitału.

Pierwotne zabudowania Pałacu Bobrów powstały z końcem XIII wieku. W swoich burzliwych
dziejach mury przechodziły z rąk do rąk, były – między innymi – własnością Schaffgotschów.
Jednym z panów w pałacu był Hrabia von Decker, posiadacz papierni w Dąbrowicy, który
nabył te obiekty i przebudował je w neorenesansowym stylu. Po 1945 roku zakwaterowano
tu greckich emigrantów, którzy uciekli z ojczyzny opętanej wojną domową. Był tu także
dom poprawczy. Niestety, pensjonariusze wzniecili pożar i zostali przeniesieni do Żar. Od
tamtego czasu pałac pozostawiono na pastwę losu, a dzieła zniszczenia dopełniły kradzieże
i dewastacje zabytkowego mienia.

Właściciele pałacu wnioskowali
o pieniądze z funduszy unijnych,
ale bez sukcesów. Nie tracą jednak
nadziei i prowadzą rozmowy z
drezdeńskim Bankiem Odbudowy,
który także zarządza środkami
na transgraniczne obiekty. Aby
otrzymać wsparcie, trzeba jednak
mieć partnera z Niemiec, którego
zarządzający zabytkiem właśnie
poszukują.
– Pałac został na tyle zabezpieczony, że nie grozi mu degradacja
– mówi Gunter Aptmann. –
Teraz pracujemy nad dalszymi zabezpieczeniami. W
sumie włożyliśmy już w
te obiekty około 6 milionów złotych.
Przed

nami jeszcze sporo prac. Gdyby były
pieniądze, remonty moglibyśmy zakończyć w ciągu trzech lat. Niestety
na to potrzebne jest około 15 – 20
milionów złotych, których brak.
Do tego właściciel sądzi się z
gminą Mysłakowice o działkę, która
od lat należała do całości pałacu w
Bobrowie, a obecnie ma być przeznaczona na boisko. – Została przeznaczona do sprzedaży i mieliśmy
ją odkupić, a teraz gmina mimo, że
wzięła od nas zaliczki, wycofała się z
tego i założenie sprawy do
sądu było jedynym
wyjściem – mówi
Apt-

mann. Sprawa być może skończy
się w październiku.
Wójt gminy Mysłakowice Zdzisław Pietrowski powiedział nam,
że plan zagospodarowania tej
działki nie był inicjatywą gminy,
ale powstał na wniosek samych
mieszkańców Bobrowa. Mówi też,
by kwestię sporu o działkę należy
pozostawić do rozstrzygnięcia
sądowi.

Angelika Grzywacz

Zrujnowany gmach z XVIII wieku jest od 1992 roku własnością Guntera
Aptmanna, historyka sztuki.

Fot. Angela

Fot. Angela

Nawet 20 milionów złotych trzeba, aby pałac i budynki w Bobrowie wróciły do dawnej
świetności. Tymczasem kolejne próby pozyskania pieniędzy unijnych zakończyły się
fiaskiem. Właściciel twierdzi, że rozwoju nie ułatwiają też lokalne władze.
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OG£OSZENIA

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

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

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

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

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

Skorzystaj z okazji

– kurs językowy Metodą SITA za jedyne 439 zł
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.

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!

Słony smak zdrowia

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

Historia soli sięga milionów lat wstecz, już człowiek prehistoryczny stosował ją do
konserwacji mięsa i oczyszczania ran. Dziś sól jest „solą w oku” lekarzy i ekspertów,
bo choć jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek to jednocześnie
jej nadmiar jest dla organizmu bardzo szkodliwy. A solimy bez umiaru – przeciętny
Polak zjada beczkę soli rocznie i jest to najczęściej tradycyjna sól kuchenna, która
składa się w 99% z chlorku sodu i jednocześnie jest uboga w inne mikro- i makroelementy. Nie wyobrażamy sobie przygotowywania potraw bez użycia choćby minimalnej ilości soli, a tymczasem zawarty w niej sód znacząco podwyższa ciśnienie
krwi, powoduje wiele chorób serca i całego układu krążenia. Nadmiar soli powoduje
też wypłukiwanie z organizmu magnezu i potasu, spowalnia metabolizm i zatrzymuje wodę w organizmie, powodując obrzęki i przyczyniając się do otyłości. Czy to oznacza, że powinniśmy całkowicie wyeliminować sól z naszego menu? Oczywiście nie, poza tym jest to niemożliwe, gdyż występuje ona w prawie wszystkich przetworzonych
produktach, które codziennie spożywamy. Rozwiązanie jest tylko jedno – musimy stosować sól nie tylko z umiarem, ale taką,
która ma optymalny skład, czyli zmniejszoną zawartość sodu a zwiększoną zawartość potasu i magnezu. Warunki te spełnia sól
„Zdrowy wybór”- jedyny tego typu produkt w Polsce, dostępny w sieci sklepów EKO, który uzyskał certyﬁkat Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii i został objęty Programem Proﬁlaktyki Zdrowotnej Siła Serca. Program ma na celu aktywne pozyskiwanie funduszy
na rzecz projektów badawczych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i edukację w zakresie proﬁlaktyki zdrowotnej, a w jego skład
wchodzą znane wszystkim produkty m.in. margaryna Benecol, makaron z amarantusem Sulma, ciasteczka owsiane Mamut, sole i
solanki Zabłocka oraz suplementy diety: regenerująco - wzmacniający Immuno Complex i wspomagający układ krążenia Aronox.
Postarajmy się zmienić nasze żywieniowe przyzwyczajenia i wprowadzić do naszej kuchni produkty z logo Siła Serca zwłaszcza sól
„Zdrowy wybór”, która zachowuje smak tradycyjnej soli, ale używana zamiast niej pozwala chronić zdrowie i zapobiegać wielu
chorobom. Jest jeszcze jeden, niepodważalny argument przemawiający za stosowaniem soli „Zdrowy wybór”. Troszcząc się o
własne zdrowie, jednocześnie możemy pomóc innym, ponieważ kupując sól „Zdrowy wybór”, każdy z nas wspiera budowę systemu wspomagania serca dla dzieci realizowaną
przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.
Wytnij kupon i przyjdż we wtorek 29.09.2009 o godz. 10.00 do redakcji,
mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2. Dwie pierwsze osoby
www.zdrowywybor.pl
otrzymają zestawy: sól Zdrowy Wybór i Zabłocka sól termalna.
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INFORMATOR
– Tu jest wszystko we własnych proporcjach: obecność,
nieobecność i pejzaż – mówi Jarosław Kozakiewicz, światowego formatu artysta, którego imponująca instalacja
stanie w tym tygodniu na terenie byłego cmentarza przy
Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa.
Architekt, rzeźbiarz, performer,
którego dzieła określane są jako
utopijne został zaproszony przez
Biuro Wystaw Artystycznych do
Jeleniej Góry, aby wziąć udział w
projekcie „Słownik sytuacji III”.
Jego idea to wyjście sztuki w przestrzeń pozagaleryjną: do miasta,
na jego ulice, parki, skwery. Artysta
wybrał teren dawnej nekropolii
przy Sanktuarium Podwyższenia
Krzyża Świętego. Jego instalacja
zowie się z angielska: „Nobody’s
House”, czyli „Dom niczyi”.
– Celem projektu jest zwrócenie
uwagi jeleniogórzan i turystów na
miejsca, obok których przechodzą
obojętnie – mówi Janina Hobgarska, dyrektorka BWA. Nie bez
powodu zatem Kozakiewicz wybrał
teren dawnej nekropolii, którą dziś
traktuje się jak park miejski. Młodzi
ludzie piją tam piwo, odpoczywają
na trawce, po której także hasają
wyprowadzane na spacer psy.
Na niewiele zdały się tablice
informujące o dawnym przezna-

czeniu dzisiejszego parku, a i
do dziś zachowane grobowce
rodzinne dawnych jeleniogórzan
nie są traktowane z należytym szacunkiem. Czy to przez niewiedzę,
czy brak świadomości? Jarosław
Kozakiewicz w artystycznej formie przekieruje uwagę każdego,
który przez „park” przejdzie, swoją
instalacją.
Trudno będzie jej nie zauważyć:
konstrukcja będzie mierzyła około
czterech metrów, a ważyła – tonę.
Będzie się składała ze stalowego
szkieletu obudowanego ściankami
obitymi sklejką. W swojej formie
jedynie nawiązuje do bryły domu,
którego układ ścian sprawia, że nie
nadaje się on do zamieszkania. Ale
jednocześnie przywołuje mnóstwo
skojarzeń związanych z czterema
kątami.
– Tu jest wszystko we własnych
proporcjach: obecność, nieobecność i pejzaż – mówi o swoim dziele
Jarosław Kozakiewicz.
Ustawianie „Nobody’s House”

Kino „Marysieńka zaprasza
na seanse filmowe:

Opowieść o młodym Janosiku, który
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 17.30.
„Zniknięcie”, film wyreżyserowany przez Erika Poppe. Głównymi
bohaterami są były więzień, skazany
za morderstwo imieniem Jan oraz
samotna matka Anna. Jan zatrudnia
się w zgromadzeniu, w którym ona
jest pastorem. Zakochują się w sobie,

„Rene” w reżyserii Heleny Třeštíkovej. Głównym bohaterem jest
nastoletni chłopiec cierpiący z powodu
odejścia ojca i odrzucenia matki. Żyje
w świecie pozbawionym jakichkolwiek wartości, przez co popełnia
wiele błędów i zbacza z właściwej
ścieżki – popełnia przestępstwo. Film
obejrzymy do czwartku o godzinie
16.00.
„Janosik. Prawdziwa historia” w reżyserii Agnieszki Holland.

Wystawa
dokumentalisty
„Jelenia Góra. Pamięć Miasta” to tytuł wystawy Tomasza
Mielecha, jaką do 30 października można obejrzeć w
Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”.
Artysta pasjonuje się fotografią klasyczną, w szczególności
dokumentalną

„... i od sie i do się”
Pod tym hasłem kapela Drewutnia poprowadzi warsztat
tańców, pieśni łemkowskich
i ukraińskich oraz pokaz
tradycyjnych instrumentów
muzycznych. Odbywać się
one będą od 4 października
w siedzibie Jeleniogórskiego
Centrum Kultury przy ulicy 1
Maja 60 w ramach projektu
„Zapomniane Ścieżki Kultury
–Łemkowie”

Chippendalesi
rozbawią panie
Hotel Tango kolejny raz
zaprasza na występ trio, należącego do znanej grupy
Sextet. Będzie można ich
zobaczyć podczas zabawy,
która rozpocznie się w piątek,
9 października o godzinie
19.00

Premiera w teatrze

Fot. Konrad Przezdzięk

Moc symbolu

Teatr imienia Kamila Cypriana Norwida zaprasza na
premierę sztuki pod tytułem „Ronald Harwood Jesteśmy
braćmi?” w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zostanie wystawiony w najbliższą sobotę, 3 października o
godzinie 19.00 jako inauguracja Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych.

Piotr Machłajewski z BWA pokazuje projekt
dzieła J. Kozakiewicza.
zacznie się w nadchodzącą środę,
30 września, a uroczyste „odsłonięcie” – 2 października o godz. 15.
30. Później - po przejściu do Galerii
Biura Wystaw Artystycznych, artysta opowie o swoim dziele i przedstawi inne projekty. Wcześniej
artysta spotka się z zainteresowaną
młodzieżą w BWA na wykładzie
zatytułowanym „Możliwe – nie –
możliwe”. Początek o godz. 11.
Wyjątkowość jeleniogórskiej
obecności Jarosława Kozakiewicza
polega na urzeczywistnieniu jego
dzieła, które stanie się namacalną
instalacją. Artysta jest bowiem znany z rzeźb i innych projektów, które
– swoimi rozmiarami i rozmachem
– najczęściej nie pozwalają na
łatwy montaż i pozostają „na pa-

pierze” lub też – z pomocą technik
komputerowych – naniesione na
zdjęcia docelowego przeznaczenia.
Jednym z bardziej znanych dzieł
tego typu jest „Most Duchów” w
Auschwitz.

ale mężczyzna postanawia nie mówić
kobiecie prawdy o swojej przeszłości.
Dalsze losy bohaterów można poznać
wybierając się do kina do pierwszego
października o godzinie 20.00.

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
przez nazistów. Film obejrzymy do

(tejo)

Pierwszym twórcą, który wziął udział w
projekcie, był Kamil Kuskowski. Niestety,
chuligani zniszczyli jedną z jego instalacji
zaledwie trzy dni po jej zamontowaniu.
Drugą można oglądać w Parku Norweskim
i podziwiać przez pryzmat ramy kadru
piękno Karkonoszy. Kolejnym gościem
„Słownika Sytuacji III” będzie Robert
Kuśmirowski.

Kino Grand proponuje:

„Brzydka prawda” w reżyserii
Roberta Luketica. Korespondent Butler wciąga producentkę porannego
programu imieniem Heigl w wiele
kontrowersyjnych eksperymentów.
Chce jej pokazać, że jego teorie dotyczące związków są trafne i pomóc jej
odnaleźć miłość. Film obejrzymy do
czwartku o godzinie 18.00 i 20.00.

Na scenie zobaczymy Małgorzatę
Osiej-Gadzinę, Magdalenę Kępińską,
Roberta Dudzika, Jarosława Górala,
Bogdana Kocę, Marka Prażanowskiego oraz Tadeusza Wnuka. Autorem układu choreograficznego jest
Tadeusz Kuta, scenografii Wojciech
Jankowiak, a reżyserem światła
Andrzej Wolf. Głównymi bohaterami
są bracia Michael Manx, wybitny
dramatopisarz, reżyser i właściciel
teatru oraz restaurator Alfred. Ten
drugi po wielu latach rozłąki przyjeżdża na urodziny Michaela. Nie
wie jeszcze, że został zaproszony
tylko dlatego, że na podstawie jego
życia powstała sztuka pod tytułem
„Mój brat”. Solenizant chciał uzyskać
zgodę Alfreda na jej wystawienie. Nie
będzie to jednak proste, bo bracia od
lat są zwaśnieni. Dokładnie od czasu
premiery pierwszej sztuki Manxa
„Sprawy rodzinne”, opowiadającej
o jego najbliższych.
Publiczność i krytycy przyjęli ją
z ogromnym entuzjazmem, ale w
rodzinie reżysera wywołała ona
ogromne zamieszanie.
Natomiast w niedzielę, 4 października o godzinie 17.00 na Scenie
Studyjnej zostanie wystawiona
pierwsza sztuka konfrontacji – autorstwa muzyka Zbigniewa Hołdysa
„Prawo McGoverna”. Hołdys zadebiutował nią jako dramaturg, a Piotr
Łazarkiewicz sztukę wyreżyserował,
jednak nie dokończył jej tworzenia,
bo zmarł przed końcem pracy. „Prawo McGoverna” jest opowieścią o
nastolatku, który porywa znanego
adwokata, by pomścić śmierć swojego ojca.

Nowości ze świata muzyki
SIGGY DAVIS – „Just As I Am”
wydawnictwo: House of Audio

przez 7 lat mieszkała w Nowym Jorku
występując na Broadwayu a także poza
Broadwayem , w nowojorskim teatrze
Biblie Holiday grając w przedstawieniu
„A Star Ain’t Nothing But A Hole I Heaven”
i grając w filmach. Udało jej się wystąpić
w trzech obrazach Spike’a Lee stając się
częścią, tzw.renesansu czarnego kina.
Współpracowała z pianistą Don’em
Pullen’em, trębaczem Hannibal’em
Peterson’em oraz wieloma innymi
znanymi amerykańskimi jazzmanami.
Po przyjeździe na tournee do Europy z
grupąaktorskązBroadwayu,poprzedstawieniach chodziła do klubów jazzowych
i tam poznała kilku muzyków. Po jakimś
czasie związała się z niektórymi z nich
m.in. ze Stanem Michalakiem, z którym
przez wiele lat pracowała przy bardzo
wielu projektach muzycznych.

Muzyką soulową i jazzem zainteresowała się na poważnie, kiedy usłyszała
stare nagrania Arethy Franklin, z czasów,
gdy była jeszcze młoda i jej niebywałą
interpretację słynnego tematu „Skylark”
Hoagy Carmichaela. Ten utwór sprawił,
że zaczęła naprawdę zwracać uwagę na
jazz. Na jej ostatniej płycie „Just As I Am”
nagranej w Niemczech w doborowym
towarzystwie: /Jean – Paul Bourely ( gitara), Stan Michalak (kontrabas), Kenny
Martin(perkusja), Fuasi Khaliq(saksofon
altowy) i Tony Hurdle (puzon)/ znalazły
się kompozycje nasiąknięte soulem i
muzyką gospel. Oczywiście jest w tym
wszystkim i miejsce na improwizacje i
wokalnyjazzoczymświadczązawartena
płycie utwory: „Sing On”, „Illusions”, tytułowy „Just As I Am”, „My Brotha, Myself”,
„Save Me”, „Soft”, „Walkin’” i „Dear God”

na swojej muzycznej drodze. Kariera Tynera rozwijała się bardzo szybko zaczął
grać w Nowym Jorku z kwartetem Johna
wydawnictwo: Blue Note Records/
Coltrane’a z którym się znał jeszcze z
EMI Music Poland/ Polityka
lat młodzieńczych. Tyner wielokrotnie
Naprawdę nazywa się Alfred McCoy nagrywał i występował z Coltrane’em
Tyner – jeden z największych gigantów w różnych składach. Wspólny 6-cio
jazzowego fortepianu. Już od najmłod- letni dorobek obu muzyków obejmuje
szych lat zdradzał zainteresowanie kilkadziesiąt nagrań od „My Favorite
muzyką. Pierwsze lekcje pobierał od Things” aż po „A Love Supreme” McCoy
swojej matki Beatrice. Mając 13 lat zde- Tyner jest jedynym z Wielkich Pianistów,
cydował się już na dobre, iż pozostanie który nie współpracował z Milesem
przy fortepianie, który był mu bliższy Davisem. Album „The Real McCoy”
niż śpiewanie w chórze kościelnym. (Prawdziwy McCoy) to ważna płyta w
Uczęszczał przez niecałe 3 lata na lekcje dorobku pianisty, nagrana dla Blue Note
do Philadelphia Music Centem. Już w i to w znakomitym składzie: Elvin Jones
szkole średniej zaczął realizować swój (perkusja), Ron Carter (kontrabas), Joe
własny plan edukacji jazzowej słuchając Henderson (saksofon) i lider McCoy
jednocześnie nagrań Theloniousa Mon- Tyner (fortepian). Ten album rozpoczął
ka, Buda Powella, którego później poznał 3-letni okres współpracy pianisty z tą

zasłużoną dla jazzu wytwórnią. Płytę
otwiera jedna z 5-ciu kompozycji McCoy
Tynera „Passion Dance”, która przypomina momentami rytuał indiańskiego
tańca w którym pokazuje swoją błyskotliwą grę na saksofonie Joe Henderson.
„Contemplation” to rozkołysana ballada
w którym jest mnóstwo niesamowitego
kolorytu i niebywałej ekspresji. W „Four
By Five” McCoy Tyner już podąża innym
zmiennym metrum, gdzie zabawny i
zarazem surrealistyczny temat pozwala
Hendersonowi na zagranie solówek w
szalonym tempie. „Serach For Peace” to
niczym standardowa ballada z pewnym
religijnym przesłaniem w którym „muzyka traktuje o oddaniu się człowieka Bogu
i oddaniu samego siebie wszechświatu”.
Album zamyka „Blues On The Corner”,
który jest muzycznym obrazkiem mło-

O znakomitych możliwościach wokalnych tej ciemnoskórej Artystki wiedzą jej
sympatycy od wielu lat. Swego czasu
porzuciła teatr, plan zdjęciowy i skupiła
się wyłącznie na muzyce. W wieku 6 lat
rodzice zauważyli u niej talent muzyczny.
Po kilku latach posłali ją do odpowiednich
szkół, gdzie mogła rozwijać się i kształcić
w tym kierunku. Akurat w tamtych
czasach w Ameryce, w niewielkim stanie
Connecticut tuż obok Nowego Jorku,
funkcjonowały specjalne programy
stypendialne dla młodych ludzi zainteresowanych sztuką. Dzięki temu mogła się
uczyć od profesjonalnych nauczycieli. W
wieku 11 lat zagrała swoją pierwszą rolę
na Broadwayu., który stał się po latach
bardzoważnączęściąjejżycia.Postudiach

McCOY TYNER – „The Real
McCoy”
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Redaguje:
Andrzej Patlewicz

Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza na spektakle:

„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 29 i 30 września o
godzinie 10.00.
„Dekameron” wyreżyserowany przez Petra Nosalaka. Jedno z
największych arcydzieł literatury
światowej wszechczasów w konwencji teatru lalki, w inscenizacji i
adaptacji wybitnego twórcy. Sztuka
na podstawie dramatu Giovanniego
Boccacia traktuje o miłości, przyjaźni oraz umiłowaniu do życia w
duchu odrodzenia i humanizmu.
Dekameron Boccacia to zbiór nowel.
W których głównymi bohaterami
są kobiety i mężczyźni uciekający
przed szalejącą we Florencji zarazą.
To niewątpliwie arcydzieło włoskiego
renesansu, nazywane matką nowożytnej powieści wpisane jest w kanon lektur obowiązkowych. Sztukę
możemy obejrzeć 2 i 3 października
o godzinie 19.00.
„Porwanie kaczątek”, spektakl
przeznaczony specjalnie dla najmłodszych widzów. Głównym bohaterem
jest jamnik Jacek, który odkrywa
sprawców przestępstwa. Akcja dzieje
się na jednym z miejskich osiedli.
Dobrze opracowana scenografia i
muzyka sprawia, że sztuka jest bardzo popularna wśród najmłodszych
jeleniogórzan. Mogą go obejrzeć w
najbliższą niedzielę, 4 października
o godzinie 16.00.

Szkoła dla mam
i tatusiów
Prywatne Centrum Kształcenia Kadr przy ulicy Piłsudskiego
35 zaprasza 29 września od
godziny 16.30 na warsztaty rodziców optymistycznych dzieci.
Udział w nich mogą wziąć
także babcie i dziadkowie.
który zamyka ten album. Artystka coraz
częściejsięgapoutworyzrepertuaruNiny
Simone, Elli Fitzgerald, Billie Holiday i
Arethy Franklin odświeżając je na nowo
i to z wielkim smakiem.
dzieńczych lat spędzonych w Filadelfii.
Konwencjonalny blues pod palcami
McCoyTynera zamienia się w prostą formę jazzową, która ewoluuje w dowolną
stronę. Płyta pulsuje „Najwyższego Lotu”
jazzem niosąc ze sobą mnóstwo energii.
Muzyka powstała z wielkiej inspiracji
Tynera i warto pamiętać, iż był to rok
1967. Ach, co to za muzyka.

Muzyka w Muzie
Koncert zespołu AMAtrio to
propozycja Osiedlowego Domu
Kultury na dzisiejszy wieczór.
Grupa wystąpi w kawiarni
„Muza” o godzinie 18.00. W
jej skład wchodzą: Anna Kosa
- Sweklej – vocal, Marcin Sweklej – gitara, Andrzej Kolasiński
- gitara elektryczna. Zespół powstał w styczniu 2009 roku.

„Grabarka”
To tytuł wystawy fotograficznej Janusza Moniatowicza
o słynnej świętej górze Prawosławnych, którą jeszcze do
środy można obejrzeć w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta
Hauptmanna”. Artysta jest
przewodniczącym Oddziału
Karkonoskiego ZPAF i autorem
licznych wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą.
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28 września 2009 r.

w
poniedzia³ek w gazecie,
codziennie
internecie
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
26.08.2009
10:08 w
Uhr
Seite 11
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
26.08.2009
10:08
Uhr
Seite
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG

26.08.2009

RZ-AZ_85x123,5_4c_JG

26.08.2009

10:08 Uhr

Seite 1

10:08 Uhr

Seite 1

REKLAMA
AUTO KOMIS

17

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra
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• 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
êlzwêzrêspjlhujoêpê|z|nv~jo
www.platu.pl

A

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

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

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

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

HOTEL

Halny

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

kuchnia polska
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Złoty Potok
Resort
Złoty
Potok
Resort

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
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0 695-605-069
0 75 642-02-80

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

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

Włoska Restauracja
Pizzeria Złoty Potok

Zaprasza

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

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

28 września 2009 r.

18

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SPORT

Pochłonęła ich lawina...
Już po raz siódmy ze szczytu Karkonoszy zeszła Lawina ludzi w ramach Międzynarodowego Marszozbiegu ze Śnieżki do Samotni. Udział w zawodach wzięło aż 185
zawodników.

Pierwszy na mecie znalazł
się mieszkaniec Lisowic Marcin Świerc, któr y pokonał 6
km trasę w 18 minut i 56 sekund. Na mecie na wszystkich

uczestników czekały nagrody
i upominki. Już w niedziele
13 września o godz. 12:00 na
Skwerze Zdobywców przy Urzędzie Miasta mieliśmy zaszczyt

gościć kolejnych himalaistów,
którzy zostawili swoje ślady w
mieście pod Śnieżką.
W tym roku do grona zasłużonych zdobywców gór dołączy-

Jeleniogórscy lekkoatleci
po zawodach w Zielonej Górze
Drużyna juniorów
MKL”12” Jelenia Góra rywalizowała w zawodach
ligowych rozegranych w
Zielonej Górze.
Tomasz Kołodziejski poprawił
własny rekord klubu w biegu
na dystansie 200 m - 23,36 s.
Bardzo dobry rezultat osiągnął
również Maciej Popławski, który
wyrównał swój rekord życiowy
w skoku wzwyż wynikiem 200
cm. Nasz najlepszy trójskoczek
Marcin Pawłowski w swojej
koronnej konkurencji uzyskał
13.85 cm. Dobry wynik uzyskała
ponadto Ewelina Gibes w biegu
na dystansie 200 m - 27,79 s
(rekord życiowy) oraz Kajetan
Kąs, 800 m - 2:03,89 min;

Poniżej przedstawiam pozostałe
wyniki naszych zawodników
1.Ewa Gurszpit: kula (4 kg) - 7,26 m
2.Michał Nawrocki - oszczep (700 g) - 30,81 m
3.Emila Strzałkowska - oszczep (600 g) - 23,38 m
4.Alicja Toczyńska - oszczep (600 g) - 26,41 m (rekord życiowy)
5.Kamil Smolak - ocsczep (700 g) - 26,03 m
6.Wojciech Perkowski: 200 m - 25,46 s (rekord życiowy)
7.Sebastian Tymosiewicz - 200 m - 24,40 s
8.Michał Prutis - oszczep (700 g) - 39,30 m
9.Jakub Chędoszko - wzwyż - 155 cm
10.Mateusz Horyd - wzwyż - 155 cm; w dal - 5,73 cm
11.Michał Miler - 800 m - 2:19,85 min (rekord życiowy)
12.Karolina Dul - 100 m - 14,14 s
13. 4x100m Dziewcząt - 55,06 s
Dul Karolina, Toczyńska Alicja, Strzałkowska Emilia, Gibes Ewelina
14. 4x100m Mężczyzn - 47,16 s
Horyd Mateusz, Pawłowski Marcin, Chędoszko Jakub, Kołodziejski Tomasz
15. 4x400 m Mężczyzn - 3:44,99 min
Tymosiewicz Sebastian, Perkowski Wojciech, Kąs kajetan, Pawłowski Marcin

II Bieg Sybiraka

daj, Lidia Hamkało, Piotr Bryczkowski,
MichałKrzysztofiak.

li: Bogdan Jankowski, Janusz
M a j e r, B o g u s ł aw O g ro d n i k
oraz Aleksander Lwow. Ceremonie poprowadził Piotr Pustelnik, wspominając wyprawy
z udziałem himalaistów, którzy
zaszczycili Karpacz swoją obecnością.
Nie zapomniano również o

tych, którzy realizując własne
pasje, w górach pozostali na
zawsze. Na znak pamięci odegrany został hejnał zakończony
minutą ciszy. Podczas uroczystości nie zabrakło osób, które
już w zeszłym roku odsłoniły
swój ślad oraz przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego i

Starostwa Powiatowego Jeleniej
Góry. I
mpreza zgromadziła także
liczne grono turystów i sympatyków gór.
Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują za przybycie
i zapraszają za rok na kolejne
spotkanie Ślad Zdobywców.

Złota Magdalena Nykiel
W dniach 4 – 10
września 2009r
na Jamrozowej
Polanie w Dusznikach Zd. odbyły
się Mistrzostwa
Polski w biathlonie letnim.
Na starcie stanęli
wszyscy najlepsi zawodnicy z Tomaszem
Sikorą i Magdaleną
Gwizdoń.
Z powodu kontuzji w
zawodach nie wystartowała Agnieszka Cyl
(Grzybek)
Komplet wyników na
stronie: www.biathlon.com.pl
Wyniki zawodników
MKS Karkonosze –
sporty zimowe Jelenia Góra:

Sprint Kobiet:
VI m Magdalena Nykiel
Sprint Mężczyzn:
VI m Mateusz Zawół,
XII m Emil Dobrowolski
XV m Bartłomiej Bury

Sztafeta mix
IV m
w składzie: Magdalena Nykiel, Izabela Daniło, Emil
Dobrowolski, Mateusz Zawół
Sprint nartorolki K:
IV m Magdalena Nykiel

Bieg na
dochodzenie K:
I m Magdalena Nykiel

Sprint nartorolki M:
XIV Mateusz Zawół
XXXI Bartłomiej Bury

Bieg na
dochodzenie M:
VI m Emil Dobrowolski
IX m Mateusz Zawół
XXIV m Bartłomiej Bury

Dochodzenie
nartorolki K:
V m Magdalena Nykiel
Dochodzenie
(nartorolki) M:
XIII m Mateusz Zawół

II miejsce Dominika Kulczewska i
Klaudiusz Bukraba.

W minioną niedzielę roku na wołowskim rynku odbył
się II Bieg Sybiraka. Udział w biegu wzięło przeszło 300
uczestników, licząc we wszystkich kategoriach wiekowych.
Biegi na dystansie 50 i 100 m, o godzinie 10:00 rozpoczęły przedszkolaki
w dwóch kategoriach wiekowych z
podziałem na chłopców i dziewczynki:
3/4 latki oraz 5/6 latki. Najmłodsi
uczestnicy biegu nagradzani byli
przez Pana Wacława Abramowicza
– Prezesa Związku Sybiraków Koła w
Wołowie, który dodatkowo otworzył

pierwszy bieg strzałem z pistoletu
startowego oraz Waldemara Glinkę,
reprezentant GLKS Świdnica - Olimpijczyka z Aten w roku 2004, wielokrotnego zwycięzce biegów dookoła
wołowskiej starówki.
Dzieci uzyskały bardzo dobry wynik. I miejsce w swoich kategoriach
wiekowych Eljasz Garliński, Julia Son-

Dziennikarze Popisowo biegali po lesie
na stoku
w Karpaczu

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
Br yczkowski zdobywając pier wszą
lokatę. Za nimi
W zeszłym tygodniu odbyły się już ósme Mistrzostwa
uplasowała się SanPolski Dziennikarzy na Letnich Torach Saneczkowych w
dra Bajer, a czwarte
CriS Kolorowa w Karpaczu.
miejsce przypadło
Piotrowi Kubackiemu oraz Mateuszowi
Jak co roku podczas zawodów TRAPER TOUR Szczecin. W klasyfikacji
Mazukowi. Poinforpanowała gorąca atmosfera, a zawod- Masters najlepsza z kobiet okazała się
mował nas o t ym
nikom towarzyszył duch sportowej ponownie Karolina Chojnacka z Ino
Andrzej Zaremba,
rywalizacji. Wraz z dziennikarzami Online z Inowrocławia, natomiast
nauczyciel wychoudział w zawodach brali przedstawi- wśród mężczyzn najlepszy był Sławowania fizycznego ze
ciele biur podróży. Wśród klasyfikacji mir Pawenta z Dziennika Toruńskiego
Szkoły Podstawowej
drużynowej niepokonani byli zawod- „Nowości”.
im. Nauczycieli TajJeleniogórzanie Jacek Sałaputa i
nicy z Biura Turystycznego „ELIN” z
nego Nauczania w
Wrocławia Robert i Aneta Ditkowscy, Anna Tarkota z Muzycznego Radia z
za nimi uplasowali się TRAPERS, łącznym czasem drużyny: 04:21:44 Sukcesem zakończył się udział młodych biegaczy z Siedlęcina, którzy wzięli udział w I Biegu Siedlęcinie.
Leśnym w Węglińcu.
Biuro Turystyczne „ELINBIS” Kalisz i uplasowali się na jedenastej pozycji.
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ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

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
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

19
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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...

196 26

aż miło pogadać!
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Pl. Ratuszowy 56

(wejście od ul. Długiej)

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

RADIO TAXI MERCEDES

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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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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Koniec ery Dulata!

Wyniki:
Karkonosze JG – Lotnik JS 8-0
Bramki: Szukiel x3, Zawadzki x2, Chojnacki, Szlufik, Wiśniewski.
Karkonosze JG – Chojnik JG 0-0
Chojnik JG – Lotnik JS 1-1

Leszek Dulat prowadził zespół
Karkonoszy od lipca 2007 roku.
Nie odniósł z KSK znaczących
sukcesów. Na koniec sezonu
2007/2008 zajęliśmy 10. miejsce,
a teraz nasz zespół po ośmiu kolejkach wraz z rezerwami Ślęzy
zamyka ligową tabelę.
Nowy trener. Nowe nadzieje.
Głęboko wierzymy, że to początek dobrej passy naszego
zespołu!

Skład zwycięskiej ekipy:
Gawrych Piotr, Pająk Grzegorz, Sadkowski Alan, Łącki Kamil, Sikorski Sebastian, Arkelyan
Sebastian, Zawadzki Kuba, Szukiel Piotr, Wiśniewski Olek, Chojnacki Kuba, Szlufik Dominik
i.... Norberczak Karolina.
Tabela końcowa:
1. Karkonosze 4 pkt.
2. Chojnik 2 pkt.
3. Lotnik 1 pkt.

Aldona Hawer

Zabobrze szachowym
centrum miasta

Dzielna Maja
ma kolejny medal

Fot. R. Ignaciak

Były szkoleniowiec biało-niebieskich postanowił odpocząć
od klubowych wydarzeń i już
wczoraj nie pojawił się na treningu naszych piłkarzy, a swoją
obecność zdeklarował dopiero
na czwartek. Wiceprezes klubu
Bogusław Kempiński pragnął
przekazać mu decyzję o zwolnieniu osobiście, jednak w żaden
sposób nie można było się z panem Leszkiem skontaktować.
Trener Dulat pełni na codzień
także funkcję prezesa zarządu
Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Trenerów i Instruktorów.

W miniony weekend w siedzibie ODK na jeleniogórskim
Zabobrzu odbył się Otwarty Turniej Szachowy z okazji
Września Jeleniogórskiego.
Zwycięzcą turnieju został
Jakub Hajnrych z Lubina, który
wyprzedził Piotra Mellera z Chojnowa i WGM Barbarę Jaracz.
W turnieju brało udział 37
zawodników.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze: Krzystof Wilicki,

Maja Włoszczowska wywalczyła srebrny medal mistrzostw Europy w maratonie MTB w Estonii. Zwyciężyła
powracająca po przerwie macierzyńskiej Norweżka
Gunn-Rita Dahle.

Ireneusz Łada, Jżóef Jaracz, cała
trójka z Jeleniej Góry, Wiesław
Radzicki ze Złotoryi, Grzegorz
Blicharz z Kamiennej Góry, Piotr
Goluch z Lubina i jeleniogórzanin Tadeusz Ostrowski.

Wicemistrzynie

Pobiegli ku pamięci
Polski z MKS „Bobry” R. Semczuka

Dużym sukcesem dla naszych zawodniczek zakończył się Finał Mistrzostw Polski Młodzików w Krakowie. Dziewczynki W miniony weekend przy pięknej słonecznej pogodzie,
na trasie prowadzącej terenami wokół Osiedla Orle w
z MKS „Bobry” Jelenia Góra zdobyły srebrny medal.
Cieplicach ze startem i metą przy Klubie “ORLIK”, odbył
Nasza drużyna zdobyła w sumie czyły w tym czasie we Wrocławiu w się XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny – Bieg Jeleniogórskiej
2157 punktów, tylko 12 punktami Mistrzostwa Dolnego Śląska w kate- Jesieni – VII Memoriał Ryszarda Semczuka.
przegrała z Kielcami złoty medal.
Skład zwycięskiego zespołu: Adrianna Trzebińska, Anna Rurak, Aneta
Sędor i Kornelia Grzech. Dodatkowo,
pierwsza z nich zajęła trzecie miejsce
w klasyfikacji indywidualnej.
Młodsze koleżanki z zespołu wal-

Młodzi piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra zwyciężyli w
turnieju w Jeżowie Sudeckim, organizowanym przez OZPN
Jelenia Góra.
Orliki KSK rozgromili Lotnika Jeżów Sudecki 8-0 i zremisowali z Chojnikiem
Jelenia Góra 0-0..

Fot. Archwium

Decyzją zarządu Karkonoszy Jelenia Góry, Leszek Dulat
nie jest już trenerem naszego zespołu. Obowiązki szkolenia naszej drużyny objął Marek Herzberg, były trener
Lotnika Jeżów Sudecki.

Orliki Karkonoszy górą!

gorii apacz i orlik. Pierwsze miejsce
zajęła Aleksandra Wsolak, drugie Alicja
Gubernat.
Zastanawia tylko fakt, dlaczego
nasz zespół na Mistrzostwa Polski musi
jeździć wyłącznie na koszt rodziców
samych zawodników...

Nagrodami specjalnymi wyróżniono: Genowefę Nowakowską oraz
Stanisława Mrozińskiego za upór
i determinację, Andrzeja Zarembę
opiekuna biegaczy SKS “BIEGACZ”
Siedlęcin za bardzo duży wkład
pracy w rozwój sportu, szczególnie
konkurencji biegowych.
Puchar Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej “OSTOJA” w Jeleniej
Górze otrzymał, najlepszy biegacz,
mieszkaniec osiedla ‘ORLE’ Tomasz
Ziablicki.
Wśród dzieci na dystansie 200m
Koszykarze Sudetów zajęli drugie miejsce w turnieju „Wrzenajlepsi byli Wiktoria Jędruch i Filip
śnia Jeleniogórskiego”.
Dusznik - SKS “BIiegacz” Siedlęcin.
Jeleniogórzanie wygrali dwa, spoDystans 500 wygrała Iwona Napośród trzech spotkań. Podopieczni
ra, a wśród chłopców triumfował
Sudety: Wojdyła 22, Weatherspoon 18,
Ireneusza Taraszkiewicza okazali się
Adrian Gromyko z UKN “15”Jelenia
lepsi od Górnika Wałbrzych i od Nysy Nowak 12, Samiec 11, Minciel 7, NiesobGóra. Dystans 1000 m najszybciej
Kłodzko. Ulegli tylko, po walce Dą- ski 7, Prostak 5, Urbaniak 4, Owczarek 4,
browie Górniczej. Najwięcej punktów Przydryga 2, Kułyk, Cierzniewski.
dla naszego zespołu zdobył Tomasz Sudety Jelenia Góra – Nysa Kłodzko 72:71
Wojdyła, w sumie 50.
Wszystkie trzy mecze wygrała MKS (25:16, 13:19, 18:13, 16:23)
Dąbrowa, która pokonała wysoko Nysę Sudety: Prostak 16, Nowak 14, Kułyk 13,
Kłodzko 75:42, Górnik Wałbrzych 81:61 Niesobski 10, Wojdyła 9, Urbaniak 4, Minii Sudety 78:73. Najsłabszy okazał się cel 2, Weatherspoon 2, Cierzniewski 2.
nowy klub Łukasza Niesobskiego – Sudety Jelenia Góra – MKS Dąbrowa
Nysa Kłodzko, jej zawodnicy trzy razy
Górnicza 73:78 (19:16, 18:15, 18:17,
schodzili z parkietu pokonani.
Poniżej przedstawiamy komplet 18:30)
Sudety: Wojdyła 19, Nowak 18, Niesobski
wyników jeleniogórskich Sudetów:
Sudety Jelenia Góra – Górnik Wał- 11, Weatherspoon 8, Kułyk 6, Prostak 6,
brzych 92:66 (25:14, 24:18, 22:18, Urbaniak 5, Minciel
21:16)
Fot. Rylit

Sudety na podium
wrześniowego turnieju

Był to pierwszy start Polki po
wypadku, któremu uległa podczas
mistrzostw świata w Australii.
Boli mnie jeszcze wszystko po
australijskim wypadku, na twarzy
wciąż mam szwy, ale generalnie
przeciwwskazań nie ma. Lekarze
ostrzegli mnie tylko, bym się znów
nie przewróciła, bo wtedy wszystkie
operowane miejsca się rozlecą

i będę miała dwa razy większy
problem – mówiła przed startem
dla stacji TVN srebrna medalistka
z Pekinu.
Maja jednak nie przestraszyła
się zagrożeń i ...dodała do swojej
bogatej kolekcji kolejny medal.

Aldona Hawer

Fot. se.pl
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pokonał Paweł Kucharczyk z Mysłakowic.
W biegu główny – dystans 10
000 w klasyfikacji K16-34 kobiet m
najlepsza była Dorota Szafrańska 47’57 K16 - 1 – Jawor. K35 Ewa Szmel
- 48’32 K35 - 1 – Piechowice.
Pośród panów zwyciężył Artur
Gawroński - 34’56 M40-1 - Kamienna Góra.
M16- 19 mężczyzn Tomasz Kwiatkowski - 36’20 M16-1 - Jelenia Góra,
M20 Jakub Kulesza - 35’37 M20-1 Jelenia Góra, M30 Piotr Paciejewski
- 35’29 M30-1 - Jelenia Góra, M40-49
Artur Gawroński - 34’56 M40-1 Kamienna Góra, M50-59 Tadeusz
Sitek - 35’47 M50-1 – Marciszów i Żegnaj lato, ale nie sezonie! Choć już dziś niektórzy planuM60-69 Wiesław Górnicki - 45,42 ją, jak rozpoczną sezon narciarki, inni nie kończą jeszcze
M60-1 z Jeleniej Góry
sezonu kolarskiego.

Zegnaj, lato,
ale nie sezonie
Rowerzyści nie zawiedli, przyjechali z Wrocławia, byli też z Jeleniej
Góry, Piechowic, Szklarskiej Poręby
i Świeradowa - zabawa przy pieczeniu kiełbasek wspaniała – ale
przede wszystkim super atmosfera
i okazja do wspólnego pogadania,
bo tematów rowerowych nie brakowało.
Największym sukcesem tego
Rodzinnego Rowerowego Pikniku
, który się odbył w niedzielę na
Polanie Jakuszyckiej, koło Chatki
Górzystów, była pogoda, która jak
na koniec lata zaskoczyła wszyst-

kich – była naprawdę letnia.
Sezon się nie kończy, Zbigniew
Leszek prezes I-KTK-N pragnie
złożyć podziękowania wszystkim,
którzy wspólnie z towarzystwem
spędzali tego lata czas na wspólnych rowerowych wycieczkach.
Prezes zapewnia, że za rok postara
się bardziej urozmaicić wyprawy ,
a szczególnie rodzinne wycieczki ,
bo niema to jak rodzinne spotkania
na dwóch kółkach.

Aldona Hawer
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2009-09-18 - 13.00 = 2009-09-25 - 15.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 195, OGŁOSZEŃ 1180
PRACA
DAM PRACĘ
PRACA dodatkowa - dla osoby
prowadzącej działalność branża
reklamowa - 604 429 249
ZATRUDNIĘ brukarzy - mile
widziane prawo jazdy, czytanie
planów - 502 551 632
ZATRUDNIĘ fachowców - do ocieplania budynków - 507 445 930
ZATRUDNIĘ kelnerkę - do pracy
w Szklarskiej Porębie możliwość
pracowniczego zakwaterowania 505 507 781
ZATRUDNIĘ kucharza - lub pomoc
kuchenna do restauracji w Szklarskiej Porębie możliwość pracowniczego zakwaterowania - 505
507 781
ZLECĘ ﬁrmie dekarskiej remont
dachu - w Świeradowie - położenie
papy ok.300 m za przystępną cenę
- 888 121 379

SYNERGIS – Partner Handlowy Orange i TP S.A. poszukuje 3 osoby na stanowisko
KONSULTANTA KLIENTA
BIZNESOWEGO. Wymagana
komunikatywność, dyspozycyjność. Mile widziane
doświadczenie w kontakcie
z klientem. Prosimy o przesłanie CV+zdjęcie na adres:
klinkiewicz@synergis.eu w
tytule :”KKB”.

ZLECĘ wykonanie fundamentów
- wraz z budową przyłączy i instalacji info polikowski@fr.pl - 609
191 619
PRACA w Niemczech w Hotelu lub
Restauracji - legalna, bez pośredników - 691 688 237
POTRZEBNY transport do rozwożenia drewna kominkowego
i opałowego z Maciejowej - 695
725 857
DOŚWIADCZONYCH sprzedawców usług telekomunikacyjnych,
również przedstawicieli Era, Plus
i Play, zatrudni na bardzo dobrych
warunkach, Partner Handlowy
Orange. Z nami tylko zyskujesz!
CV proszę przesyłać mail: klinkiewicz@synergis.eu
DYNAMICZNIE rozwijająca się
Firma z branży telekomunikacyjnej
zatrudni energiczne, komunikatywne osoby na stanowisko
Konsultanta Klienta Biznesowego.
CV proszę przesyłać na mail: klinkiewicz@synergis.eu
40+ - Praca w biurze, kontaktowanie
się z klientami. CV proszę słać na mail
praca@jpkomputery.com.pl - 075
64 202 10
AGENCJA ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Jeleniej Góry. Praca na stałe.
Mile widziane młode osoby - 722
381 105
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do współpracy osób na stanowisko agenta
d/s odszkodowań wypadkowych.
Wynagrodzenie prowizyjne. CV na
adres e-mail:rekrutacja@centim.
pl - 510 163 096

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

AGENT ubezpieczeniowy - Kancelaria Brokerska poszukuje do współpracy osób na stanowisko agenta
ubezpieczeniowego, wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail:
praca@centim.pl - 501 039 202
AKT artystyczny - Poszukuje pełnoletnich Pań do aktu artystycznego
zdjęcia akt, toples. Oferty wraz ze
zdjęciami ( najlepiej toples, ewentualnie strój kąpielowy) na mail fotostudio3@op.pl
ASTOR zatrudni - Willa-Karczma
„Astor” w Karpaczu zatrudni kucharza/kucharkę - 075 76 181 47
AUTO pomoc - jeżeli prowadzisz
ﬁrmę auto - pomoc zadzwoń, ciekawa
oferta współpracy. Zapraszamy
na rozmowę kwalifikacyjną - 509
029 334
AVON - pomysł na zarobek - napisz
lub zadzwoń, a powiem ci jak łatwo
można zarobić z Avonem. Dodatkowo szkolenia kosmetyczne, a
konsultanką ma taniej lub za darmo
kosmetyki. Napisz a powiem ci wiecej! GG12767119 - 601 729 948
AVON dołącz do nas - poszukuję
osób chętnych do współpracy z
Jeleniej Góry i okolic. Dla nowych
konsultantek prezent - niespodzianka.
Zadzwoń lub napisz: danutabog@
wp.pl - 606 736 939
AVON to się opłaca - Rozpocznij
współpracę z ﬁrmą AVON. Wpisowe
gratis. Zarobek do 40%. Możliwość
rozwoju. Perfumy w prezencie. Zbuduj swoją firmę. Spróbuj. To się
opłaca. email: piotraska@vp.pl - 603
749 945; 789 228 681
BARMANKA z praktyką - na październik do kawiarni PP CAFE w
Cieplicach barmankę z doświadczeniem - tylko poważne oferty - 693
389 292
BARMANKA, kelnerka - do pizzerii
- 665 163 087
BRANŻA wellness - jesteś ambitny
i kreatywny? Twoje dochody nie są
zadowalające? Zadzwoń, jeśli jesteś
zdecydowany to zmienić. Zapewniamy szkolenie. - 691 967 676
BRUKARZY - pilnie zatrudnimy 4
brukarzy oraz operatora walca. Oferty
prosimy kierować na adres: biuro@
regess.eu - 075 64 42 073
BUDOWA - nadzór, kierowanie doświadczenie i uprawnienia - 513
865 630
BUDOWA - praca przy elewacji w
Szklarskiej Porębie - 663 767 316
BUDOWLANKA - osobę do tynków i
dociepleń do ﬁrmy budowlanej - 513
321 643

BUDOWŁENIEC - pomocnik na
budowę - przyuczę - 506 696 327
CIEŚLA i dekarz - do ﬁrmy budowlanej - 513 321 643
CYFRA + - Wolne miejsca pracy pod
kątem różnych stanowisk. Oferujemy bezpłatne szkolenia możliwość
rozwoju. Zainteresowani proszeni
o wysyłanie CV oraz LM pod adres
rekrutacja2706@wp.pl
DIETETYCZKA Naturhouse - poszukujemy osoby na stanowisko Dietetyczka Naturhouse, wykształcenie
wyższe/licencjat kierunki dietetyka
i żywienie, lub pokrewne, CV ze
zdjęciem przesyłać na adres: sklepnaturhouse@onet.eu
DLA atrakcyjnej - dyspozycyjność, kreatywność, język angielski
hostessa_pl@yahoo.com - 721
553 032
DLA auto pomocy - Poszukuję do
współpracy ﬁrmy AUTO_POMOC 662 040 448
DLA budowlańca - nie wymagam
dużo - praca przy wykończeniach
stawka 9 zł/h - 785 524 363
DLA konkretnych - jeśli jesteś osobą,
która ceni sobie samodzielność niezależność jesteś dumna ze swojej
samodyscypliny i marzysz o kierowaniu grupą osób (współpraca)
samochód, dyspozycyjność - 669
367 184
DO dociepleń - zatrudnię brygadę 796 198 006
DO kopania studni - szukam osób do
wykopania studni i osadzenia kręgów,
propozycje cenowe za 1 metr studni
proszę wysyłać na adres raﬂesz@
poczta.onet.pl wybiorę najniższą
ofertę. - 602 810 896
DO prac wykończeniowych - zatrudnię do prac wykończeniowych itp. z
samochodem - 721 243 179
DO renowacji mebli - renowatora/stolarza do renowacji mebli. Możliwość
zarejestrowania - 795 549 998
DO sklepu od zaraz - Mysłakowice sklep spożywczy przy piekarni - praca
od zaraz - bardzo dobre warunki
- możliwość dowiezienia - osoba
komunikatywna i operatywna. - 516
125 311
DO współpracy - Firma Temida robi
nabór na stanowisko przedstawiciela,
mile widziane doświadczenie. Zapraszamy na rozmowę kwaliﬁkacyjną
- 509 029 334
DODATKOWA - jak się skutecznie
oddłużyć i jeszcze zarabiać. Informacja pod email: maria553@onet.
eu - 661 784 842

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

Odbiór dokumentów u klienta
58-500 JELENIA GORA ul. WOŁKOWA 22
Tel. 075-7524945 kom. 0668690058
Najniższe ceny! Zadzwoń i sprawdź.

DORADCA klienta - empik - Salon
Empik Jelenia Góra Starówka:
Zatrudni na stanowisko: Doradca
Klienta dział Muzyka Film Multimedia
CV i list motywacyjny prosimy składać
w Punkcie INFO - 075 754 74 50
DORADCA/KIEROWNIK - Doradca
Finansowy, Kierownik Zespołu. Ubezpieczenia, kredyty, OFE. Wymagania:
min.28 lat, średnie wykształcenie, niekaralność.CV do 10.10.09 na email:malgorzata.pinkowska-wrobel@
ingﬁnanse.pl
DORADCA/MANAGER - AVIVA
CU poszukuje osób ambitnych, z
wykształceniem minimum średnim,
powyżej 25 lat. Wysokie zarobki oraz
profesjonalny system szkoleń. CV
proszę wysyłać na: joanna.borowska@aviva.pl
DYSTRYBUTOR - Wiesz, co to MLM
to jest to oferta dla Ciebie. Firma
Synergy zaprasza do współpracy.
Ciekawy plan marketingowy. Nobel w
dziedzinie chemii za rok 1988. Suplementy. Naturalna wiagra.kontakt:maria553@onet.eu - 075 643 96 43
ELEKTRYK - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz zatrudni elektryków. Wiek do 45 lat. Podania
osobiście bądź mailem: hotel.golebiewski@neostrada.pl - 75 76 18
042
ELEKTRYKÓW - pilnie zatrudnimy 4
elektryków z doświadczeniem. Oferty
prosimy kierować na adres: biuro@
regess.eu - 075 64 42 073
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
FIRMA - Firma budowlana zatrudni
doświadczonych pracowników
budowlanych zwłaszcza docieplenia.
Kontakt od 9-16.00 w dni robocze 512 325 574
FIRMA budowlana - zatrudni na
umowę wykwaliﬁkowanych pracowników ogólnobudowlanych z prawem
jazdy kat. B. Kontakt w dni robocze od
9-15.00 - 512 325 574
FIRMA budowlana zatrudni - Twój
Dom sp. z o.o. zatrudni wykwaliﬁkowanych pracowników budowlanych.
Wymagania: udokumentowany staż
pracy min. 2 lata - 608 770 598
FIRMA Ogólnobudowlana z 25 letnim
stażem zatrudni do prac na terenie
Jeleniej Góry glazurników, tynkarzy
(tylko fachowców) - 508 936 573
FIRMA zatrudni - osoby kreatywne do
działu odszkodowań, mogą być całe
struktury. Wysokie wynagrodzenie.
Tylko poważne oferty proszę przesłać na adres:mdato@wp.pl - 509
296 638
FIRMY do glazury - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz podejmie współpracę z ﬁrmami specjalizującymi się
w kładzeniu glazury. Oferty na maila:
hotel.golebiewski@neostrada.pl - 75
76 180 42
FRYZJER - zatrudnię fryzjera
męskiego - 509 683 505

FRYZJERZY - zatrudnię wykwaliﬁkowanych fryzjerów, warunki jak przystaje na fachowców Tylko poważne
oferty, kursantom - stylistom dziękuję.
PRACA stała - 508 176 215
GRAJKA na wesele - szukam 1
osoby do grania na małym weselu
do zabawiania gości w rozsądnej
cenie - ślub 25.12.09 tylko poważne
oferty - 691 559 724
HANDLOWCA stałą jakość - jedyny
przedstawiciel niemieckiej ﬁrmy na
Polskę zatrudni handlowca stałą
jakościową z podst. j. niemieckiego
- 075 75 12 892
HOLANDIA - cieśla - zatrudnimy
w Holandii na stanowisku cieśla.
Wymagane doświadczenie ALMA
VAR, 58-500 Jelenia Góra, ul. Karola
Miarki - e-mail: almavar@almavar.
pl - 075 647 44 02
HOLANDIA - praca kontrakt - kobiety
i mężczyźni, cotygodniowe wyjazdy
do pracy w Holandii. Kontrakt z pracodawcą holenderskim podpisywany
u nas w biurze ALMA VAR, J. Góra
Karola Miarki 52, certyﬁkat 5185 - 075
647 44 02
HOSTESSY - studentki - szukasz
pracy na weekendy? Pracuj jako
hostessa. Wymagania: status uczennicy-studentki, aktualna książeczka
sanepidowska. CV + FOTO na piotr.
mikolajczak@onet.eu
HYDRAULIK - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz zatrudni
hydraulików. Wiek do 45 lat. Podania osobiście bądź mailem: hotel.
golebiewski@neostrada.pl - 757
618 042
INSTRUKTORÓW nauki jazdy każdej kategorii - 510 209 389/508
222 775
KAFELKARZA - pilnie - w Szklarskiej
do położenia płytek podłogowych 793 240 609
KAFELKI - poszukuję osoby do
położenia kaﬂi na balkonie na terenie
Gryfowa Śl. - 075 61 51 798
KAWIARNIA weekendy - sympatyczna praca dla odpowiedzialnych
dziewczyny najlepiej uczących się
na pasażu kawiarni/lodziarni w Tesco.
Zapraszamy osobiście lub telefonicznie - 664 788 136
KELNER(KA) do hotelu - Hotel w
Karpaczu dolnym poszukuje kelnera/
kelnerki. Mile widziani studenci studiów zaocznych - 669 993 808
KELNER/KA na weekendy - Restauracja Karkonosze w Miłkowie szuka
kelnera/kelnerki na weekendy (co
drugi weekend) - 075 76 100 07,
601 598 769
KELNERKA śniadaniowa - poszukujemy młodej osoby w charakterze
kelnerki śniadaniowej do restauracji
w Cieplicach - 665 501 228
KELNERKA, barmanka „Blues Cafe”
- Zatrudnię do Restauracji „Blues
Cafe” Barmankę, Kelnerkę. Praca od
zaraz - 502 667 208, 501 328 176
KONSULTANT - Firma ogólnopolska
zatrudni konsultanta ds. rozwiązań
telekomunikacyjnych. Wymagamy:
wykształcenia średniego, motywacji do pracy. CV na: rekrutacja@
multim.eu

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
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Konsultant finansowy - poszukiwane ambitne osoby do pracy w
finansach. Wynagrodzenie prowizyjne. Wysokie zarobki - 509 121
766
Krawcowa - do szycia firan. - 075
64 24 874
Krawcowe - panie potrafiące
szyć całe sztuki oraz potrzebna też
brygadzistka z doświadczeniem - 601
614 764
Kry-cha zatrudni - Firma KRY-CHA
Wojciech Chadży zatrudni kierowcę
autobusu. Wymagania: Prawo Jazdy
kat. D, kurs na przewóz osób - 075
641 22 25
Księgowa - Spółka z o.o. zatrudni
księgową z doświadczeniem do
prowadzenia pełnej księgowości;
wymagany język niemiecki e-mail:
trans-com@trans-com.pl - 502 630
369
Kucharka - DWR Zgoda w Karpaczu poszukuje samodzielnej kucharki/
kucharza - 693 458 689, 075 7 6
19 767
Kucharz - do pracy w Szklarskiej
Porębie - 519 345 650
Kucharz/kucharka - Pensjonat
Halny w Karpaczu zatrudni Kucharza
lub Kucharkę. Proszę dzwonić - 600
065 529
Kucharza do pizzerii - szukam
kucharza (wspólnika) do otwierającej
się pizzerii tylko wywóz do klienta.
Wymagane doświadczenie i wkład
finansowy ok. 10000 zł. - 695 692
942
Kuchnia - Umiejącą/cego ugotować obiad w pensjonacie 20-25
os. z możliwością zamieszkania w
Szklarskiej Porębie. Zatrudnię na
sezon zimowy - 885 041 042
Lektor jęz. niemieckiego - Centrum Języków Obcych z Jeleniej Góry
zatrudni lektora języka niemieckiego
od zaraz! CV należy nadsyłać na
adres libriscentrum@wp.pl - 695
980 507
Lektora j. angielskiego - Szkoła
Języków Obcych SUKCES zatrudni
lektora języka angielskiego. Dyspozycyjność od godz.13.00 przynajmniej 2
dni w tygodniu. - 075 75 59 935
Lider ds odszkodowań - Firma
EUCO poszukuje agentów ds.
odszkodowań, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z dynamicznie
rozwijającym się liderem na polskim
rynku odszkodowań. E-mail: eucoodszkodowania24@wp.pl - 508
841 459
Lider ds. odszkodowań - Firma
EUCO poszukuje doświadczonych
agentów ds. odszkodowań, którzy
chcieliby rozpocząć współpracę z
dynamicznie rozwijającym się liderem
na polskim rynku odszkodowań.
Atrakcyjne warunki - 663 937 173
Lider rynku odszkodowań - oferta
współpracy Euco w zakresie dochodzenia roszczeń wypadkowych. Lider
rynku odszkodowań gwarantuje
umowę współpracy. E-mail: eucoodszkodowania24@wp.pl - 508
841 459
Malarz artysta - niekoniecznie po
szkole - 793 232 535
Manager hotelu - Zatrudnię osobę
do prowadzenia obiektu hotelowego
na 120 osób. Wymagane doświadczenie zawodowe. CV oraz LM na
adres: kulczycka.maria@gmail.com
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

Montaż balustrad - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz zaprasza
firmy do składania ofert na spawanie
i montaż gotowych balustrad balkonowych - sama usługa. Oferty na
maila: hotel.golebiewski@neostrada.
pl - 757 618 042
Montaż okien - Firma z Kowar
przyjmie osoby do montażu stolarki.
Mile widziane doświadczenie w
branży. Kowary lub okolice - 516
117 711
Murarz do klinkieru - Firma budowlana pilnie poszukuje murarzy do
klinkieru. Praca legalna za granicą.
Tylko fachowcy - 501 418 553
Na stoisko mięsne - kasjera - sprzedawcę - 075 64 56 830, 645 13 92
Niemcy - do pakowania pieczarek
przy taśmie 8 Euro/h Zakwaterowanie, ubezpieczenie 40E tyg. Bez
żadnych opłat - 725 973 199
Niemcy - inżynierowie - praca w
Niemczech dla inżynierów z doświadczeniem w branży energetycznej i
znajomością j.niemieckiego. Wysokie
wynagrodzenie. Zapraszamy do biura
- ALMA VAR J.Góra K. Miarki 52,
certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Niemcy - opiekunki - praca w Niemczech dla opiekunów/nek osób
starszych. Umowa o pracę z polskim
pracodawcą. Możność szybkiego
podjęcia pracy. Zapraszamy do biura
- ALMA VAR J. Góra, K. Miarki 52,
certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Odstąpię sklep - na zasadach ajencyjnych firany pościel itp. w Jeleniej
Górze - pilnie - 792 058 877
Odszkodowania - praca w domu
lub w terenie, wybór należy do ciebie.
Pomóż innym odzyskać odszkodowanie i jednocześnie zarabiaj - 727
222 714
Odzyskiwanie odszkodowań
- masz problem z odzyskaniem
odszkodowania, bądź pieniędzy które
ci się należą? Wszystkie dziedziny z
życia, do 10 lat wstecz. Możliwość
współpracy. - 727 222 714
Opieka nad dwójką dzieci - w Jeleniej Górze w godzinach popołudniowych i wieczornych - 518 261 431
Opieka nad dziećmi - do dwójki
dzieci 13-letnich w Karpaczu w
godzinach popołudniowych - 504
576 086
Opiekunka do Niemiec - Firma
niemiecka zatrudni kobiety do opieki.
Mile widziany komunikatywny niemiecki. Wszystko 100% legalnie.
Tel. 004972619758177, mail: infohaushaltsservice@web.de - 0049
726 1975 81 77
Opiekunka w Niemczech - oferta
ważna dla kobiet (27-60 lat) ze średnią znajomością języka niemieckiego.
6-tygodniowe wyjazdy. Zarobki od
950 do 1200 euro miesięcznie. Agencja INTELMET - 075 724 89 60
Optigen sp. z o. o. - proponujemy
Państwu szeroką i korzystną współpracę w zakresie promocji Programu
Optymalizacji Procesów Biznesowych dla Firm i na umowę zlecenie
/ agencyjną. E-mail: optigen24@
wp.pl - 508 841 459
Optigen sp. z o. o. - współpraca dla
naszych koordynatorów Promocja:
Firma w Polsce, praca w UK Umowa
zlecenie, agencyjna, dzieło Oferta dla
prowadzących i nie prowadzących
własne firmy E-mail: optigen24@
wp.pl - 508 841 459
Orlen - Zatrudnię mężczyznę w
wieku 22-35 lat na stacji paliw ORLEN
przy ul. Spółdzielczej 40 zainteresowanych zapraszam 28-09-2009 w
godz. 10-12 na rozmowę kwalifikacyjna na w/w stacji - 075 76 49 153
Osobę na kierownika marketu - z
doświadczeniem - 075 64 56 830,
645 13 92

Mechanik oraz lakiernik - na
warsztacie mechanika oraz blacharza
lakiernika z papierami lub bez - 604
899 303, 698 707 299

Pani do prowadzenia domu potrzebna Pani do prowadzenia
domu bardzo dobrze gotująca - 600
323 643

Menadżer sprzedaży - bezpośredniej do firmy usług finansowych.
Wymagania: doświadczenie zawodowe, mobilność aplikacje na adres
boleslawiec@dobrydoradca.pl - 604
919 955

Perfumy FM - Bardzo dobry zarobek - oferujemy Perfumy FM, żele
pod prysznic i wiele innych rzeczy
Oraz chemie zainteresowanych
zapraszam na GG 8170064

Modelka hostessa - firma z
doświadczeniem poszukuje kobiet
do pracy w charakterze hostessy.
Umowa zlecenie 15 zł./h - stała
współpraca. CV z dwoma zdjęciami
na email: grzesiek2000year@poczta.
onet.pl

Pilne gładzie i regipsy - pilnie
potrzebny budowlaniec znający się
na regipsach, gładzi i malowaniu 667 879 813
Pokojowy/a - Karpacz - Hotel
Nowa-ski*** w Karpaczu poszukuje
pokojowej / pokojowego - 669 993
808

Pomoc kuchenna - „Gościniec”w Wojcieszycach zatrudni pomoc
kuchenną - 668 373 376
Potrzebny kierowca - pizzeria
zatrudni osobę z własnym samochodem do dostarczania pizzy. - 512
380 308
Pozyskiwanie klientów - Poszukujemy osób do aktywnego pozyskiwania klientów (Telekomunikacja
/ IT). Zgłoszenia na: rektutacja-jg@
md4.pl
Praca - firma Wellness oferuje
współpracę osobom ambitnym zainteresowanych proszę o kontakt od
godz. 9 do 14 pod nr 669 36 184,
a po godz. 14 do 18.00 pod nr 607
274 028
Praca - przyjmę do pracy w sklepie
spożywczym na Zabobrzu - 601
560 863
Praca - sprzątanie - dla Pani z
drugą grupą inwalidzką - 691 961
013
Praca : wychowawca - zatrudnię
wychowawcę, opiekuna. Warunek:
pedagogika w licencjacie lub mgr.
praca : Karpacz - 507 099 931
Praca dla ambitnych - nienormowany czas pracy, miła atmosfera,
wysokie zarobki - 781 361 719
Praca dla kreatywnych - Firma
poszukuje przedstawicieli. Zapewniamy szkolenia, stałe wynagrodzenie i prowizję. LM i CV na rekrutacja.
puf@gmail.com - 508 265 360
Praca dla mężczyzny - Salon
Dekora zatrudni na stanowisko
sprzedawcy (wykładziny, dywany).
Wykształcenie min.średnie, prawo
jazdy kat. B. CV proszę składać w
firmie ul. Sygietyńskiego 14 (koło
Carrefoura) w Jeleniej Górze - 075
64 24 874
Praca dla pomocnika - tylko z
doświadczeniem na budowie - 695
601 112
Praca do opieki - Firma niemiecka
zatrudni kobiety do opieki (z wykształceniem pielęgniarskim lub bez). Mile
widziany komunikatywny niemiecki.
Wszystko 100% legalnie - 0049 72
619 758 177
Praca dodatkowa - dla osoby
prowadzącej działalność branża
reklamowa - 604 429 249
Praca dodatkowa - poszukuję osób
chętnych, które chcą zostać konsultantkami Oriflame, wpisowe 0 zł +
Aparat cyfrowy + Laptop + samochód
więcej informacji na GG 12499228
zapraszam serdecznie
Praca dodatkowa - praca kontrolera biletowego. Kontakt: wakat
plus, ul. 1 Maja 60 (budynek JCK II
piętro) 58-500 Jelenia Góra - 075
641 21 21
Praca dorywcza dla uczniów,
studentów i nie tylko. Ankietowanie
na terenie Jeleniej Góry. Od zaraz 508 265 360
Praca elewacje - praca dla fachowców - ekipom dziękujemy - 607
730 104
Praca na budowie - poszukuję ludzi
do pracy na budowie - 518 489 001
Praca na rynku Fora - w charakterze sprzedawcy dla młodej komunikatywnej dziewczyny - 697 119 120
Praca na weekendy - zatrudnię
studentów dziennych do pracy w
pubie. Wszystkie weekendy - 509
947 972
Praca od zaraz - MLM - dobre
dochody przy kawie kontakt
:robi64@g.pl - 696 776 840
Praca od zaraz - Szukamy pracownika na stanowisko sprzedawca
w Szklarskiej Porębie. Jest to stoisko
handlowe (praca na dworze). Zainteresowanych prosimy o składanie
CV na e-mail: szklarka@op.pl - 600
031 411
Praca od zaraz - zatrudnię fachowców przy remontach - tynki, gładzie,
malowanie, tapetowanie. Okolice
Jeleniej Góry - Karpacz okolice
Kowar. Wymagana znajomość wykonywanej pracy, fachowość - 667
209 897
Praca po przeszkoleniu - Firma
finansowa poszukuję przedstawicieli. Zapewniamy przygotowanie
do zawodu, stałe wynagrodzenie i
prowizję. CV i list motywacyjny prześlij
na praca.finanse@interia.eu - 507
051 965

Praca w finansach - AXA Polska
poszukuję przedstawicieli. Zapewniamy stałe wynagrodzenie i wysokie
prowizję. Jeżeli lubisz ludzi i masz
25 lat to wyślij cv i lm na jacek.
potrzeszcz@axa-polska.com.pl - 507
051 965

Sprzedawca - sieć sklepów z
prasą, art.tytoniowymi, oraz upominkami „Tobacco & Press” zatrudni w
Karpaczu panie (emerytki/rencistki
lub studentki) na stanowisko sprzedawca - 785 230 037

Praca w godzinach nocnych - Pensjonat w Karpaczu szuka osoby ze
znajomością obsługi komputera do
pracy na nocną zmianę. CV prosimy
przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu. - 664 499 810

Stomatolog - Klinika Stomatologii
Estetycznej SUPRADENT w Jeleniej
Górze zaprasza do współpracy w
nowoczesnym gabinecie stomatologicznym Lekarzy Dentystów. beata.
mrozik@supradent.com.pl - 075 64
60 999

Praca w kiosku - dla emerytki lub
rencistki. Przyuczymy do stanowiska
pracy - 515 206 244

Studentki do sklepu - spożywczego w Jeleniej Górze - okolice Małej
Poczty - 726 333 904

Praca w saloniku prasowym - w
Karpaczu na stanowisko Sprzedawca
- miłe i uśmiechnięte panie (emerytki
lub rencistki) - 785 230 037

Szef ochrony - przyjmę od zaraz,
dyspozycyjność, chęć pracy - 609
691 681

Pracownicy produkcyjni - Zatrudnimy: stolarz frezer , stolarz wiertacz, operator CNC ZORKA e-mail:
kadry@zorka.pl - 075 64 66 323
Pracownik z gewerbą - praca w
Niemczech - 608 708 640/+49 157
75 660 224
Przedstawiciel handlowy Firma Handlowa z branży optycznej
zatrudni osobę na stanowisko przedstawiciela handlowego , wynagrodzenie stałe + prowizja. CV i LM proszę
wysyłać: makowski@blick-punkt.
pl - 607 612 292
Przedstawicieli - Grupa Doradcza RESH poszukuje przedstawicieli.
Wysokie prowizje - 693 873 473
Przedstawicieli, agentów Firma Temida poszukuje do współpracy przedstawicieli, agentów, mile
widziane doświadczenie. Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną
- 509 029 334
Przedstawicieli, agentów - jeżeli
jesteś ambitny i pracowity mam
dla Ciebie ofertę współpracy. Mile
widziane doświadczenie (agent,
przedstawiciel). Zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną - 662 040 448
Przeprowadzki - poszukuję
- Poszukuję firmy przewozowej
zajmującej się przeprowadzkami.
Trasa z J.G. do Zielonej Góry-177
km. przez Bolków, Jawor, Legnicę,
Lubin. Termin koniec września. Proszę o meila z ceną: werbah@dami.
pl - 794 643 960
Przyjmę do pracy - brukarza do
układania kostki granitowej - telefon
domowy wieczorem - 075 755 28
26 - 517 237 623
Przyjmę kucharza - do restauracji
w Szklarskiej Porębie - 519 345 650
Recepcja - Hotel 3 gwiazdkowy
w Karpaczu przyjmie pracownika
na stanowisko recepcjonistki/ty.
Mile widziane doświadczenie - 605
154 020
Recepcjonistka - Hotel trzy
gwiazdkowy w Szklarskiej Porębie
przyjmie na stanowisko recepcjonistka osobę z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego - 075 717 43 65 do 67
Rekrutacja on-line - Współpraca
z Korporacją dla doświadczonych
w Dotacjach Unijnych, Factoringu,
Odszkodowaniach. Wysokie prowizja c.v. na wieslaw.czajkowski@
korporacja-feniks.com lub jpredki@
wp.pl - 697 899 863
Remonty - zatrudnię fachowców
przy remontach - tynki, gładzie,
docieplenia, kafelki, glazura, regipsy.
Okolice Jeleniej Góry - Karpacz okolice Kowar. Wymagana znajomość
wykonywanej pracy, fachowość - 667
209 897
Roznoszenie ulotek - potrzebna
osoba do roznoszenia ulotek na
terenie Jeleniej Góry i Cieplic, 6 zł za
godzinę - 510 171 225
Sklep obuwniczo - odzieżowy w
centrum miasta oczekuje propozycji
współpracy handlowej - 793 668
009
Sklep spożywczy - pracownica - z
doświadczeniem w Cieplicach - 506
088 401
Spawającego elektrycznie Szukam osobę potrafiącą spawać
elektrycznie (praca dodatkowa) - 692
712 710
Sprzątanie domu - Poszukuję
uczciwej, solidnej Pani do sprzątania
domu w Sobieszowie. Sprzątanie raz
w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych. - 695 303 239

Szukam na przyjęcie - jednej osoby
na przyjęcie weselne w rozsądnej kwocie, ślub 25.12.2009 tylko
poważne oferty - 691 559 724
Szukasz ciekawej pracy? - Jesteś
ambitny? Chcesz dobrze zarabiać?
Pracuj jako przedstawiciel ubezp.finans. Zapewniamy szkolenia, stałe
wynagrodzenie i prowizję. LM i CV
na rekrutacja.puf@gmail.com - 508
265 360
Tapeciarza - z doświadczeniem
- 511 470 295
Telemarketerki - KSR Grupa
Kapitałowa Sp. z o. o. poszukuje
telemarketerek do pracy na stałe.
Oferujemy atrakcyjne zarobki oraz
pracę w komfortowych warunkach.
CV i LM prosimy przesyłać na adres:
info@ksisos.pl. - 695 484 064
Top Secret - Poszukujemy osób
na stanowisko Sprzedawca w salonie firmowym marki Top Secret
- wyślijcie swoje CV wraz z listem
motywacyjnym i zdjęciem na nasz
adres mailowy: sklep.jeleniagora@
topsecret.com.pl - 695 122 618
Tylko fachowców - do pracy na
budowie fachowców płytki, gładzie
regipsy, malowanie, szpachlowanie
tylko fachowców - firmom dziękuję
- 796 985 622
Usługi finansowe - oferta współpracy
dla osób zainteresowanych edukacją
finansową oraz inwestowaniem kapitału. E-mail:inwestycjefinansowe24@
gmail.com - 508 841 459
Usługi finansowe - Twoje Cele
finansowe to od 6 do 12 miesięcznych wydatków na wypadek: losowy,
pokrycie niespodziewanych wydatków, kapitał pozwalający Ci z odsetek
pokryć miesięczne wydatki Inwestuj i
zarabiaj! - 508 841 459
W biurze 3 dni w tygodniu - Przyjmę
na umowę - zlecenie do prostych prac
biurowych. Wykształcenie średnie,
komputer, odpowiedzialność. Chętnie
rencistka. LM i CV na oddz6810@
tuw.pl - 074 57 551 242
Webmaster - do budowy i administracji strony kontakt - info@biohydroeko.com - 792 351 763
Windykacja bezpośrednia - Proszę o CV: iridiumincaso@prokonto.pl
Pytania: GG4724342
Współpraca - Firma Temida
zaprasza zajmujemy się odszkodowaniami Kontakt:lilia4@op.pl - 075
76 150 82
Współpraca - jeżeli prowadzisz
sprzedaż odzieży na rynku typu Flora,
giełda itp. napisz e-mai l: radzik_18@
o2.pl tylko poważne oferty
Współpraca - w odszkodowaniach. Wynagrodzenie prowizyjne
- kontakt tylko email:mery8@op.pl
Współpraca z Korporacją - dla
doświadczonych w Dotacjach Unijnych, Factoringu, Reprywatyzacjach
Windykacjach... Wysokie prowizja c.v.
na agnsal1@wp.pl - 508 841 459
Wysokie zarobki - Profit Doradcy
Finansowi poszukuje współpracowników. Praca na prowizji. Wysokie
dochody. CV wyślij : rekrutacja.
dolnyslask@profity.com.pl
Zatrudnię brukarzy - mile widziane
prawo jazdy, czytanie planów. - 502
551 632
Zatrudnię fachowców - do ocieplania budynków - 507 445 930
Zatrudnię kelnerkę - do pracy w
Szklarskiej Porębie możliwość pracowniczego zakwaterowania - 505
507 781
Zatrudnię krawcową - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze
- 507 377 077

Zatrudnię krawcową - do skracania, zwężania i różnego rodzaju
przeróbek. Chętnie emerytkę lub
rencistkę. Praca od zaraz - 500
131 355
Zatrudnię kucharkę - do pracy od
22.12.09-3.01.2010. Może być rencistka w Karpaczu - 793 302 685
Zatrudnię kucharza lub pomoc
kuchenną - do restauracji w Szklarskiej Porębie możliwość pracowniczego zakwaterowania - 505 507
781
Zatrudnię mechanika - pojazdów ciężarowych i osobowych, z
udokumentowanym przebiegiem
pracy, umiejętność obsługi urządzeń
wulkanizacyjnych - 607 377 280; 075
64 38 350
Zdolny informatyk - poszukujemy
doświadczonego informatyka do
współpracy/ pracy na 1/2 etatu w
biurze - 075 641 58 65
Zlecę firmie dekarskiej remont
dachu - w Świeradowie - położenie
papy ok. 300 m za przystępną cenę
- 888 121 379
Zlecę wykonanie fundamentów wraz z budową przyłączy i instalacji
info polikowski@fr.pl - 609 191 619
Zlecę wykonanie tynków - maszynowych i posadzek w domku jednorodzinnym - 880 044 951
Zostań przedstawicielem – Finanse
- ubezpieczenia AXA Polska. Zapewniamy szkolenie, stałe wynagrodzenie + premia + prowizja. LM i CV
na rekrutacja.puf@gmail.com - 508
265 360

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Budowlaniec szuka pracy
- pilnie przy dociepleniach, elewacje, gładzie, regipsy, murowanie,
wstawianie od podstaw domów,
spawanie mig, papiery, prawo
jazdy - 665 780 925
Kobieta 30 lat - w sklepie lub jako
pokojowa, znajomość kasy fiskalnej, prawo jazdy B. - 516 166 077
Małżeństwo - dyspozycyjne
podejmie pracę w kraju lub zagranicą - wiek średni - 889 449 806
Malarz, tapeciarz, regipsy, gładzie - roboty wykończeniowe,
duże doświadczenie, mam 54 lata,
nie trunkowy, samodzielny - 661
515 123
Młody 22 lata - po wojsku podejmie pracę jako pomocnik na budowie lub inna, szybko się uczę - 693
196 440
Opiekunka do dziecka - szukam
pracy w takim charakterze - ukończyłam kurs Niania na medal
posiadam certyfikat. Opieka w
moim domu reszta do ustalenia 667 268 969
Poszukuję pracy w gospodarstwie rolnym - przy zwierzętach
w Polsce lub zagranicą - 723 737
209
Student II roku PWR - poszukuję
pilnie dorywczej pracy, najlepiej
w godzinach popołudniowych,
posiadam następujące kwalifikacje: znajomość programów - 726
083 639
Zaopiekuję się domem - lub
starsza osoba 24ha - 668 572 213
Zaopiekuję się starszą osobą lub podejmę pracę dorywczą - 503
745 017
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Jako spawacz, uprawnieni Mig
Mag - najlepiej za granicą - pilne
- 601 614 289
Posprzątam biura, sklepy itp..
Umyję okna, a także mieszkanie,
dom w JG lub podejmę pracę jako
pomoc w kuchni - 609 494 710
Jako konserwator, 3 IN 1 - elektryk, grupa SEP 1 KV. Zegarmistrz,
czeladnik, kierowca, Kat. A, B, C, D,
E + uprawnienia - 691 037 188
Kierowca - lat 55, kat. B z
doświadczeniem, własny samochód osobowy + uprawnienia na
wózki widłowe szuka dodatkowej
pracy po 15 godz. - 600 529 868
Magister farmacji podejmie
pracę w Aptece na terenie Jeleniej
Góry - 075 75 515 62
Mężczyzna - lat 55, ślusarz mechanik, własny samochód
osobowy szuka dodatkowej pracy
po 15 godz. - 600 529 868
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og£oszenia
Dwóch pracowników budowlanych - nic nieumiejących - umowa
o pracę, wg kwalifikacji - 796 590
307
17 latek - jakiejkolwiek - 794 119
214
17 latek - uczciwy, pracowity i odpowiedzialny - 517 901 164
18 latek - na wieczory i weekendy,
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny 605 071 897
20 latek - pilnie poszukuje pracy - 791
651 862
21 lat - pomoc kuchenna - lub do przyuczenia na kucharza - 757 426 561
22 letnia dziewczyna - podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry - 693
779 535
23 lata, kat. B - samochód, znajomość
komputera, bez nałogów, najchętniej
na budowie jako pomocnik lub kierowca GG 5000175, czarny1k86@
interia.pl - 796 487 246
23 latka - pilnie podejmie pracę - 791
651 862
24 lata, student - dyspozycyjny, bez
nałogów, bardzo dobra znajomość
jęz. niemieckiego w mowie i piśmie,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
w pracy w zarządzaniu jakością w
niemieckiej firmie oraz w Eis Cafe 608 366 221
26 lat - technik hotelarstwa podejmie
pracę w zawodzie i nie tylko. Prace
umysłową lub fizyczną na etacie.
Znajomość języka angielskiego w
stopniu biegłym - 794 034 895
37 letnia kobieta - podejmie pracę.
Obsługa komputera (certyfikat
ECDL), kasy fiskalnej, doświadczenie
w biurze i handlu - 511 380 941
Barmanka/kelnerka - posiadam doświadczenie, w pełni dyspozycyjna z miłą aparycją - podejmę od
zaraz - 796 155 399
Biegle włoski - szukam pracy - 605
120 468
Biuro, sekretariat - kobieta w wieku
32 lata z wykształceniem administracyjnym poszukuje pracy biurowej.
Doświadczenie kadrowe oraz promocyjno-marketingowe. Biegła znajomość komputera - 508 000 163
Brukarz - doświadczony brukarz
szuka pracy na umowę - 794 213
410
Budowlaniec - podejmę pracę w
budownictwie - 514 428 563
Budowlaniec szuka pracy - pilnie
przy dociepleniach, elewacje, gładzie,
regipsy, murowanie, wstawianie od
podstaw domów, spawanie mig,
papiery, prawo jazdy - 665 780 925
Chałupnictwo - najchętniej przy
montażu długopisów od zaraz - 508
000 163
Chałupnictwo - ze względu na
małe dziecko - 075 64 75 087
Daj mi prace - mam 21 lat jestem miły
uczciwy i zdesperowany, podejmę się
każdego zajęcia z wyszczególnieniem gastronomii ( posiadam książeczkę sanepidu) - 757 426 561
Dekarz - poszukuję pracy dorywczej lub na dłuższy okres - 661
106 199
Do hotelu - uczciwa, pracowita,
sumienna dziewczyna podejmie
prace w hotelu jako pokojowa. Pragnę nadmienić, iż pracowałam 4 lata
w Irlandii w tym fachu. Oferty tylko na
terenie Jeleniej Góry - 723 113 708
Do rozwozu pieczywa - szukam
pracy jako kierowca - 505 288 212
Dodatkowej szukam - może być
nawet w weekendy, uczę się zaocznie
2 dni w tygodniu. Przyjmę każdą
ofertę - 726 359 835
Dorywczej - sprzątanie, mycie
okien, prasowanie - 722 242 922
Doświadczony kierowca - Kierowca duże doświadczenie w prowadzeniu aut dostawczych, prawo
jazdy kat. B + E, dobra znajomość
trasy dawnego województwa jeleniogórskiego. Posiadam również własne
auto dostawcze 3.5 ton. Maxi - 695
924 988
Doświadczony sprzedawca młoda, uczciwa komunikatywna o
milej aparycji ze sporym doświadczeniem w handlu (głównie odzieży
obuwia oraz bielizny) dziewczyna
podejmie pracę w handlu jako sprzedawca Proszę tylko poważne oferty
- 723 113 708
Dyspozycyjny - budowlane itp.
- 603 921 690

Ekspedientka z 6 letnim stażem
- pilnie podejmie pracę w Kowarach/
Karpaczu/okolicy - 508 258 243
Elektromonter - w zawodzie
elektromontera lub elektryka bud.
(z możliwością przyuczenia). 28 lat,
uprawnienia SEP, rysunek techniczny,
schematy elektryczne. Doświadczenie jako elektromonter przemysłowy,
j.niemiecki, holenderski, prawo jazdy
kat. B, auto. - 603 946 203
Elektryk - podejmę pracę dodatkową - przy montażu, konserwacji
oraz naprawie wszelkich instalacji i
urządzeń elektrycznych - 500 870
894
Elektryk Autocad - jako elektryk
lub majster elektryk, mam stosowne
uprawnienia. Mogę podjąć się kreślenia w AutoCadzie lub sporządzić
kosztorysy - dotyczy to wszystkich
branż - 694 055 987, 075 64 221 34
Emeryt - w ochronie lub jako
dozorca - 692 122 346
Gerlitz Bautzen i okolice - dwóch
młodych i doświadczonych mężczyzn
szuka pracy na budowie w okolicach
Gerlitz Bautzen. za rozsądne pieniądze - 513 556 324
Gotowa podjąć - kobieta, 24
lata, poszukuje posady kelnerki u
pracodawcy w okolicach Kowar, dla
którego nie papier, a chęć do pracy
jest ważna. - 506 494 780
Grafik, programista web - pakiet
Adobe, Programowanie - PHP/
MYSQL/CSS/XHTML/JS/ Szukam
kreatywnej i ambitnej pracy. Więcej
informacji i portfolio prv. mr.chaosu@
gmail.com - 517 176 363
Hotelarz doświadczenie - 20 lat
praktyki w hotelarstwie, recepcja,
marketing, zarządzanie obiektami,
kategoryzacje, języki, szerokie kontakty - 603 932 230
Imprezy okolicznościowe - chętnie
podejmę pracę jako kelnerka na
imprezach okolicznościowych - nocki
- 695 521 439
Jakąkolwiek pracę - na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Wykształcenie
średnie (w toku szkoła zaoczna) znajomość komputera oraz programów
OFFICE - 724 785 554
Jako kelnerka barmanka - pokojowa
w Pensjonacie lub sprzątanie albo
pomoc Kuchenna z zakwaterowaniem - 665 549 100
Jako kierowca - kat. B,C,C+E - 723
902 488
Jako prywatna ochrona - poszukuje
pracy jako ochroniarz - 723 741 479
Jestem kobieta mam 20 lat - i
pilnie poszukuję pracy! Najchętniej
do sprzątania przy remontach lub
pomocy w domu. Mogę zacząć od
już - 793 721 440
Jestem młodą obrotną - komunikatywną i ambitną dziewczyną. Zależy
mi na pracy w weekendy lub w tygodniu od godz.16.00.doświadczenie
w kelnerstwie, obsługa kasy fiskalnej
- 781 050 802
Jestem młodą, ambitną - niebojącą się żadnej pracy 22-dwu letnią
kobietą. Podejmę pracę od zaraz w
dowolnym charakterze. Posiadam
prawo jazdy kategorii B - 884 215
902
Jestem po technikum gastronomicznym - o specjalizacji dietetyk,
posiadam prawo jazdy kat. B. Proszę
dzwonić o każdej godzinie - 607
860 195
Kat. B - młody, ambitny poszukuje
pracy, w której wynagrodzenie będzie
wynosiło ok. 1400 zł. netto wykształcenie średnie prawo jazdy kat „B”
- 603 176 625
Kat. B, C - jako kierowca - kurs na
przewóz rzeczy, jestem dyspozycyjny
i mam doświadczenie - 600 055 024
Każda praca - w godzinach 19.00
- 6.00 (mężczyzna 43 lata - emeryt)
- 886 174 593
Kierowca - prawo jazdy c i e - pilnie
- 609 086 860
Kierowca B, B+E, C, C+E - pilnie
szukam pracy posiadam wszystkie
szkolenia i kursy, karta Taho itd. - 605
450 812
Kierowca B, C, C+E - szukam stałej i normalnej pracy, ponad 20-letnie
doświadczenie, dyspozycyjność,
uczciwość, niepalący - 783 585 498
Kierowca B, C, D - aktualne
badania lekarskie i psychotechniczne,
posiadam kurs na przewóz osób i
rzeczy - 508 301 464

Kierowca B, C, E z praktyką - 20
lat praktyki na autach dostawczych
po PL i UE od tego roku prawo
jazdy C+E, aktualne badania, kurs
na przewóz rzeczy, karta kierowcy,
j.angielski i niemiecki komunikatywnie
- 603 209 041
Kierowca B-E, C-E, D-E - kurs
rzeczy, karta kierowcy - nie akwizycja
- 605 063 176
Kierowca C, widlaki - przewoź
rzeczy, aktualny psychotest, widlaki z
udt w trakcie E, może być do hurtowni
- 607 907 494
Kierowca C+E - podejmę pracę
jako kierowca. Doświadczenie na Polsce i EU. Posiadam ważne wszystkie
niezbędne dokumenty ADR oraz
karta kierowcy - 667 121 892
Kierowca CDE - najchętniej na
miejscu (wywrotka, bus itp.) wiek
27 lat, ważne dokumenty, badania.
Doświadczenie. - 667 765 383
Kierowca doświadczony - wiek 28
lat. Dyspozycyjny, uczciwy, niekarany
podejmę pracę od zaraz jako kierowca. Doświadczony w prowadzeniu
aut dostawczych posiadam również
prawo jazdy kat B + E i własny samochód - 695 924 988
Kierowca kat. C - podejmę pracę
- 516 021 761
Kierowca kat. B - podejmę prace
jako kierowca od zaraz - 691 975
674
Kierowca kat. C - podejmę od
zaraz - 506 343 143
Kierowca kat. C - posiadam
doświadczenie - 601 491 237
Kierowca kat. C, T - podejmę
pracę - 517 570 636
Kierowca lub na budowę - młody,
uczciwy, niepijący szuka pracy jako
kierowca kat. B lub pomocnik na
budowie - 782 223 676
Kobieta 27 lat - wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat B, obsługa
komputera szuka pracy biurowej
lub w sklepie, lecz nie spożywczym,
najlepiej w godzinach 9-17. - 781
048 394
Kobieta 28 lat - podejmie pracę od
PN. do PT., obsługa komputera, kasy
fiskalnej, doświadczenie w biurze,
handlu, po studium reklamy - 792
810 618
Kobieta 30 lat - w sklepie lub jako
pokojowa, znajomość kasy fiskalnej,
prawo jazdy B. - 516 166 077
Kobieta 33 lata - podejmie pracę
jako pomoc kuchenna, sprzedawca
- 661 783 694
Kobieta 38 lat - w sklepie, najlepiej
w Kowarach - 785 537 161
Kobieta j.niemiecki, prawo jazdy dyspozycyjna z doświadczeniem przy
opiece - 600 330 364
Kobieta lat 31 - aktualna książeczka sanepidu, podejmie pracę w
sklepie, doświadczenie, kasy fiskalne,
podstawowy niemiecki, komunikatywna, uczciwa, pracowita- AGA - 793
128 595
Kobieta, lat 23 - od zaraz podejmę
pracę, studentka zaoczna, komunikatywna, kreatywna - 724 111 906
Kobieta, lat 28 - posiadam wykształcenie wyższe (AWF - Wrocław, Turystyka i Rekreacja) instruktor fitness
i pływania, pilnie poszukuję pracy
również w innych dziedzinach - 668
177 086
Kosmetyczka - Ukończyłam
Zawodowy Kurs Kosmetyczny i
uzyskałam licencjat fizjoterapii. Szukam stałej pracy od PN do PT. Mail
olachrzanowska@op.pl lub kom - 601
237 043
Kucharka z doświadczeniem Kucharka żywienia zbiorowego szuka
pracy w Karpaczu - 696 725 521
Kucharz, szef kuchni - posiadam
kilkunastoletnie doświadczenie w
restauracjach, hotelach, ośrodkach
wypoczynkowych - 660 559 011
Kucharz, szef kuchni - posiadam
około piętnastoletnie doświadczenie
w branży HoReCa - 500 297 685
Lakiernik - z doświadczeniem
poszukuje pracy - 886 173 551
Magazynier - z doświadczeniem
szuka pracy, uprawnienia na wózki
i staż na stanowisku magazyniera/
operatora w.w - 692 429 936
Magazynier - sprzedawca 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku magazyniera (wysoki
skład), posiadam uprawnienia na
wózki widłowe-obsługa systemu SAP
i FERRODO - 507 118 878

Malarz, tapeciarz, regipsy, gładzie - roboty wykończeniowe, duże
doświadczenie, mam 54 lata, nie trunkowy, samodzielny - 661 515 123

Ogrodnik - wykonam pracę
zgodną z moim zawodem. Doświadczenie i dokładność. Pielęgnacja,
cięcia, strzyżenia itp. - 697 908 810

Małżeństwo - dyspozycyjne
podejmie pracę w kraju lub zagranicą
- wiek średni - 889 449 806

Operator wózka widłowego, kierowca B - z samochodem osobowym,
możliwość pracy na umowę o dzieło
- 508 733 547

Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe oraz prawo jazdy kat. B - 668
947 802
Masażystka - dyspozycyjna,
mobilna - 796 685 420
Mężczyzna - 26 lat - technik
hotelarstwa podejmie pracę. Prace
umysłową lub fizyczną na etacie.
Znajomość języka angielskiego w
stopniu biegłym. Chętny do pracy,sumienny z doświadczeniem międzynarodowym na różnych stanowiskach
- 794 034 895
Mężczyzna - 37 lat - podejmie
pracę budowlane oraz jako stolarz
ogrodowy z doświadczeniem - 665
655 640
Mężczyzna - 38 lat, średnie szuka
dodatkowej pracy, najchętniej ochrona
lub inna. Bardzo chętnie u zdecydowanej kobiety - 885 898 284
Mężczyzna - 40 lat - emerytura
wojskowa, prawo jazdy kat. B - 603
623 427
Miła, pracowita - jestem uczennicą
zaocznego LO poszukuję pracy jako :
sprzedawczyni, kelnerka, opiekunka,
hostessa, sprzątaczka, hostessa
posiadam prawo jazdy kat. B - 663
360 440

Opiekunka do dziecka - szukam
pracy w takim charakterze - ukończyłam kurs Niania na medal posiadam
certyfikat. Opieka w moim domu
reszta do ustalenia - 667 268 969
Oryginalność bez monotonii
- Student Ekonomii. Elokwentny,
reprezentatywny, podchodzący do
każdego zadania z konsekwencją i
determinacją poszukuję pracy, która
będzie rozwijać - 697 771 114
Osoba ucząca się - podejmie pracę
na weekendy - 661 271 851
Pilnie podejmę pracę - młody, dyspozycyjny - 727 508 717
Pilnie szukam pracy - ambitna,
pracowita, dyspozycyjna kobieta w
średnim wieku pilnie szuka pracy.
Wykształcenie średnie - 075 752
46 01
Podejmę - pilne - najlepiej w
okolicach Jeleniej Góry, myjnie samochodowe, pomoc kuchenna i inne
propozycje GG.13443923 - 508
298 393
Podejmę każdą pracę - jestem
kobieta, mam 21 lat i uczę się.
Posiadam prawo jazdy kat B - 514
727 854

Młoda, chętna podjąć - uczciwa,
rzetelna posprząta w pensjonacie/
mieszkaniu prywatnym. Kowary i
okolice - 506 494 780

Podejmę pracę - 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
do sprzątania, może być pensjonat,
Karpacz i okolice - 785 666 859

Młoda, pełna zapału - z wyższym
wykształceniem pedagogicznym,
podejmie pracę nie koniecznie w
zawodzie - 662 411 216

Podejmę pracę - ukończone studia,
obecnie doradca biznesowy w firmie
telekomunikacyjnej - 661 787 977

Młody 20 lat - szukam pracy - 790
599 740
Młody 22 lata - po wojsku podejmie
pracę jako pomocnik na budowie lub
inna, szybko się uczę - 693 196 440
Młody, ambitny - w której wynagrodzenie będzie wynosiło ok. 1400
zł netto wykształcenie średnie prawo
jazdy kat „B” - 603 176 625
Młody, odpowiedzialny - punktualny, studiujący zaocznie z prawem
jazdy kat. B podejmie pracę jako
przedstawiciel, doradca, sprzedawca,
kierowca lub podobne - 667 080
430
Młody, rzetelny, uprzejmy - nie
bojący się pracy - wykształcenie średnie. Doświadczenie w budownictwie i
w ogóle - 668 302 072
Monter kanalizacji - młody z dużym
doświadczeniem monter instalacji
wodno-kanalizacyjnej, obsługujący
także niwelator szuka pracy na
dogodnych warunkach - 785 462
892
Murarz, tynkarz - cieśla szalunkowy podejmie pracę z 30 stażem
prawo jazdy B oraz stawianie domów
od podstaw, elewacje, docieplenia,
dokładny, niepalący - 075 78 14 008
Na budowę - jako pomocnik- mam
doświadczenie przy wykończeniówkach. Samodzielnie kładę gładzie,
mp-ki, malowanie - 515 824 620
Na stanowisko barmanka/kelnerka
- posiadam doświadczenie w tej
branży - 783 698 026
Na weekend - kobieta 27 lat,
wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B szuka pracy w soboty i niedzielę
gabiiza@o2.pl - 607 268 754
Na weekend - sprzątanie domu,
hotelu, opieka nad dziećmi, nad starszymi ludźmi, gotowanie, kelnerka
- 693 249 002
Na weekendy - jak nie odbieram sms - 669 417 059
Nauczycielka - nauczania zintegrowanego podejmie pracę w szkole
lub przedszkolu - 075 71 83 011
Od zaraz - młody, dyspozycyjny,
opowiedziany - 721 578 986
Od zaraz każdą pracę - za wyjątkiem
‘akwizycji’. Jestem dyspozycyjny w
weekendy i przez większość tygodnia, student 22 lata - 663 123 345
Ogólnobudowlane - jestem
młodym i energicznym chłopakiem.
Posiadam prawo jazdy kat. B. Przez
ostatnie 3 lata miałem do czynienia z
budowlanką. Czekam na propozycje
- 784 540 729

Podejmę pracę - w godzinach
popołudniowych i weekendy. Posiadam duże doświadczenie w produkcji
mebli /stan kierownicze/, ale przyjmę
też pracę w innym zawodzie - 695
773 775
Podejmę pracę po 15 - chce dorobić - 796 473 302
Podejmę pracę w weekendy student studiów stacjonarnych I
roku podejmę pracę w weekendy
lub w godzinach popołudniowych na
terenie jeleniej góry lub najbliższej
okolicy. Posiadam prawo jazdy kat.
B - 603 485 084
Podejmę stałą pracę - 25 lat,
podejmę stałą pracę stacjonarną w
Jeleniej Górze (NIE agent/przedstawiciel), wykształcenie wyższe,
znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę.
agata844@op.pl - 663 500 837
Podejmę w hotelu - uczciwa, pracowita, sumienna dziewczyna podejmie
pracę w hotelu jako pokojowa. Pragnę nadmienić, iż pracowałam 4 lata
w Irlandii w tym fachu. Oferty tylko na
terenie Jeleniej Góry - 723 113 708
Pomoc kuchenna - na weekendy od
piątku - do niedzieli Jestem uczniem
szkoły gastronomicznej kontakt
e-mail szulus32@tlen.pl
Pomoc kuchenna - najlepiej w
Jeleniej Górze - 784 508 490
Pomoc kuchenna - sprzątaczka lub
do pomocy - 511 194 649
Pomocniki budowlany - na budowę
najlepiej stolarza lub normalnie do
pomocy każdego ! Wiek 21 lat z J.G
- 665 482 021
Poszukuję dodatkowej pracy 28
lat mężczyzna - 723 741 479
Poszukuję pracy - jako dekarz
najlepiej na umowę o pracę, bądź
umowę o dzieło - 693 941 906
Poszukuję pracy w biurze - poszukuję pracy w biurze - 667 315 666
Poszukuję pracy w gospodarstwie
rolnym - przy zwierzętach w Polsce
lub zagranicą - 723 737 209
Praca chałupnicza - każdego
rodzaju z terenu Jeleniej Góry lub
bliskiej okolicy - 663 232 325
Praca dodatkowa - 17 latka podejmie pracę dodatkową w godzinach popołudniowych lub weekendy
(opieka, sprzątanie itp.) - 664 669
238
Praca na weekendy - jestem osoba
pełnoletnią (18 lat) najlepiej praca jako
pomocnik na budowie ze względu na
to ze miałbym jednocześnie praktykę
w zawodzie - 605 088 263

23

Praca na weekendy - jestem studentką studiów dziennych, podejmę
pracę na weekendy, dobra znajomość
języka niemieckiego, komunikatywność, niewielkie doświadczenie jako
kelnerka-barmanka - 500 870 921
Praca na weekendy - miła komunikatywna szybko ucząca się, uczennica szkoły zaocznej podejmie pracę
na weekendy, kelnerka, barmanka,
brak doświadczenia - 724 286 478
Praca na weekendy - studentka
szuka pracy na weekend. Posiadam
prawo jazdy kategorii B - 724 128
843
Praca w ochronie - licencja 2 go
stopnia pracownika ochrony, prawo
jazdy kat. B - 693 169 277
Praca w piekarni - na terenie Jeleniej Góry lub bliskiej okolicy. Bez nałogów, rzetelny i uczciwy z 10-letnim
doświadczeniem - 669 409 340
Praco jako wychowawca - Absolwentka pedagogiki podejmie pracę
jako wychowawca lub opiekun. Karolinka_c@wp.pl - 693 779 535
Pracownik hotelu - młoda,
uczciwa, pracowita, dokładna w tym,
co robi ze sporym doświadczeniem
dziewczyna poszukuje pracy w hotelu
jako pokojowa. Pragnę nadmienić, iż
pracowałam 4 lata w Irlandii w tym
fachu - 723 113 708
Recepcjonistka - poszukuję
pracy na stanowisku recepcjonistki
w hotelu lub pensjonacie. Z zawodu
jestem technikiem hotelarstwa oraz
ukończyłam studia na kierunku - filologia niemiecka. - 513 245 008
Rencistka - podejmie pracę - 603
747 346
Roznosząc gazetki reklamowe na terenie Piechowic lub okolic - 793
699 445
Spawacz - elektroda 111, MAG
135-136, TIV - 796 629 447
Sprzedawca kasjer - najlepiej na
stacji benzynowej uprawnienia na
LPG, książeczka - 693 941 906
Stolarz - wykonam prace jako
stolarz meblowy na umowę zlecenie
- 510 517 229
Student - 3 roku szuka pracy na
popołudnia i weekendy - proszę o
kontakt telefoniczny lub mailowy twinsjg@orange.pl - 665 213 470
Student - I roku studiów stacjonarnych. Podejmę prace wieczorami lub
w weekendy na terenie Jeleniej Góry
lub najbliższej okolicy - 603 485 084
Student - studiów zaocznych
informatyki i zarządzania Dobra
znajomość j. angielski oraz obsługa
komputera, prawo jazdy kat.B W razie
pytań proszę pisać na adres sarqus@
hotmail.com - 603 750 102
Student II roku PWR - poszukuję
pilnie dorywczej pracy, najlepiej w
godzinach popołudniowych, posiadam następujące kwalifikacje: znajomość programów - 726 083 639
Student zaoczny mgr., inż. - 24
lata, student st. zaocznych mgr,
prawo jazdy kat. B, uprawnienia na
wózki widłowe, znajomość rysunku
technicznego, AutoCad, MS Office
szuka pracy w Jeleniej lub okolicach
- 609 567 684
Studentka - 23 letnia studentka
socjologii ze znajomością j.angielskiego poszukuje pracy. martahelena@wp.pl
Studentka - 24 lata - szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry,
Lwówka Śląskiego. Moje silne strony
to: komunikatywność, uczciwość,
lojalność, kreatywność, łatwość
współpracy - 605 886 516
Studentka - studentka I roku
ekonomii, z tyt. technika ekonomisty,
szuka pracy dodatkowej od piątku
do niedzieli, proszę o kontakt na
moniska-k@o2.pl
Studentka - zaoczna Politologii ze
specjalnością administracja poszukuje pracy biurowej lub pokrewnej
na terenie Jeleniej Góry lub okolic.
Proszę o kontakt po godzinie 17.
Posiadam własny samochód - 793
447 101
Studentka ekonomii - (rok
doświadczenia w księgowości) podejmie pracę od zaraz - 601 341 630
Studentka pielęgniarstwa - 3
roku pielęgniarstwa podejmie pracę
w weekendy, w Jeleniej Górze - 661
718 586
Studentka zaoczna - w dniach od
PN-PT, prawo jazdy kat B, obsługa
komputera - 790 797 646
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SZUKAM - w godz. 8-15 wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
kobieta 27 lat - 781 048 394
SZUKAM jako kierownik - na dziale
spożywczym - 609 192 410
SZUKAM pilnie pracy - każdą z rozsądna płacą, posiadam prawo jazdy
kat b. Pilnie - 696 035 809
SZUKAM pracy - jako stróż, konserwator - 603 747 346
SZUKAM pracy - jestem po technikum ekonomicznym (z tytułem technik ekonomii) oraz ukończyłem studia
pedagogiczne o proﬁlu: Pedagogika
Opiekuńcza i Resocjalizacyjna email:bambo9@o2.pl - 692- 566 287
SZUKAM pracy - Mam 21 lat jestem
komunikatywny i uczciwy - szukam
pracy za barem lub w kuchni (mam
doświadczenie w gastronomii) - 757
426 561
SZUKAM pracy - młoda, ambitna ze
średnim wykształceniem szuka pracy
na terenie Jeleniej Góry lub bliskiej
okolicy - 796 481 981
SZUKAM pracy biurowej - młoda
energiczna poszukuje pracy w biurze
do godziny 16 - 694 371 355
SZUKAM pracy na weekendy - jako
kelnerka, opiekunka najlepiej Karpacz
lub okolice - studentka z Karpacza
ala434@op.pl
SZUKAM pracy na weekendy jestem osobą niepełnoletnią (17 lat).
Szukam pracy na weekendy. Może
być to praca fizyczna. Z chęcią
podołam nowym wyzwaniom. Proszę dzwonić od PN do PT po godz.
15.00 (ze względu na naukę) - 668
565 587
SZUKAM pracy w kuchni - mam 25
lat ukończone technikum gastronomiczne. Szukam pracy w kuchni w
przedszkolu lub szkole. Jestem dyspozycyjna od 6.00 do 15.30 aniajg2@
poczta.onet.eu - 697 380 759
SZUKAM stałej pracy - młoda kobieta
podejmie pracę od PN. do PT.,
obsługa komputera, kasy fiskalnej, komunikatywna znajomość j.
niemieckiego, prawo jazdy, wyż.
wykształcenie humanistyczne. villemii@interia.pl - 509 507 930
SZUKAMY pracy - mąż - złota
rączka, ja jako pokojowa, inne propozycje. Praktyka z wieloletnim stażem
w prowadzeniu Domu Wczasowego
- 880 639 946
TECHNIK budownictwa, kat. B
- właśnie ukończyłem technikum
budowlane z pozytywnym zdaniem
egzaminu zawodowego, posiadam
prawo jazdy kat. B, bardzo szybko
się uczę, łatwo nawiązuję kontakty
- 661 837 166
TECHNIK hotelarstwa - młoda
kobieta, technik hotelarstwa + wyższe
wykształcenie, biegły język niemiecki
- poszukuje pracy - 513 245 008
TŁUMACZKA j. angielski - jako
tłumaczka. Mgr ﬁlologii, tylko Jelenia
Góra na stałe lub dorywczo - 692
695 313
UCZCIWY budowlaniec - szukam
pracy na budowie lub przy remoncie
mieszkania najchętniej w okolicy
Lubania, Lwówka, Gryfowa - 501
660 776
UCZENNICA szuka pracy - w sklepie
- 724 886 718
W ﬁrmie remontowej - podejmę pracę
w ﬁrmie remontowej [tylko wnętrza].
Dyspozycyjność, umiejętności, samochód. Chętnie jako podwykonawca
- 691 936 900
W Jeleniej Górze - solarium, sklep
(nie spożywczy) lub inną 27 lat,
średnie - 696 889 882
W markecie jako pracownik halowy
- ja młody 23 lat z wykształceniem
średnim, dyspozycyjny, uczciwy - 791
715 844
REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W okolicach Gryfowa - Mirska, Lubania. Mam 22 lata i uczę się zaocznie.
Pracowałam już na produkcji, w
gastronomii, w hipermarkecie i jako
pokojówka - 667 733 170
W piekarni - jako pomocnik piekarza dyspozycyjny, uczciwy, ambitny - 505
288 212
W piekarni, cukierni - jako kierowca
do rozwozu pieczywa. Dyspozycyjny,
uczciwy - 505 288 212
ZAOPIEKUJĘ się domem - lub starsza osoba 24ha - 668 572 213
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub podejmę pracę dorywczą - 503
745 017
ZŁOTA rączka - Karpacz - konserwator na telefon, ogólne + elektryka i
elektronika, anteny. Karpacz i okolice
- 721 762 836

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
3 pokoje do 145000 gotówką - 3
pokoje do 145000 gotówką - 511
089 923
POSZUKUJĘ w rejonie Gryfowa
- domu pod lasem, może być do
remontu. lic 4566 - 601 540 292
NOWY dom - wykończony lub w
stanie deweloperskim w okolicach
Jeleniej Góry z widokami na góry.
Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917
- 604 869 172
PILNIE 4 pokojowe na Zabobrzu
- najlepiej Kiepury - pośrednikom
dziękuję - 606 644 437
PILNIE kupię dom - w okolicach
Karpacza - Miłków, Ścięgny, Krobica,
Sosnówka itp. Pośrednikom dziękuję
- 606 644 437
DOM wolnostojacy w Jeleniej Górze
- lub w najbliższej okolicy-nowy, w
trakcie budowy lub wybudowany po
2000 roku, bez pośredników - 607
605 793
DZIAŁKĘ - rekreacyjną o powierzchni
do 500 m2 z widokiem na góry - 660
359 500

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
DZIAŁKAbudowlana 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
LOKAL na działalność po atrakcyjnej cenie na ulicy Podwale - 663
440 790

Willowa dzielnica Jeleniej
Góry, mieszkania developerskie od 46 do 69 m2 - cena
3500 zł. netto za m2 - 603
328 915

NOWY dom jednorodzinny do
własnego wykończenia, ładna
działka, wszystkie media, dobra
lokalizacja, dom z garażem dwustanowiskowym - 514 316 781
DWUPOZIOMOWE mieszkanie
- centrum Cieplic, po remoncie,
cena 240.000 - 075 75 57 136
MIESZKANIE 67 m2, 3 pokojowe
na 3 piętrze w Cieplicach, Osiedle
XX lecia - pośrednikom dziękuję 600 006 084
MIESZKANIE 64 m2 w Jeleniej
Górze do mieszkania jest też
ogródek, bliższe informacje - 075
76 72 143
BLIŹNIAK do wykończenia 1 km od
centrum Cieplic - działka z domem
3000 zł. m2 - cena 410 tys. zł. do
negocjacji - 665 331 006
MIESZKANIE 3 pokojowe, 54 m2,
blok z cegły, ocieplony, nowe okna
w Cieplicach - osiedle XX - Lecia 506 330 843
WŁASNOŚCIOWE na Zabobrzu
II - 54 m2 - bez pośredników, atrakcyjnie położenie, piękne widoki
- 502 784 697
MIESZKANIE w centrum do
remontu - 117 m2, 230 tys. 512
926 742
247488. 103 000 zł. mieszkanie - 40
m2, 2 pokoje do remontu, na trzecim
piętrze, w kamienicy ścisłe centrum
Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
247390. 116 m2 mieszkanie - 5 pokoi
do remontu, w kamienicy, na trzecim
piętrze, przy ul. Grabowskiego w
Jeleniej Górze. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
246278. 2 pokojowe na Kiepury - po
kapitalnym remoncie, kuchnia pod
zabudowę, nowy sprzęt AGD 150
tys. Pośrednikom dziękuję. - 511
669 214
247439. 2 pokojowe Piechowice
- przytulne 36 m2, na wysokim parterze, blok po termomodernizacji,
centrum, 135 tys. PELKOM lic nr
9482 - 606 405 109
247010. 2 pokojowe szeregówka piękne mieszkanie w szeregówce
na Zabobrzu III, dobry rozkład, ładna
zabudowa kuchenna ze sprzętem
AGD i 2 szafy w cenie, posesja ogrodzona, miejsce postojowe, brama
wjazdowa na pilota. Lic. 5124 - 603
491 335
246625. 2 pokojowe Zabobrze 50 m2 na Zabobrzu III, 3 piętro,
zadbane. Lic. 5124 - 603 491 335
247021. 2 poziomowe Cieplice - w
bardzo dobrym stanie, 53 m2, 2
pokoje, kuchnia, duża łazienka,
garderoba. lic zaw. 9482 - 501
181 875
247071. 2,55ha w Mniszkowie działka budowlana - 603 491 335
246562. 3 pokojowe Wyspiańskiego - słoneczne rozkładowe po
częściowym remoncie NM5877
- 500 122 446
246247. 39 m2 po remoncie mieszkanie 2 pokoje, drugie piętro
w wieżowcu na Zabobrzu III. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
245536. 69 m2, dwupoziomowe
- mieszkanie w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry - okolice parku
Kościuszkowskiego. Bardzo ładne!
216 tys. Lic. 5524 - 600 406 805
245758. 70 000 zł. Działka budowlana - 975 m2 na Oś. Łomnickim
z dostępem do mediów. Możliwa
negocjacja ceny. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
247519. 73 m2 okolice Uroczej mieszkanie 3 pokojowe, po remoncie, wspólny ogródek, idealna
lokalizacja, możliwość zrobienia
tarasu. Lic. 5124 - 603 491 335

247389. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie po remoncie 3 pokoje, kuchnia
i dwie szafy w zabudowie, pierwsze
piętro w wieżowcu na Zabobrzu III.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
247473. Bliźniak Cieplice - dobra
lokalizacja, 500 m2 działki, 5 pokoi,
możliwość zrobienia małego biura lub
gabinetu z osobnym wejściem. Pilna
sprzedaż. Cena 330 tys. zł Lic.5124
- 603 491 335
245610. Bliźniak Jelenia Góra - 5
pokoi, garaż, działka 500 m2, spokojna zaciszna okolica, dobra cena.
Lic.5124 - 603 491 335
247435. Bliźniak przy Gielniaka - 5
pokoi, funkcjonalny, zadbany, działka
400 m2, 560 tys. PELKOM lic nr 9482
- 606 405 109
247324. Centrum 2200 zł./m2 - 41
m2, 2 pokoje, centrum. lic. zaw.9482
- 501 181 875
245613. Cieplice - lokal mieszkalno
usługowy 66 m2 za 146000 NM5877
- 500 122 446
247293. Cieplice mieszkanie - komfortowe 75 m2 na drugim piętrze z
balkonem w cichej zielonej dzielnicy.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
246353. Dom nad jeziorem - w Bobowicku (Miedzyrzecz) wolnostojący z
osobnym garażem 167 m², działka
680 m². Widok na jezioro 420000
zł. - 885 342 947
247018. Dom Sobieszów - wolnostojący 220 m2, działka 500 m2,
dzielnica domków jednorodzinnych.
lic. zaw.9482 - 501 181 875
247072. Dom w centrum Jeżowa dom do kapitalnego remontu, cena
165 tys. zł. Lic.5124 - 603 491 335
246607. Dom w okolicy Cieplic - 150
m2 ze stawem, działka 45 a. CENA
500 tyś. do negocjacji. Lic. 3059 - 668
667 637
247470. Dom w Piechowicach powierzchnia całkowita 219 m2,
użytkowa 152, powierzchnia działki
754 m2. Atrakcyjna oferta. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
246600. Domek okolice Janowic nowy domek, 50 m2 powierzchni z
możliwością rozbudowy na działce
5100 m2, z malowniczym widokiem
na Rudawy Janowickie - 668 667
637
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247513. Dwupokojowe Kiepury - 50
m2, III piętro, istnieje możliwość zrobienia trzeciego pokoju. Cena 176 tys.
zł. - 603 491 335
247290. Dwupokojowe mieszkanie
- 50 m2 na Zabobrzu II na drugim
piętrze. Cena 165.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
247518. Dwupokojowe szeregówka
- piękne mieszkanie, ciekawie wykończone, ogrodzona posesja, miejsce
postojowe, Zabobrze III - 603 491
335
247445. Działka Jeżów - 900 m2,
przy drodze asfaltowej, media w
drodze 120 tys. PELKOM lic nr9482
- 606 405 109
244742. Działka w Dziwiszowie budowlana (Leśne Zacisze). Widok
na góry. Wielkość 1735m²;120 zł. za
m² - 885 342 947
246605. Działki w Karpnikach - 30
a, 40 a, dogodna lokalizacja, malownicze widoki - cena do negocjacji
- Lic.3059 - 668 667 637
245543. Karłowicza 40 m2 - dwa
pokoje, 138 tys. Lic. 5524 - 600
406 805
247328. Karpacz 240 tys. - 64 m2,
3 pokojowe, z kominkiem, cena
do negocjacji. lic. zaw. 9482 - 501
181 875
247278. Kiepury 3 pokojowe - ładne,
zadbane, po remoncie, na wysokim
piętrze, ale z ładnym widokiem i
rozsądnej cenie. Polecam Remigiusz
Rychlewski lic 9549, - 501 736 644
245769. Ładne mieszkanie - 42 m2
po kapitalnym remoncie z dużym
ogrodem i miejscem na garaż. Cena
105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
246566. Mała Poczta - 3 pokojowe
w blokach ładne słoneczne NM5877
- 500 122 446
245632. Małe mieszkanie - w Cieplicach 35 m2 - pokój + pokój z aneksem kuchennym, łazienka, p.pokój,
ogród, mieszkanie ładne, zadbane,
propozycja ceny 130 tys. NM 5877
- 500 122 447

246615. Mieszkanie 38 m2 Cieplice
- 1 pokojowe, parter, okolice parku.
Lic.3059 - 668 667 637
246620. Mieszkanie 64 m2 - w
okolicy Małej Poczty. Lic. 3059 - 668
667 637
246636. Mieszkanie centrum - poddaszowe 74 m2, 3 pokoje kuchnia
łazienka pomieszczenie gospodarcze. NM5877 - 500 122 446
247351. Mieszkanie na lokal - 62
m2, parter koło Urzędu Miasta. Układ
pomieszczeń i lokalizacja wygodna
do przekwaliﬁkowania na sklep lub
inne. Lic 9549 - 501 736 644
246614. Mieszkanie w centrum – okazja mieszkanie 4 pokojowe w centrum
94 m2, parter, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Cena
258.000 zł. - 668 667 637
245542. Noskowskiego 54 m2 mieszkanie dwupokojowe, jasne,
przestronne 180 tys. Lic. 5524 - 600
406 805
245772. Słoneczne mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze na
Zabobrzu II. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
247406. Ziemia rolna - tanio - od
1,7 zł./m2 do 8,36 ha. lic.9549 - 501
736 644
135 tys. - mieszkanie 2 pokojowe o
łącznej powierzchni 40 m2 położone
na IV-piętrze w bloku czteropiętrowym
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
2 pokoje - 93 tys. - 41 m2, centrum,
cena do negocjacji lic zaw. 9482 - 501
181 875
2 pokoje - po generalnym remoncie, wysoki parter, blok IV piętrowy,
wyremontowany, OS. Orle ul. Wita
Stwosza. Pośrednikom dziękuję.153
tys. - 509 319 021
2 pokoje, 39,40 m2 - wysoki parter,
blok IV piętrowy, po remoncie, Cieplice, cena 153000 - 509 319 021
2 pokojowe blisko centrum - 48 m2
okolice Morcinka, rozkładowe słoneczne 145000 zł. nr lic. 10750 - 691
210 677

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
2 pokojowe Zabobrze III - piękne
mieszkanie o powierzchni 54 m2,
III piętro, wspólnota mieszkaniowa.
JeldomN lic.3059 - 600 434 800

ATRAKCYJNA działka - 1300 m2
w Miłkowie z widokiem na góry i
okoliczną panoramę EuroDom lic.
4566. - 601 540 292

DOM blisko Karpacza - na zagospodarowanej działce o powierzchni
1200 m2. 240 tys. zł. nr lic. 10750
- 691 210 677

DOM w Trzcińsku - z dogodnym
dojazdem, pow. 160 m2, działka 600
m2. Ładny widok na góry. 250 tys. zł.
Nr lic. 10750 - 691 210 677

3 pokoje na Zabobrzu - atrakcyjne
mieszkanie na Zabobrzu III na
I-piętrze 62 m2, 3 pokoje w Bloku z
windą Nr.Lic 5877 - 515 285 788

ATRAKCYJNE mieszkanie - 2 pokojowe, 54 m2 Lokal nie wymaga
żadnego wkładu ﬁnansowego. Usytuowane w „przyjemniejszej” części
Zabobrza III - 796 160 678

DOM Cieplice - na osiedlu domków
jednorodzinnych. Nr lic. 10750 - 691
210 677

DOM warty uwagi - bardzo atrakcyjnie położony, ok. 160 m2 powierzchni
użytkowej, działka o powierzchni
22 ar z niewielkim sadem. Dom po
kapitalnym remoncie w 2009 roku,
wysoki standard wykończenia cena
460 tys. Nieruchomości Kielar - 604
297 396

3 pokoje, 54 m2 - bardzo ładne w
Cieplicach propozycja ceny 184 tys.
NM5877 - 500 122 447
3 pokojowe - centrum - 74,33 m2, 4
piętro, po remoncie nowe okna, nowa
instalacja, drewniane podłogi - 662
040 448

BARDZO ładna kawalerka - na
4-piętrze w bloku okolice Morcinka,
duży balkon, wysoki standard, podłogi
panele, ładne meble w zabudowie,
czynsz niewysoki, doskonała lokalizacja, dobra cena. Lic.zaw.2400 - 669
620 071

3 pokojowe - ul. Zachodnia, 4 piętro,
50 m2, nowe okna, panele, zabudowa kuchenna, ogrzewanie gazowe
piec dwu funkcyjny. cena 175 tys.
BN INDOM nr. licencji 3290 - 662
040 448

BARDZO ładna kawalerka - na Zabobrzu na II-piętrze o powierzchni 35
m2 - Nr.Lic 5877 - 515 285 788

3 pokojowe ok. Jeleniej - pilnie 80
m2, po kapitalnym remoncie, garaż
160000 zł.10 km od Jeleniej. Pośrednikom dziękujemy - 606 644 437

CENTRUM 93 tys. zł. – 2 pokojowe
w ścisłym centrum 41 m2, III p. z piecami. nr lic. 10750 - 691 210 677

3-POKOJOWE mieszkanie - na
Kiepury 63 m2. Bez Pośredników 608 896 540
4 pokojowe Cieplice - blok 1 piętro z
garażem. NM5877 - 500 122 446
4 pokojowe Cieplice - w kamienicy.
Mieszkanie składa się z 4 pokoi,
kuchni, łazienki, 2 balkony, garaż,
ogródek. nr lic. 10750 - 691 210 677
4 pokojowe mieszkanie - ( 65,62 m)
w Jeleniej Górze w spokojnej dzielnicy z miejscem do parkowania na
1-wszym piętrze, bez pośredników
- 697 412 441
4 pokojowe, 83 m2 - ul. Kiepury,
Zabobrze III. Bez pośredników Bellaroza@o2.pl - 503 328 364
42 m2 po kapitalnym remoncie - z
dużym ogrodem i miejscem na garaż.
Cena 105.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
54 m2 - z balkonem, piwnica, garaż.,
ładne z pięknym widokiem - 603
770 239
54 m2, starówka, 199 tys. - 3 pokojowe (2 sypialnie + 1 salon), przestronne, łazienka z wanną, 4 piętro.
Plac Ratuszowy, ciche, ogrzewanie z
sieci, 1/4 strychu oraz piwnica. Zdjęcia
mogę wysłać na maila GG2080119 517 171 414
54,6 m2, 2 pokoje - i taras 16 m2,
parter. Wysoki standard ul. Hofmana
200 tys. - 509 514 870
66-METROWE 189 tys. zł. - mieszkanie w okolicy Małej Poczty, II piętro,
wymaga jedynie odświeżenia, w
cenie garaż murowany w podwórzu.
Lic. 5124 - 603 491 335

PRENUMERATA

75000 zł. Lokal - biurowy - pracuj u
siebie nr lic.10171 - 508 240 826

BLIŹNIAK Cieplice - 130 m2, garaż,
działka 500 m2, dogodna lokalizacja
330 tys. zł. Lic. 5124 - 603 491 335

CIEPLICE - mieszkanie 3 pokojowe
willowe 90 m2 w Cieplicach sprzedamy euro-Dom - lic.4566 - 601
540 292
CIEPLICE 2 pokojowe - na Orlim 39
m2-gotowe do wprowadzenia Nr.Lic
5877 - 515 285 788
CIEPLICE 2 poziomowe - 52,8 m2,
IIIp, ładna lokalizacja, lic.zaw.9482 501 181 875
CZARNE - działka budowlana 1500
m2 - 508 240 826

DOM do remontu - 20 km od J.Góry.
Cena 100 tys. zł. nr.7867 - 514 600
108
DOM Janowice Wielkie - na działce
1500 m2, teren ogrodzony, nowy
dach, w trakcie remontu sprzedamy.
lic. m4566 - 601 540 292
DOM letniskowy Sława - nowy domek
70 m2, letniskowy lub całoroczny
położony 200 m2 od jeziora. 195
tys. do negocjacji. Lic. 3059 - 668
667 637
DOM Miłków - przedwojenny na ładnej działce 1200 m2. 5 pokoi, kuchnia,
łazienka WC, garaż w budynku. 240
tys. zł. Nr lic. 10750 - 691 210 677
DOM Mysłakowice - piękny dom
160 m2. Cena 480 tys. zł JeldomN
lic.3059 - 600 434 800
DOM na Osiedlu Czarne - wygodny,
duży dom z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej - 520.000
zł. do negocjacji. Lic. 3059 - 668
667 637
DOM na wsi do remontu - Kłopotnica
gm. Mirsk na działce 2500 m2, cena
80.000 zł. - 602 725 853
DOM Sobieszów - zadbany dom w
cichej dzielnicy Sobieszowa. 490 tys.
zł. nr lic. 10750 - 691 210 677

DLA inwestora - 1 ha działki budowlanej, wszystkie media, na obrzeżach
Jeleniej Góry, w planach pod budownictwo mieszkaniowe - rozproszone.
Cena 1000 000 zł. - 511 669 214

DOM w Cieplicach - ul. Widok, bez
pośredników, cena 560 tys. - 510
352 365

DO sprzedania w Podgórzynie 0,5ha
- 240000 tylko sms,y. - 508 127 007

DOM w okolicach Lwówka Śląskiego
- zaproponuj swoja cenę lic.5627 514 600 103

DOM - solidnie wykonany dom bliźniak, rok budowy 2006 NM 5877
- 500 122 447
DOM 250 tys. - działka 600 m2, dom
160 m2, 10 km od Jeleniej Góry - 501
181 875
DOM 250 tys. zł - wolnostojący w
Trzcińsku - 8 km od Jeleniej Góry.
Dom nadaje się dla dwóch rodzin. Nr
lic. 10750 - 691 210 677
DOM 450 tys. zł. - dom w Mysłakowicach na działce 1200 m2 nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
DOM 8 km od JG - przedwojenny
w bliskiej okolicy od Wojanowa.
Cena 250 tys. zł. nr lic. 10750 - 691
210 677
DOM 95 tys. - przedwojenny, działka
600 m2, okolice Jeleniej Góry, lic.
zaw.9482 - 501 181 875
DOM 95 tys. zł. - dom przedwojenny,
okolice Jeleniej Góry, działka 600 m2,
lic zaw.9482 - 501 181 875

DOM w Jeżowie - Dom w Jeżowie
nr.7867 - 514 600 108

DOM w okolicy M. Poczty - dom w
zabudowie bliźniaczej w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry cena 560 tys.
zł nr lic.10750 - 691 210 677
DOM w okolicy Małej Poczty - blisko
centrum miasta, w spokojnej dzielnicy
domków jednorodzinnych. 560 tys. zł
lic. nr 10750 - 691 210 677
DOM w Sobieszowie - pilnie zadbany
dom w Sobieszowie na osiedlu domków jednorodzinnych, cena 490 tys.
zł. Nr lic. 10750 - 691 210 677
DOM w Sobieszowie - w zabudowie
bliźniaczej z ładnym widokiem na
góry, bardzo zadbany, po termoizolacji, powierzchnia całkowita 217 m2.
480 tys. zł do negocjacji nr lic. 10750
- 691 210 677
DOM w Sobieszowie - zadbany
dom w spokojnej dzielnicy domków
jednorodzinnych. 5 pokoi, łazienka,
wc, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, garaż. 490000 zł. nr lic. 10750
- 691 210 677

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!

DOM wiejski - przysłupowy w Wojcieszycach, z ustanowioną służebnością
mieszkaniową, za 100tys. Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917 - 604
869 172
DOM wiejski - w Chrośnicy, 220 m2
do remontu lic.7867 - 514 600 105
DOM wielorodzinny - w Starej Kamienicy o pow 135 m2, 2 kuchnie, 2
łazienki, 6 pokoi, 2 piwnice, 3 komórki,
strych i garaż z ładnie zagospodarowanym ogrodem za 245 tys. Nr.Lic
5877 - 515 285 788
DUŻA kawalerka - 34,60 m2, 1
pokojowe, słoneczne, przytulne, do
odświeżenia, centrum Jeleniej Góry
cena 145 tys. nr. licencji 3290 - 662
040 448
DUŻA kawalerka - po gruntownym
remoncie 36 m2, na IV-piętrze bloku
4-piętrowego, Zabobrze III, do wprowadzenia od zaraz, cena do negocjacji Lic.zaw.2400 - 669 620 071
DWUPOKOJOWE - w Piechowicach. Lic.7867 - 697 814 556
DWUPOKOJOWE 38 m2 - Zabobrze
3 - 606 327 310
DZIAŁKA - mieszkalno-usługowa
3000 m2 w Jeleniej Górze. Euro-Dom
lic.4566. - 601 540 292
DZIAŁKA 4560 m2 Komarno dolne, przy drodze. W całości lub do
podziało maksymalnie na 3 mniejsze
- 608 837 451
DZIAŁKA budowlana - świetnie położona 1300 m propozycja ceny 100
tys. NM 5877 - 500 122 447
DZIAŁKA budowlana 45 arów - w
Górzyńcu, 10 km od Szklarskiej
Poręby - 667 264 181
DZIAŁKA Czernica - budowlana
rolnicza z możliwością zabudowy 70
ar, druga linia zabudowy 198 tys. Nieruchomości Kielar - 604 297 396
DZIAŁKA Maciejowa - zabudowana
działka mieszkaniowo-gospodarcza,
przy głównej drodze w kierunku Wrocławia, powierzchnia 3627, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
DZIAŁKA mieszkalno usługowa 2305 m centrum Jeleniej Góry 295
zł./m. zabudowania: dom 230 m i
obiekt gospodarczy ok.160 m gratis
- 691 800 131
DZIAŁKA Mysłakowice - o
powierzchni 15 ar. Tanio, bez pośredników - 693 307 360

DZIAŁKA na oś. Czarne - 1780 m2,
uzbrojona, dobra lokalizacja lic.7867
- 514 600 105
DZIAŁKA siedliskowa - W Janowicach 3000 m2, w studio zatwierdzona
pod budownictwo mieszkalno-usługowe. Piękne miejsce 75 tys. Pośrednikom dziękuję - 511 669 214
DZIAŁKA w Jeżowie Sudeckim budowlana, z dostępem do mediów,
1503 m2 w części ogrodzona 120 000
zł. do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
DZIAŁKA w Kopańcu - 5900 m2 z
ładnie zagospodarowanym stawem i
możliwością budowy. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 869 172
DZIAŁKA w Starej Kamienicy - 57
arów, przy drodze asfaltowej, koło
Urzędu Gminy, możliwość budowy,
woda i prąd przy granicy działki 90000
- 507 765 511
DZIAŁKA Wojcieszyce - 2000 m2w
przepięknej lokalizacji i z dobrym
sąsiedztwem nr lic. 10171 - 508
240 826
DZIAŁKI budowlane - 1463 m2 lub
1395 m2 w Ścięgnach k.Karpacza z
widokiem na góry - 692 496 481
DZIAŁKI budowlane - położone na
Os. Łomnickim, po 1000 m2 każda, z
projektem i pozwoleniem na budowę.
Pełne media bardzo dobry dojazd i
świetna cena tylko 74 tys. Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917 - 604
869 172
DZIAŁKI budowlane - w Dziwiszowie
od 1000 m2 do 1750 m2 Nr.Lic 5877
- 515 285 788
GARAŻ na os. Orlim - zadbany 20
m2 prąd, cena 25 tys. do negocjacji
- 604 912 654
GARAŻ w centrum - JG. ul Zamenhofa - 510 124 844
GRUNT rolny 2 ha - cena 31 tys.
za całość. 20 km od jeleniej Góry.
Pośrednikom dziękuję - 667 538
066
IDEALNE mieszkanie - w centrum
miasta. 63 m2 do wprowadzenia. NR
lic. 10171 - 508 240 826
JAGNIĄTKÓW - działki pod zabudowę 3000 m2, 80 zł. m2 nr lic 10171
- 508 240 826
KADETÓW - mieszkanie wraz z
wyposażeniem. Kadetów 55 m2
165000 zł. Tylko 3000 za m2. Mieszkanie jest nowe - 692 178 993
KARPACZ 240 tys. - 63 m2, 3
pokoje + kuchnia lic. zaw.9482 - 501
181 875
KAWALERKA - centrum - 34 m2
w centrum I piętro. Lic. 3059 - 668
667 637
KAWALERKA - Cieplice - 38 m2,
pokój 20 m2, oddzielna kuchnia z
aneksem jadalnianym (meble w
zabudowie w cenie), dobra lokalizacja, lic. zaw.9482 - 501 181 875
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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
KAWALERKA - na Zabobrzu 35
m2, drugi piętro - Nr.Lic 5877 - 515
285 788
KAWALERKA - na Zabobrzu bardzo
ładna 35 m2 - Nr.Lic 5877 - 515
285 788
KAWALERKA - na Zabobrzu nr.7867
- 514 600 108
KAWALERKA Cieplice - ładna
słoneczna na parterze, zabudowa
kuchenna w cenie mieszkania.
NM5877 - 500 122 446
KAWALERKA Cieplice - słoneczna
duża w doskonałej lokalizacji. Parter
38 m2 NM5877 - 500 122 446
KAWALERKA na Zabobrzu - pilnie
27m2 - 508 240 823
KAWALERKA na Zabobrzu III- - 35
m2 - 515 285 788
KAWALERKA w Cieplicach - 38
m2 na paterze w kilkurodzinnym
budynku, cena 150 tys. zł nr lic. 10750
- 691 210 677
KAWALERKA w Karpaczu - 30 m2
lic.7867 - 514 600 105
KIOSK typu Ruch - ul. Kiepury
przyłącze prądu, odmalowany przygotowany do otwarcia 2500 - 502
328 130
KOMFORTOWE - dwupoziomowe
mieszkanie na Zabobrzu III. N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
LOKAL na biuro - w biurowcu.
Cena 60 000 zł. nr lic. 10171 - 508
240 826
LOKALE 3000 zł/m2, - 1 piętro. Lic.
5627 - 508 240 823
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 - mieszkanie
z zabudową kuchenna do wprowadzenia. Idealne jako inwestycja
pod wynajem. nr lic 10171 - 508
240 826
ŁADNE w kamienicy - bardzo atrakcyjne 2 pokojowe, po gruntownym
remoncie 54 m2 na I-piętrze w centrum, zadbana klatka schodowa, niski
czynsz, do zamieszkania od zaraz
- Lic.zaw.2400 - 669 620 071
ŁYSA Góra - działka inwestycyjna w
Dziwiszowie, pow. 35 740 m2, 15 zł./
m2 do negocjacji, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599

Już od teraz
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5

zł
+VAT

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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Łysa Góra - grunt inwestycyjny położony na Łysej Górze w Dziwiszowie,
15 zł/m2, do negocjacji! nPartner Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
M2 do remontu - Zabobrze I, wysoki
parter, 40 m2, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
M2 Park Sudecki - po remoncie,
wysoki standard, 49 m2, I piętro,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359
599
M2 z ogródkiem - Niewielka kamienica, przyjemna lokalizacja, 51 m2,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359
599
M3 Szklarska Poręba - po remoncie,
51 m2, II piętro, ścisłe centrum, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
M4 Karpacz - do remontu, I piętro
kamienicy, centrum Karpacza, garaż,
ogródek, 2 500 zł./m2, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Mieszkanie - (do remontu, 2
pokoje) w Jeleniej Górze na ul.1go
Maja. Atrakcyjna Cena - 693 934
901
Mieszkanie - 94 m2 w centrum
Jeleniej Góry 4 pokoje dobry stan
techniczny NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie - duże 4 pokojowe
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
Nm5877 - 500 122 447
Mieszkanie - na pierwszym piętrze
nr lic 10171 - 508 240 826
Mieszkanie 165 tys. zł. - 50 m2,
Zabobrze II Nieruchomości Atrium
licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie 2 pokoje - 37 m2, II
piętro, na Zaborzu w Jeleniej Górze.
Cena 107000 zł. Tel. JCN - 504
891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2
plus garaż w spokojnej dzielnicy ul
Norwida. Cena 175 tys. Bez pośredników - 721 326 049
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne 50 m2, na I-piętrze ok. Małej
Poczty, budynek wielorodzinny, słoneczne, czynsz niewysoki, spokojna
okolica, do zamieszkania od zaraz,
dobra cena.Lic.zaw.2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne na III-piętrze w bloku
4-piętrowym o powierzchni 50,79 m2,
bardzo ciepłe, przestronny przedpokój, duży balkon od południa, niski
czynsz Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne na I-piętrze 54 m2, rozkładowe, kuchnia zabudowana, podłogi
panele, 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
2-piętrowej, wymieniono wszystkie
instalacje, okna i podłogi, niski czynsz,
atrakcyjna cena. Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne po starannym remoncie 47,55
m2 na IV-piętrze, rozkładowe, słoneczne, środkowe, Zabobrze I, niski
czynsz, cena do uzgodnienia Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne 38,24 m2 na III-piętrze w bloku
4-piętrowym, środkowe, bardzo
ciepłe, duży balkon, wymieniono
wszystkie instalacje, niski czynsz.Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne na II-piętrze 69,18 m2, Zabobrze III, blok 4-piętrowy, rozkładowe,
środkowe, słoneczne, duży balkon od
południa, cena do uzgodnienia Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne na wysokim parterze w bloku, w
Sobieszowie 80 m2, szafa Komandor
w cenie, duży balkon, atrakcyjna cena
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 - do
remontu 67,4 m2 na I-piętrze w
bloku 3 piętrowym, balkon, dobra
lokalizacja, cena do uzgodnienia Lic.
zaw.2400 - 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe - na IVpiętrze 53,9 m2, w bloku 4-piętrowym,
środkowe, duży balkon, wymaga
remontu, Zabobrze III, możliwość
kupna garażu Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 65 m2, parter,
budynku wielorodzinnego, wysoki
standard, duża łazienka, przestronny
przedpokój, do wprowadzenia od
zaraz Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie 48,05 m2, na I-piętrze bloku
4-piętrowego, rozkładowe z balkonem, blisko centrum, okolica cicha,
niewysoki czynsz. Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 38 m2 - po kapitalnym
remoncie, koło Małej Poczty, ogrzewanie gazowe - 696 330 762
Mieszkanie 3-pokojowe - bardzo
ładne w okolicach Małej Poczty o
pow. 64 m2, budynek wielorodzinny,
słoneczne, duży balkon, ogrzewanie
sieciowe, cena do uzgodnienia Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 86 m2 - Lubań, stare
budownictwo, 2 piętro, centrum,
łazienka z WC, ogrzewanie gazowe
- 790 215 333
Mieszkanie 94 m2 - koło liceum
Żeromskiego. Lic 8151 - 600 258
703
Mieszkanie Cieplice - bezczynszowe po remoncie 63 m2, 3 pokoje.
Nr lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie dwupokojowe - 50 m2
przy Noskowskiego na II piętrze N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Mieszkanie Klonowica - w centrum
miasta 125 m2, 4 pokoje, po kapitalnym remoncie, rozkładowe, balkon.
3000 zł/ m2 - 691 210 677
Mieszkanie Klonowica - w centrum po kapitalnym remoncie, 125
m2, 3000 zł/ m2. nr lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie na gabinety - proponujemy Państwu do sprzedania
duże mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry na pierwszym piętrze. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokoje mieszkanie na Zabobrzu II o
powierzchni 40 m2, świetna okolica,
mieszkanie do częściowego remontu.
Lic.zaw. 3290 - 668 493 109
Mieszkanie nad morzem - w
Ustroniu Morskim15 km od Kolobrzegu - mieszkanie przy zejściu na
plażę - 3 pokoje, 3 piętro. Cena 225
tys. - 513 046 505
Mieszkanie Plac Ratuszowy Sprzedam dwa mieszkania 35, 5 i 32,
2 m2, na 1 piętrze. Istnieje możliwość
połączenia mieszkań w jedno. Cena
135000 zł. i 145000 zł. nr lic. 10750
- 691 210 677
Mieszkanie w kamienicy - bardzo
atrakcyjne 2 pokojowe po gruntownym remoncie 54 m2 na I-piętrze w
centrum, zadbana klatka schodowa,
niski czynsz, do zamieszkania od
zaraz Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie w kamienicy - bardzo
ciepłe i przytulne, 2 pokojowe, 50,3
m2, na II-piętrze, blisko centrum,
klatka schodowa po remoncie, niski
czynsz, mili sąsiedzi Lic.zaw.2400 669 620 071
Mieszkanie w Karpaczu - 58.6
m2 w bloku, bez pośredników - 663
769 411
Mieszkanie w Karpaczu, 80 m2 trzypokojowe w centrum, dobra cena
lic.7867 - 514 600 105
Mieszkanie w Mysłakowicach - Lic
8151 - 600 258 703
Mieszkanie w Sobieszowie - 79
m2 na pierwszym piętrze cena proponowana 200000 NM5877 - 500
122 446
Mieszkanie w Szklarskiej - piękne
wyremontowane 3 pokojowe mieszkanie w Szklarskiej Porębie w centrum o powierzchni 51 m2 w okazyjnej
cenie. lic. zaw. 3290 - 668 493 109
Mieszkanie willowe - bardzo ładne
stylowe mieszkanie 153 m2 ogrzewanie i ciepła woda miejska, 5 pokoi
w bliskiej okolicy Parku Zdrojowego.
NM5877 - 500 122 446
Mieszkanie z garażem - na Kiepury w cegle 54 m2 nr lic 10171 - 508
240 826

Mieszkanie z ogrodem - w Podgórzynie, 67 m2, 3 pokoje, kuchnia
łazienka, p. pokój, c.o. Budynek 3
rodzinny do mieszkania niezależne
osobne wejście, propozycja ceny 130
tys. NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie 40 m2 - na Morcinka,
po remoncie, ogrzewanie gazowe,
kuchnia umeblowana, łazienka zrobiona, do zamieszkania - 660 072
188
Miłków - działka 1300 m2 z warunkami zabudowy. Właściciel - 605
537 965
Nowe 2 pokojowe - Cieplice - 50
m2, nowo wyremontowane + 1 mały
pokój, 2 piętro, mieszkanie w trzy
rodzinnej kamienicy, ogrzewanie
gazowe piec dwufunkcyjny, mieszkanie bez czynszowe. Polecam nr
licencji 3290 - 662 040 448
Nowy dom 500 tys. - 120 m2 w
okolicy Jeleniej Góry na działce 2000
m2. Lic.3059 - 668 667 637
Nowy dom JG - bez pośredników,
atrakcyjna cena - 785 535 629
Nowy dom w JG - bez pośredników,
atrakcyjna cena - 785 535 629
Ok. Małej Poczty – 2 pokojowe 50
m2, I piętro. Cena 175 tys. zł. JeldomN lic.3059 - 600 434 800
Ok. Małej Poczty - 3 pokojowe
mieszkanie 52 m2, II piętro. Cena
150 tys. zł. JeldomN lic.zaw.3059 600 434 800
Okazja - nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena
155.000, 48 m2, bez pośredników i
prowizji. Do zamieszkania od zaraz
- 605 885 085
Okazyjnie sprzedam - ładne
mieszkanie dwupokojowe, tylko
bezpośrednio - 782 082 570
Osiedle Orle - mieszkanie 3 pokojowe 54 m2 na VI-piętrze - bardzo
Ładne Nr Lic 5877 - 515 285 788
Osiedle XX-lecia - mieszkanie
położone na wysokim parterze 54
m2. Dodatkowym atutem jest balkon.
Blok ocieplony blisko do parku zdrojowego. W pobliżu sklepy, poczta,
przystanek, zielona okolica Nr.Lic
5877 - 515 285 788
Park Sudecki - duże trzypokojowe
z balkonem mieszkanie o pow. 71m2
w ciekawej aranżacji. Cena 405 tys.
zł. z częściowym wyposażeniem.
Nieruchomości Partner. lic. zaw. 4917
- 604 508 308
Park Sudecki - komfortowe mieszkanie 90 m2 od zaraz - w pełni
umeblowane. Istnieje też możliwość
wynajmu. - 692 179 993
Piechowice - mieszkanie trzypokojowe z balkonem. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Piechowice 36 m2 - na parterze,
ogrzewanie z sieci, budynek ocieplony, centrum, 135 tys. PELKOM,
lic nr9482 - 606 405 109
Piechowice M3 - w nowym bloku
w Piechowicach. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Pięknie urządzone - mieszkanie
bezczynszowe w stanie idealnym
z ogródkiem na Zabobrzu III przy
samym Jeżowie 50 m2, 2 pokoje +
pomieszczenie gosp. - 667 827 700
Plac Ratuszowy - 35,5 m2, 2
pokoje, ścisłe centrum 145 000 zł. nr
lic. 10750 - 691 210 677
Pod stację paliw - Inwestycyjna
działka budowlana przy głównej
drodze wylotowej na Wrocław, w
Jeleniej Górze, powierzchni 5277 m2,
wszystkie media, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
Posiadłość wiejska - w Dębowym
Gaju nr.7867 - 514 600 108
Rewelacyjny dom - w pełni urządzony. Praktycznie - centrum Jeleniej
Góry. Budowany w najnowszych energooszczędnych technologiach.
Rewelacyjna cena. 587000 zł. - 692
178 993
Rudawy Janowickie - nowy komfortowy dom na dużej działce blisko
lasu. Nieruchomości Partner lic. zaw.
4917 - 604 869 172
Sobieszów bezczynszowe - 3
pokoje, 1 piętro, 70 m2 NM5877 500 122 446
Stoisko na Florze - 501 478 144
Stylowe mieszkanie - 73 m2 po
kapitalnym remoncie przy Matejki
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Szeregówka w JG - 102 m2 z
garażem i ogrodem. Cena 390 tys. zł.
JeldomN lic.3059 - 600 434 800

Szklarska Poręba Górna, 47
m2, - dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Po kapitalnym
remoncie. Do zamieszkania od zaraz
- 517 353 026
Świeradów Zdrój - mieszkanie
trzypokojowe, po remoncie o pow.
59 m2 w bloku na pierwszym piętrze
blisko centrum do wprowadzenia od
zaraz. Cena tylko 197 tys. zł. Nieruchomości Partner. lic. zaw. 4917 - 604
508 308
Tani dom - 8 km od Jeleniej Góry,
nadający się dla dwóch rodzin, w
spokojnej okolicy, cena 250 tys. zł
do negocjacji nr lic. 10750 - 691
210 677
Tani dom w ok. JG - przedwojenny
160 m2, działka 600 m2. 250 tys.
zł do negocjacji. nr lic. 10750 - 691
210 677
Tania działka - budowlana pod
zabudowę mieszkaniową w Jeżowie
Sudeckim 885 m2, media, dogodne
położenie, dobry dojazd.Lic.zaw.2400
- 691 791 994
Tanie działki - budowlane. CENA
19.000 zł i 65.000 zł. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Tanie ładne mieszkanie - 3 pokojowe 66,93 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 52,1 m2,
Zabobrze II, bardzo dobry standard,
przedpokój w zabudowie, balkon
duży, niewysoki czynsz, atrakcyjna
cena Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Tanie w centrum - mieszkanie
dwupokojowe do remontu. 87 tys.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
W letniskowej wsi Zloty Potok nad Jeziorem Złotnickim sprzedam
działkę 30 arów - 517 059 506
Willa Cieplice - piękna przedwojenna willa położona w Jeleniej GórzeCieplicach. Dom po kapitalnym
remoncie. Całość podpiwniczona,
ogrodzona, działka zagospodarowana. 920 tys. zł do negocjacji nr lic.
10750 - 691 210 677
Wojanów Bobrów - działka w
towarzystwie pałaców Dolnego Śląska. Media na działce. Cena 75 zł.
m2 - 508 240 826

Pokoje z Internetem dla studentów, pracowników, turystów, gości
weselnych, osoby indywidualne
- 606 360 443
2 pokojowe ulica Kadetów, umeblowane, aneks kuchenny, pralka,
lodówka - studenci i nie tylko - 508
454 386
Pokój 1 osobowy i 2 osobowy
w mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu, w pełni umeblowane,
blisko przystanek autobusowy 604 367 041
Mieszkanie lub pokoje dla studentów - 512 926 742
2 os. pokój dla studentów - dla chłopców w mieszkaniu studenckim vis a
vis Uniwersytetu Ekonomicznego.
Wszystkie media - 505 033 080
2 pokoje Cieplice - kuchnia, łazienka,
wyposażone, Internet, osobne wejście - 075 75 50 309
2 pokoje dla studentek - od 1 października w centrum - 601 315 821
2 pokoje dla studentów - 2 dwuosobowe, umeblowane pokoje w
mieszkaniu studenckim w centrum
J.G. Mieszkanie w kilkurodzinnym,
nowym budynku, ładne, wyposażone
w sprzęt AGD - 608 496 653
2 pokoje JG - na Zabobrzu. 2 pokoje
52 m2, balkon, winda. Cena 900 zł. +
liczniki + kaucja - 603 411 423
2 pokoje Zabobrze I - mieszkanie 2
pokoje, 37 m2, 900 zł. + liczniki - 691
738 534
2 pokoje, 800 zł. - 52 m2, Kiepury do
wynajęcia od zaraz. Całkowicie umeblowane i wyposażone, zadbane,
ładne 800 zł. plus opłaty. Kaucja
jednomiesięczna - 502 399 088
2 pokojowe - w Sosnówce dla pary
ew. 3 osób od października. Cena
900 zł. - 501 737 086
2 pokojowe 32 m2 - Jelenia Góra, IV
piętro, ul. Morcinka. Czynsz najmu:
850,00 zł./m-c e-mail: ebx@poczta.
onet.pl - 607 152 956
2 pokojowe dla firmy - ok. 100 m2
samochodem 5 min. do centrum,
cena do uzgodnienia - 605 063 176
2 pokojowe Lwówek Śląski - własnościowe, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój - 607 687 488

2 pokojowe mieszkanie - kuchnia,
łazienka, centrum Konopnickiej,
umeblowane, słoneczne, spokojne,
polecam - 513 094 458
2 pokojowe na Zabobrzu - 2 pokojowe
na Zabobrzu - 791 489 563
2 pokojowe Spółdzielcza JG - Jelenia
Góra, 52 m2, umeblowane, kuchnia
z pełnym wyposażeniem - 696 672
736
2 wolne pokoje - umeblowane pokoje
w mieszkaniu do wynajęcia-warunki
bardzo dobre. Najchętniej dla studentów lub pracowników w delegacji
- 608 496 653, 075 75 15 217
3 pokojowe - na dłuższy okres mieszkanie na Zabobrzu 3 pokojowe,
umeblowana kuchnia, łóżka - 665
504 557
3 pokojowe Plac Ratuszowy - 4 p.,
umeblowane, wyposażone, ogrzewanie z sieci, (2 sypialnie + 1 salon).
1800 zł (w cenie wszystkie opłaty: CO,
gaz, woda, prąd, Internet, kablówka).
Bez kaucji. Zdjęcia na maila. GG
2080119 - 517 171 414
3 pokojowe - 65 m2 - po remoncie
(panele w pokojach, przedpokój kuchnia łazienka kafle, nowa armatura,
okna PCV) w bloku z 1991 roku, koło
ZETO, 10 min centrum 1100 PLN +
czynsz i opłaty - 508 127 538
3 pokojowe - kuchnia z jadalnia, 80
m2, centrum - 509 499 277
3 pokojowe centrum Cieplic - (52
m2) w centrum Cieplic obok parku i
Politechniki - 601 773 707
3 pokojowe dla studentów - Noskowskiego 3, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, przedpokój, balkon, Cena
1050,00 zł + opłaty (czynsz razem
z ogrzewaniem + prąd, woda, gaz)
przy 4 osobach koszt około 400-450
zł./osobę - 515 680 868
3 pokojowe na Kiepury - 65 m2, nowe
mieszkanie, kuchnia wyposażona,
pokoje nieumeblowane. 1000 zł +
media + kaucja - 501 167 262
3 pokojowe na Zabobrzu - dla studentów, 3 pokojowe, 1500 zł. + liczniki
- 515 680 868
3 pokojowe w JG - atrakcyjne, umeblowane 3 pokojowe mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry. Pralka
i lodówka, budynek ogrodzony, z
miejscem parkingowym. Najchętniej
dla 6 studentek - 608 496 653

Wojcieszyce - działka budowlana
z doskonałym widokiem na góry nr lic
10171 - 508 240 826
Wykończone mieszkanie 90 m2
- okazja - na osiedlu Park Sudecki 600 276 562
XX-lecie - 2 pokoje, 43 m2, IVpiętro. Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Zachełmie - działka 2330 m2 pod
lasem z decyzją o warunkach zabudowy Lic.4566. - 601 540 292

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

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

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe na Zabobrzu - 2 pokojowe na Zabobrzu - 791 489 563
800 zł. z czynszem - 2 pokojowe, 51
m2, Zabobrze 3 - 793 989 966
90 m2 - 3 pokojowe umeblowane
na ulicy Bankowej - może być dla
4 studentów 1400 zł. za msc NSudety - 793 989 966
Ładny dom - w Podgórzynie 1500
zł za msc. 160 m2 - 793 989 966

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

Mam do wynajęcia 150 m2 - na
powierzchnie magazynową - 785
599 886

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

Mieszkanie dla studentów Mieszkanie dla studentów - 793
764 279
Mieszkanie w centrum - (blisko
PKS-u), 80 m2, dwa pokoje, balkon,
umeblowane - 513 019 742
Powierzchnie magazynowa 150
m2 - Powierzchnie magazynowa
150 m2 - 785 599 886
Umeblowane trzy pokoje - 67
m2 w Jeleniej Górze 1000 zl plus
czynsz i media - 796 160 678

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

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

Trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach
- sąsiedztwo Parku Zdrojowego. Nowa
cena !
Nieruchomości Karkonoskie 5057-676139 ; infolinia 0801-011-963
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
3 pokojowe - w Jeleniej Górze, 110
m2, blisko centrum, 3 piętro, nieumeblowane, cena 1290 zł nr.7867 - 514
600 108
4 pokojowe dla studentów - w mieszkaniu studenckim na Zabobrzu, w
pełni umeblowane, duży przedpokój
i balkon, obok przystanku autobusowego - 604 367 041
65 m2, 3 pokoje - po remoncie
(panele w pokojach, przedpokój kuchnia łazienka kafle, nowa armatura,
okna PCV) w bloku z 1991 roku, koło
ZETO, 10 min centrum 1100 PLN +
czynsz i opłaty - 508 127 538
74 m2 - 2 pokoje, kuchnia z aneksem
jadalnym, łazienka, ogród umeblowane w Cieplicach 1000 zł. - 603
345 945
800 zł. z czynszem - 2 pokojowe, 51
m2, Zabobrze 3 - 793 989 966

90 m2 - 3 pokojowe umeblowane
na ulicy Bankowej - może być dla 4
studentów 1400 zł. za msc NSudety
- 793 989 966
95 m2 + ogród + garaż - 60.5 m2
( 3 pokoje + antresola + 2 łazienki)
+ 35 m2 (garaż, piwnice) + ogród.
Bardzo ładne w zielonej części JG
GG 3810212 - 075 075 41 734
Apartament w centrum - umeblowany i wyposażony apartament
w centrum, salon z aneksem, sypialnia, łazienka z wc. Lic 5627 - 508
240 823
Apartament w Cieplicach - w pełni
wyposażony apartament w Uzdrowisku Cieplice; 2 łazienki, 2 sypialnie,
salon, aneks kuchenny jadalnia,
piękny ogród, garaż, suterena 2500+liczniki - 504 097 811

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA

Atrakcyjny lokal - użytkowy
w centrum Jeleniej Góry - 513 018
455
Centrum 3 pokoje - dla studentów
1200+ media - 075 71 221 71 664
803 587
Cieplice pokoje - w cichej okolicy
z pięknym widokiem na góry, dostęp
do Internetu, wypoczynek w ogrodzie,
blisko autobus 9, 14 i Politechnika dla
studentów lub osób pracujących - 075
75 515 15
Dla firmy - tanio - ok.100 m2, 2
pokoje kuchnia łazienka 8 km od
centrum (5 min. samochodem) przy
trasie na Zgorzelec. Pół domu osobne
wejście ogrodzone, duży plac przed
domem cena do uzgodnienia - 605
063 176
Dla pracujących - Kawalerka, wysoki
standard, ul. Kadetów, I piętro z balkonem i piwnica, umeblowane. Od
listopada. 750 zł plus koszty . Kaucja
1 000 zł. wrozmm1@wp.pl Kontakt
telefoniczny po godz. 18.00 - 075
71 32 116
Dla studentów - pokoje, 15 zł./doba
(w tym wszystkie opłaty), 2,5 km
od Zabobrza, 2 pokoje 1 osobowe,
1 pokój 2 osobowy lic.7867 - 514
600 105
Dom - duży w Pakoszowie, 10 minut
od Jeleniej Góry, umeblowany i wyposażony. Lic. 5627 - 508 240 823
Dom - komfortowo urządzony i kompletnie wyposażony dom w Jeleniej
Górze, ogródek, garaż nr.7867 - 514
600 108
Dom - W Jeleniej Górze lic. 5627 514 600 103
Dom w Jeleniej Górze - komfortowo
umeblowany i kompletnie wyposażony dom w Jeleniej Górze, z
ogrodem, garażem 514 600 108 nr
7867 - 514 600 108
Duża kawalerka – ok. ul. Transportowej umeblowana, w ładnej kamienicy
850 zł.+ rachunki nr licencji 7867 - 514
600 102
Duże 3 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu kompletnie umeblowane,
pokoje nie przechodnie 1500 zł. +
rachunki nr licencji 7867 - 514 600
102
Duże mieszkanie w okolicy - ul. Wrocławskiej - umeblowane, dodatkowo
pomieszczenie gospodarcze, garaż
oraz ogród, 100 m2 za 2000 nr licencji
7867 - 514 600 102
Duży pokój dla 2 osób - mieszkaniu
studenckim na ul. Drzymały. Najlepiej
dla 2 dziewczyn lub pary. Cena 250
zł./os (w tym czynsz) +media - 668
381 086
Duży pokój studencki - Wynajmę
pokój w mieszkaniu studenckim dla
2 osób najlepiej pary studenckiej
lub dwóch dziewczyn z AE. Cena
wynajmu 250zł od osoby (w tym
czynsz) + media. - 668 381 086
Dwa pokoje dla dwóch osób - w tym
jeden przechodni dla dwóch osób
(pary lub przyjaciół/ek). Dostępność
kuchni i łazienki. Umeblowane 260/
os + liczniki w mieszkaniu mieszka
właścicielka - 608 506 988 po 14
Garaż - 50 m2 kanał, woda prąd
+(siła). 200 zł. Dzwonić po 18 - 075
75 347 38
Garaż - murowany garaż do wynajęcia przy ul. Wyczółkowskiego.
Pełna elektryka + ogrzewanie - 791
189 310
Garaż - przy ul. Paderewskiego,
murowany po remoncie, kanał,
dostęp do prądu - 075 75 41 168
Garaż i lokal handlowy - w centrum
Jeleniej Góry - 607 730 188
Garaż murowany w centrum - przy
ulicy Groszowej 150 zł./m - 501
167 262
Hala - Jelenia, Lubań - mam do
wynajęcia nr 7867 - 514 600 108
Kamienica w Kowarach - w samym
centrum, 200 m2, cena 4100 zł. nr
7867 - 514 600 108

Kawalerka - 35 m2, umeblowana, duży balkon, parking. 700 +
opłaty stałe 155 zł.(podgrzanie wody,
ogrzewanie pec ryczałtowo) + liczniki
energia i woda, gaz. ul. Zaułek +
kaucja 1000 zł. - 602 685 466
Kawalerka - na Zabobrzu, tanio
400 zł. miesięcznie plus media, umeblowana kuchnia, gorąco polecam
- 500 069 233
Kawalerka - przy ul. Morcinka,
niski parter. Opłata 650 zł. + prąd
+ woda. Bez pośredników - 504
131 604
Kiepury 2 osobowy pokój - 250 zł
osoba. - 669 369 055
Kiepury 3 pokojowe - 65 m2, nowe
mieszkanie, kuchnia wyposażona,
pokoje nie umeblowane. 1000 zł +
media + kaucja - 501 167 262
Kiosk - z możliwością przeniesienia
- 693 517 026
Lokal - na działalność gospodarczą
25 m2 w centrum J.Góry w lokalu
woda, prąd, Internet, TV, WC - 608
064 563
Lokal biurowy - 16 m2 centrum
- czynsz 850 zł. brutto w czynsz wliczone sprzątanie i wszystkie media
prócz telefonu, WC, poczekalnia,
pomieszczenie socjalne do wspólnego użytkowania - 510 243 264
Lokal Jelenia Góra - w centrum
miasta 100 m2, po remoncie, przystosowany na działalność kosmetyczną
lub handlowo - usługową - 601 88
12 77
Lokal na biuro - (30 m2) w okolicach Małej Poczty Lic.7867 - 662
009 200
Lokal na kancelarię - biuro, usługi
finansowe, 50 m2, przy głównej ulicy
1500 zł. lic.7867 - 514 600 105
Lokal na zakład fryzjerski - 120
m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy głównej
ulicy w Jeżowie - 693 100 000
Lokal usługowy 44 m2 - oferujemy
do dzierżawy na korzystnych warunkach lokal usługowy 44 m2 (parter) ul.
Noskowskiego nr 10 (możliwość jego
wykupu) - 075 76 76 252
Lokal użytkowy - dwa pomieszczenia 2 x 59 m2, 2 tys. zł, możliwość
wynajmu jednego pomieszczenia, 1,1
tys.zł lic.7867 - 514 600 105
Lokal użytkowy - w centrum 80
m2 pod każdą działalność - 505
074 854
Lokal użytkowy 25 m2 - wszystkie
media, TV, Internet w centrum Jeleniej
Góry - 608 064 563
Lokal w Jeleniej Górze - od
1.10.2009 roku przy ul Głowackiego 20 m2 - telefon, Internet, WC,
okno PCV, szyby antywłamaniowe,
zewnętrzne kasetony reklamowe
podświetlane. - 609 944 321
Lokal w Podgórzynie - 200 m2,
cztery pomieszczenia użytkowe +
biuro, wynajem tylko całości,3 tys. zł
lic.7867 - 514 600 105
Lokal w Podgórzynie - dwie hale
105 m2, biuro 21 m2, pomieszczenia
socjalne na dłużej, 3 tys. zł. lic.7867
- 514 600 105
Lokale - na biura, pracownie,
hurtownie, magazyny, warsztaty
samochodowe - 601 750 147
Lokale - użytkowo - handlowe
na parterze do wynajęcia. Własne
miejsca parkingowe. nr lic 10171 508 240 826
Lokale na biura - w Jeleniej Gorze
nr.7867 - 514 600 108
Ładny dom - w Podgórzynie 1500 zł
za msc. 160 m2 - 793 989 966
Magazynowo - handlowe 980
m2 - oferujemy do dzierżawy na
korzystnych warunkach pomieszczenia magazynowo - handlowe o pow.
980 m2 (parter, 2 rampy, 4 bramy) ul.
Sobieskiego 56/58 - 075 76 76 252

Mam do wynajęcia 150 m2 - na
powierzchnie magazynową - 785
599 886
Miejsce w pokoju - dla mężczyzny w samodzielnym mieszkaniu
studenckim - 075 75 263 51, 502
161 453
Mieszkanie - 3 pokoje na Zabobrzu
I - 502 044 676
Mieszkanie - przy ulicy Malczewskiego w Jeleniej Górze, 2 osobne
pokoje i jeden salonik połączony z
kuchnią, 4 piętro, duży balkon. Komfortowy dojazd do UE i KK.1100 zł +
rachunki. Polecam - 506 715 939
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum umeblowane, pralka i lodówka
- 50 m2 - 691 473 508
Mieszkanie 2 pokojowe 32 m2
JG - w J.Górze, ul. Morcinka IV p, c.
800 zł/m-c - 607 152 956
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - umeblowane, ze sprzętem
AGD, opłata = 900 zł + kaucja 900
zł + liczniki, czynsz najmu zawiera
ogrzewanie - 792 847 861
Mieszkanie 3 pokoje - 800 zł. +
media. Mieszkanie 55 m2, I piętro
umeblowane koło Zeto - 793 774
157
Mieszkanie 3 pokojowe - na ulicy
Kiepury. Umeblowane cena 1120 zł
+ media - 694 473 203
Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze, blisko centrum, nieumeblowane, kuchnia wyposażona, 111 m2,
1290 zł. nr.7867 - 514 600 108
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze
3 - komfortowe umeblowane mieszkanie w dobrej lokalizacji na Kiepury
- 663 773 000
Mieszkanie 40 m2 centrum kawalerka na 1-piętrze, kuchnia,
przedpokój, łazienka z toaletą, duży
pokój - przedzielony, balkon okolice Akademii Ekonomicznej od
1.10.2009 - 604 922 815
Mieszkanie 70 m2 - 2 pokojowe,
w pełni wyposażone na ul. Kadetów
(dawna Jednostka) okolica Kolegium
Karkonoskiego - świetna lokalizacja,
umeblowane mieszkanie - 075 64
36 969
Mieszkanie dla dwojga - dwupoziomowe (40 m2), salon z kominkiem,
aneksem kuchennym całkowicie
wyposażonym i antresolą. Do dyspozycji taras i ogród. Tylko 1200 !
Lic.7867 - 662 009 200
Mieszkanie dla studentów - dwa
pokoje dla 2 do 4 osób - 798 615
820
Mieszkanie dla studentów - 793
764 279
Mieszkanie dla studentów mieszkanie samodzielne, w pełni
wyposażone , blisko Uniwersytetu
Ekonomicznego od zaraz dzwonić
po godz. 18-tej - 601 185 689
Mieszkanie duże - 100 m2 w Maciejowej nowocześnie umeblowane z ogródkiem, garażem i
pomieszczeniem gospodarczym
1700 z czynszem i ogrzewaniem nr
licencji 7867 - 514 600 102
Mieszkanie dwupoziomowe - z
kominkiem, ogrzewaniem podłogowym, okna i drzwi antywłamaniowe, w
łazience kabina z wanną, natryskiem
i hydro masażerem, 1500 zł. plus
opłaty - 793 991 846
Mieszkanie studenckie - duży
pokój dla 2 os. w mieszkaniu studenckim. e-mail: mpi121@wp.pl GG
7725132 - 665 795 832
Mieszkanie studenckie - umeblowane, 3 pokojowe, pralka, lodówka.
Nowe, ładne w kilkurodzinnym
budynku w centrum Jeleniej C.O.
własne - gaz. Można oglądać 28.09.
(pon.) o 16.30. Zapraszam również
studentów/ki szukających pokoju 608 496 653, 075 751 52 17
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Mieszkanie studentki - 3 spokojne
studentki UE wynajmą mieszkanie 2
pokojowe do 850 zł., bądź 3 pokojowe
do 1000 zł. - 723 744 609
Mieszkanie w centrum - (blisko
PKS-u), 80 m2, dwa pokoje, balkon,
umeblowane - 513 019 742
Mieszkanie w centrum - 64 m2,
przy ulicy Konopnickiej (centrum przy
rynku), 2 pokoje, kuchnia, łazienka 513 094 458
Mieszkanie w centrum - umeblowane, na 4 piętrze, powierzchnia
około 60 m2 po podłodze. 900 zł. +
210 zł. czynsz+ kaucja 1500 zł. - 501
167 262
Na Morcinka - umeblowane 2 pokoje,32 m2 czynsz 800 m-c. - 607
152 956
Noclegi - pokoje - tanio dla firm i
osób prywatnych w Wojcieszowie 695 725 874
Pawilon handlowy - kebab - 100
m2 przy ul. Ogińskiego - aktualnie
działający kebab - możliwa zmiana
rodzaju działalności - 501 167 262
Pawilon handlowy - w Jeleniej
Górze - 692 124 507
Piękne poddasze na widok - słoneczne, wyremontowane poddasze
(apartament) w domu dwu-rodzinnym na os. Widok, 70 m2, sypialnia,
łazienka, olbrzymi salon z aneksem
kuchennym i AGD, balkon. 1200 PLN
+ media - 693 503 602
Poddasze - w Jeleniej Górze w
domku jednorodzinnym dla 2 lub 3
osób - 781 95 75
Pokoje Cieplice - w cichej okolicy
z pięknym widokiem na góry, dostęp
do Internetu, wypoczynek w ogrodzie
,blisko autobus 9, 14 i Politechnika dla
studentów lub osób pracujących - 075
755 15 15
Pokoje dla studentów - dwa pokoje:
2 os i 3 os blisko Kolegium Karkonoskiego po kapitalnym remoncie - 601
910 804
Pokoje dla studentów - wolny pokój
jednoosobowy dla studenta,10 min
na piechotę do Politechniki Wrocławskiej - 075 75 52 456
Pokoje dla studentów KK - 8 pokoi
do wynajęcia 2 lub 3 osobowych.
Wspólna kuchnia i łazienki - 501
167 262
Pokoje koło 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
Pokoje studenckie - wolne pokoje
przy Kolegium Karkonoskim - 504
122 126
Pokój - 2 studentki poszukują
współlokatorki. Niepalącej, normalnej.
Mieszkanie w okolicy Małej Poczty.
Cena 300 zł + rachunki - 512 183
061
Pokój - dla dwóch osób w Jeleniej
Górze Cieplicach umeblowany, TV,
Internet 300 zł. od osoby - 783 390
672
Pokój - poddasze w domku jednorodzinnym w jeleniej dla 2 lub 3 osób
od 13 października - 781 957 535
Pokój - szukam współlokator-a/ki
do pokoju dwuosobowego w Cieplicach. Kuchnia, łazienka, duży taras,
siłownia, ping-pong. Cena: 200 zł. +
opłaty dzielone na wszystkich współlokatorów - 723 902 455
Pokój - szukam współlokatora:
Spokojnego, bez nałogów studenta.
Umeblowany pokój w mieszkaniu
dwupokojowym. 320 zł. + opłaty na
pół. Cieplice. anika84@o2.pl
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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Pokój - ul. Karłowicza, koszt 350 zł
z rachunkami. - 693 495 331
Pokój - umeblowany w mieszkaniu
na Zabobrzu czeka na osobę niepaląca - 502 971 836
Pokój - umeblowany, Internet.
Cena 200 zł + rachunki Internet gratis.
Idealny dla studentów. Dzwonić po
18. - 075 75 34 738
Pokój 1 osobowy - w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu, w pełni
umeblowany, blisko przystanek
autobusowy - 604 367 041
Pokój 2 osobowy - w centrum
Jeleniej Góry koło Dworca PKS w
mieszkaniu studenckim pokój 2 os
od zaraz. - 604 170 458
Pokój 2 osobowy - w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu, w pełni
umeblowany, blisko przystanek
autobusowy - 604 367 041
Pokój 2-os. - ładny dwuosobowy
pokój w pełni umeblowanym mieszkaniu studenckim bardzo blisko UE,
do 300 zł miesięcznie wraz z opłatami
- 661 498 266
Pokój dla 1-2 osób - w Cieplicach
w domku z dostępem do kuchni,
łazienki, Internetu GG: 2798099 - 798
421 721
Pokój dla 2 os. - Kiepury - studentów/studentek 250 zł/os. Od
października - 697 264 887
Pokój dla studenta - 5m na 5 m
w Jeżowie Sudeckim, przedpokój,
kuchnia, łazienka wspólna. 5 min
od pętli 1. dzwonić po 20 - 075 64
43 454
Pokój dla studentki - Pokój w
okolicach Małej Poczty. W domku
jednorodzinnym mieszka tylko właścicielka oraz jedna studentka. 2 minuty
od przystanku MZK. Koszt wynajmu
250 zł. - 788 405 689
Pokój dla studentki - poszukuję
współlokatorki. Do wynajęcia pokój
w mieszkaniu studenckim, blok przy
ulicy Wiłkomirskiego. Umeblowany,
Internet, mieszkanie po remoncie.
400 zł. + rachunki ok. 30 zł. - 693
098 369
Pokój dla studentów - 2 osobowy
pokój dla dwóch studentów/-tek lub
pary w domku jednorodzinnym na
cichym osiedlu. 10 minut spacerem
od Politechniki Wrocławskiej. - 075
75 51 855
Pokój dla studentów - dla dwóch
studentów w mieszkaniu studenckim
na ul. Kiepury cena 280 zł od osoby+
media - 694 473 203
Pokój dla studentów - dwuosobowy
pokój w mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu, w pełni umeblowany - 604
367 041
Pokój k/Politechniki - 2 os. pokój /
dziewczyny, chłopcy, para/ na piętrze
domu już w części zajętego przez studentów Warunki b. dobre, dostęp do
Internetu, łazienka, kuchnia, 5 minut
do uczelni - 603 811 609
Pokój na Bankowej - za 600 zł. z
dostępem do łazienki - 501 737 086
Pokój na Kiepury - umeblowany
2 osobowy pokój na Kiepury. Dla
studentów lub studentek. 250 zł
osoba. - 607 891 374
Pokój na Zabobrzu - w umeblowanym mieszkaniu - 502 971 836
Pokój od zaraz - 1 pokój 2-osobowy
dla 2 studentów/-tek lub pary od zaraz
do wynajęcia w domku jednorodzinnym. Bliski przystanek 9, 14, 23.
10 minut spacerem od Politechniki
Wrocławskiej - 075 75 518 55
Pokój parze - mieszkanie samodzielne, znajduje się przy ul. Kadetów,
bardzo ładne, umeblowane, Internet,
kablówka - 790 784 885
REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Pokój w centrum - umeblowany dla
jednej lub 2 osób, wspólna kuchnia,
Internet, pralka, lodówka, 2 łazienki
wspólne. 450 zł./os. + media dzielone
na 4 osoby, 300 zł./os. dla 2 osób +
media dzielone na 5 - 781 024 193
Pokój w Cieplicach - duży przestronny pokój do wynajęcia dla dwóch
lub jednej osoby. Znajduje się w
mieszkaniu rozkładowym-swobodny
dostęp do łazienki i kuchni. Blisko
placu Piastowskiego i uzdrowiska.
350 zł./os. - 603 747 276
Pokój w Karpaczu - wynajmę pokój
1 osobowy z łazienką w centrum
Karpacza - 500 183 289
Pokój w M3 - po remoncie, umeblowany z wyposażeniem. Możliwość
podłączenia Internetu Zabobrze II
- 790 405 342
Pokój za opiekę - udostępnię pokój
odpowiedzialnej kobiecie w zamian
za opiekę nad osobą starszą - 663
071 425
Pokój, student od zaraz - pokój 2
osobowy dla studentów/-tek z dostępem do kuchni i łazienki w domku
jednorodzinnym z ładnym widokiem
na góry. 10 minut spacerem od Politechniki - 075 75 518 55
Pomieszczenia 150 m2 - oferujemy do dzierżawy na korzystnych
warunkach pomieszczenia o pow.
150 m2. (II piętro, winda)ul. Sobieskiego 56/58 - 075 76 76 252
Pomieszczenia biurowe - oferujemy do dzierżawy na korzystnych
warunkach pomieszczenia biurowe
18 m2 (II piętro) ul. Sobieskiego 56/58
- 075 76 76 252
Poszukuję osób do mieszkania
- lepiej się szuka mieszkania niż
pokoju, wiec, jeśli tak jak ja szukasz
taniego, ale ładnego pokoju odezwij
się GG 7109354 kasikabc@wp.pl 793 542 367
Powierzchnie magazynowa 150
m2 - Powierzchnie magazynowa 150
m2 - 785 599 886
Stancja, pokoje - niedaleko Akademii Ekonomicznej - 692 441 853
Studenci pokój od zaraz - duży
pokój 2 osobowy dla 2 studentów lub
studentek w domku jednorodzinnym.
10 minut spacerem od Politechniki 075 75 51 855

Szukam lokatorów - na wolny pokój
przy ulicy Kadetów. Mieszkanie bardzo ładne, wyposażone, komfortowe,
Internet, kablówka - 790 784 885
Szukam współlokatora - do pokoju
dwuosobowego w samodzielnym
mieszkaniu studenckim, kaucja,
media do podziału - 669 870 074
Szukam współlokatora - poszukuję niepalącego współlokatora do
mieszkania na Zabobrzu, koszt 350
zł. - 693 495 331
Szukam współlokatorów - do mieszkania 2 pokojowego na Kiepury.
Preferowane osoby spokojne, wypłacalne i bez nałogów. PILNE - 793
050 072
Szukam współlokatorów - wolny
pokój przy ulicy Kadetów. Najchętniej
para. Wyposażone, duże, ładne.
Internet, kablówka - 790 784 885
Tani magazyn - hala na magazyn
(150 m2). czynsz 1000 plus VAT.
Lic.7867 - 662 009 200
Trzypokojowe w centrum mieszkanie w pełni umeblowane,
wolne, cena najmu 1300 zł, N.City
lic. 5524 - 662 112 344
Ul Warszawska - mieszkanie 55 m
I piętro ul. Warszawska (była szkoła)
- 2 pokoje aneks kuchenny, łazienka,
miejsce parkingowe, umeblowane
do łyżki. Cena 1200 zł + opłaty - 601
910 621
Umeblowana kawalerka - stałe
łącze internetowe, ogrzewanie
gazowe, 30 m2, miejsce parkingowe,
osiedle Głowackiego. Cena 1000zł. w
tym są już wszelkie opłaty za media
- 516 218 935
Umeblowane mieszkanie - 2
pokojowe dla studentów, w pełni
wyposażone, bardzo ciepłe - świetna
lokalizacja - 075 64 369 69
Umeblowane trzy pokoje - 67 m2
w Jeleniej Górze 1000 zł. plus czynsz
i media - 796 160 678
W centrum samodzielne mieszkanie
- dla studentów 2 pokoje 2- osobowe kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe, Internet - 601 636 650
Wrocław - Pokój ul Wieczysta (Krzyki). Świetna lokalizacja i
dogodna komunikacja, 5 minut od
Uniwersytetu Ekonomicznego. Cena
950 zł. za pokój + opłaty licznikowe
wg zużycia. - 609 042 643

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
Współlokator/ka - lub pary do
mieszkania w centrum miasta - 660
469 059
Wynajmę dla gastronomii pomieszczenie w pełni wyposażone
na małą gastronomie, catering - centrum - 504 547 922
Za 200 zł. - osobę do pokoju w domku
dwupiętrowym - 723 902 455
Zabobrze 3 pokojowe - po remoncie koło „Blaszaka” cena 1200 zł +
opłaty - 691 121 539

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Garaż albo nieduży magazyn - w
Piechowicach lub w pobliżu - 727
549 523
Szukam kawalerki lub m2 - od
zaraz na dłuższy okres do 500
zł. bez wygód, młoda pracująca
na terenie Jeleniej Góry - 691
393 729
Szukam mieszkania kawalerki - w
Piechowicach - 793 004 593
1 os. pokój - Studentka KK poszukuje
1 osobowego pokoju do wynajęcia
w mieszkaniu studenckim - 888
927 098
3 pokojowe ul. Druciana - 3 pokojowe
ul. Druciana - 608 403 634
Apartament w Cieplicach - w pełni
wyposażony apartament w uzdrowisku Cieplice - 2 łazienki, 2 sypialnie,
salon, aneks kuchenny, jadalnia,
piękny ogród, suterena i garaż, cena
2500 tys. + liczniki - 504 097 811
Chcemy wynająć - (szukamy) 2
pokoje jednoosobowe w rozsądnej
cenie - 501 244 250

Do najmu - mieszkanie 2 pokojowe
51 m2 na Zabobrzu ulica Kiepury.
Mieszkanie odmalowane czyste,
częściowo umeblowana kuchnia z
lodówką i pralką. 800 zł. za m-c z
czynszem. Lic 4566.Euro-Dom - 601
540 292
Dom lub lokal użytkowy - w Cieplicach min 200 m2, najchętniej z możliwością przeprowadzenia remontu
- 513 181 009
Garaż - ul. Paderewskiego, murowany, powierzchnia ponad 20m2,
dostęp do prądu, kanał - 075 75
41 168
Garaż albo nieduży magazyn - w
Piechowicach lub w pobliżu - 727
549 523
Karpacz i okolica - wynajmę kawalerkę, stancję lub coś większego dla
jednej osoby - pilne - 662 156 629
Kawalerka lub 2 pokoje - poszukujemy mieszkania dla dwojga.
Najchętniej umeblowanego i po
remoncie. Bez pośredników. - 691
019 499
Kawalerkę, niedrogą - w Jeleniej
Górze - 880 635 171
Kemping - Wynajmę 4-osobową
przyczepę kempingową w Ośrodku
Złoty Potok Resort w Złotym Potoku
- 757 847 155
Kowary Karpacz - kawalerki lub
pokoju dla jednej osoby bez nałogów
W Kowarach lub Karpaczu - 515
771 337
Lokal - 20-30 m2. na Zabobrzu lub
w centrum miasta. - 781 957 527
Lokal w centrum miasta - Jeleniej
Góra ok. 10-20m z bezpośrednim
wejściem oraz witryną (ul. Konopnickiej lub 1-go Maja) - 609 842 593

M2 dla niepalących - umeblowane na
dłuższy okres, najlepiej na Zabobrzu
(niekoniecznie). max 800 zł. + liczniki,
bez pośredników - 605 670 517
Mieszkania w ok. Małej Poczty
- o dobrym standardzie (2P), umeblowane w okolicach Małej Poczty/
InterMarche - 888 794 020
Mieszkanie Kowary - Mieszkanie
Kowary - 796 396 626
Mieszkanie/pól domu - 2-3
pokoje lub pół domu po za Zabobrzem centrum i Kiepury GG1897703
- 796 754 303
Na Kadetów - najlepiej 2 pokojowe,
może być również 3 pokojowe - 693
502 168
Okolice Karpacza - wynajmę
kawalerkę lub mieszkanie - Mysłakowice, Miłków, Podgórzyn, Kowary
- może być nieumeblowane - 508
443 923
Okolice Sobieszowa - mieszkanie,
najlepiej 3 pokojowe, dla zdecydowanego klienta na dłużej. NStępień, nr
lic 7867 - 514 600 104
Para szuka mieszkania - Para pracujących studentów szuka kawalerki
lub taniego dwupokojowego mieszkania w Jeleniej Górze do ok. 700 zł
miesięcznie. - 793 252 944
Pilnie poszukuję pokoju - na Zabobrzu, młoda studentka bez nałogów.
kasikabc@wp.pl - 793 542 367
Pilnie wynajmę dom - Jelenia Góra
i okolica dla zdecydowanych klientów
na długi okres czasu. NStępień nr lic
7867 - 514 600 104
Pokój - dla studenta/studentki na
Kiepury - 600 560 172
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Pokój - po przystępnej cenie w
Jeleniej Górze. Jestem osobą niepalącą, spokojną. Nie interesują mnie
pokoje w mieszkaniu studenckim.
Proszę dzwonić po godzinie 15 - 664
669 238
Pokój w Cieplicach - 320 zł. +
rachunki do podziału, mile widziany
jako współlokator spokojny student
bez nałogów ok 10 min do Polibudy
anika84@o2.pl
Poszukuję pokoju - student ostatniego roku poszukuje pokoju w
centrum lub Cieplicach w okresie
od października do stycznia - 663
080 671
Stancja/pokoje - dla studentów
niedaleko Akademii Ekonomicznej 692 441 853
Studentka szuka 1 os. pilne Studentka 3go roku KK, spokojna,
bez nałogów, pilnie poszukuje pokoju
1os w cenie ok. 300 zł. Chętnie na
Zabobrzu w domku rodzinnym. - 668
663 629
Szukam 2 pokojowe, umeblowane
- (agd, łóżko szafy, pralka, lodówka)
do 1100 z opłatami max dla 2 osób
pracujących - 513 052 204
Szukam hali, magazynu - 500-700
m2 do składowania towaru - tanio 606 100 421
Szukam kawalerki - nie drogiej na
Zabobrzu - 790 632 151
Szukam kawalerki lub m2 - od
zaraz na dłuższy okres do 500 zł. bez
wygód, młoda pracująca na terenie
Jeleniej Góry - 691 393 729
Szukam lokalu - użytkowego do
wynajęcia w ścisłym centrum Jeleniej
Góry od 30 do 70 m2 pod handel z
witryną - 792 502 235
Szukam mieszkania kawalerki - w
Piechowicach - 793 004 593
Szukam pilnie pokoju 1-os. - jestem
studentka UE - z Internetem. Najlepiej
w odległości od uczelni do 25 min.
pieszo i ceną do 350 zł. niepaląca 724 307 608
Szukam pokoju - student 4 roku
szuka pokoju w mieszkaniu studenckim (najlepiej na Zabobrzu) - 512
313 540
Szukam pokoju lub stancji - spokojny student KK ostatniego roku
szuka pokoju lub stancji z Internetem i
miejscem na samochód w JG, do 300
zł.+ media - 607 837 790
Szukam wolnego pokoju - jednoosobowym lub 2 os. w spokojnym
mieszkaniu najlepiej na Kiepury - 793
050 072
Szukam współlokatora - i mieszkania, Jelenia Góra - od października
- 669 475 333
Tanie mieszkanie - młode małżeństwo z 4-o letnim dzieckiem szuka
taniego mieszkania na dłużej w centrum i bliskiej okolicy - 697 278 996
Zaopiekuję się domem lub mieszkaniem w zamian za opłaty Jestem
pracującym rehabilitantem spokojny,
niepalący - 792 868 259

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
54 M2 Zabobrze 2 na kawalerkę
własnościową - 501 038 525
Czynszowe 28 m2 Szklarska
Poręba na podobne - Piechowice,
Jelenia Góra - 796 596 829
Kawalerka na Zabobrzu na
Szklarską Porębę - łazienka,
przedpokój, kuchnia, oddzielone
drzwiami, piwnixca, własnościowe,
spokojny rejon - 796 489 565

USŁUGI
TOWARZYSKIE
22 lata - młody, wysoki chętnie popisze z extra dziewczynami od 20 do 25
lat, a później może coś więcej - 794
210 639
35 Kaja zapraszam - 35 Kaja zapraszam - 796 691 135
Atrakcyjne i młode - zaproszą do
siebie - 669 885 849
Całodobowo i dyskretnie - Całodobowo i dyskretnie - 669 885 849
Dla Pań, masaż relaksacyjny - tanio,
to nie seks oferta - 509 697 579
Dyskretna dobrze płatna praca
- dla atrakcyjnej kobiety do lat 30-tu
- 781 326 934
Podejmę współpracę z paniami - 508 782 626

Mam dość samotnych dni - mam 36
lat i szukam kobiety, która szuka mnie
już na długo. Jestem facetem, który
chcę kobietę na cale życie i jeszcze
dalej - 889 227 568

Elewacje - wykonujemy elewacje,
tynki tradycyjne, wymiana okien,
remonty domów, mieszkań, biur.
Tanio i solidnie. Możliwa Negocjacja
cen - 726 444 006

Remonty mieszkań - solidnie i na
każdą kieszeń - 513 194 392

Mąż na godziny - Mąż na godziny 782 199 240

Glazura, malowanie - przeróbki,
hydraulika, wykańczanie wnętrz itp.
Polecam - 698 144 290

Remonty mieszkań i domów - 512
303 801

Pan 45 lat miły - kulturalny, zadbany,
pozna panią w celu towarzyskim sms
- 509 910 698
Pan dla panów - Pan dla panów 726 243 661
Poszukuję szczuplej kochanki
- do 40 lat, oczekuję dyskrecji oraz
zapewniam ją ja - mam 24 lata - 724
905 676
Poznam dziewczynę, pannę Wojtek - 33 lata, kawaler, wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu, blond
włosy - 794 417 789
Poznam fajną - zadbaną zgrabną i
miłą Panią Bi. Znajomość na dłużej.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam.
Miły lat 48. Śmiało mile Panie - 607
495 461
Poznam interesującą kobietę - od
18 do 30 lat, zapewniam niezapomniane chwile. Mam 26 lat i jestem
przystojny, na pewno się nie zawiedziesz - 663 568 450
Przystojny, miły byczek - spełni
pragnienia singielki - 693 347 146
Puszysta 40 latka - z ładną piąteczką przyjmuje prywatnie - 782
342 559
Sara - Sara - 782 115 982
Szukam kobiety na cale życie młodej lub na sex. dojadę do kobiety.
Piszcie chętne lub piszcie zadzwonię
- 691 020 827
Szukam kobiety poważnie myślącej - o życiu o wspólnej przyszłości,
na całe życie. Pozdrawiam. Piszcie
- 691 020 827
Szukam kobiety-dziewczyny - do
wspólnych spotkań. Wiek nie ma
znaczenia - 667 083 027

Hydraulik - montaż instalacji C.O. wod-kan gaz. Montaż kotłów,
pieców, podgrzewaczy - 600 254
430
Hydraulika od a do z - montaż pieców na gaz, drewno, miał węglowy
- kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego. Podłączenia - kuchenek - junkersów - 603 237 605
Kierownik budowy - nadzór przy
budowie domków jednorodzinnych 601 062 607
Kominki i kominy - montaż kominków wraz z zabudowa Montaż kominów kwaso-zaro Odbiory, materiały
tanio - szybko-solidnie - 603 237
605
Kominy i kominki - montaż kominków, rozprowadzę i wentylacji mieszkań oraz wsadów kominowych - 691
466 704
Konserwacja, malowanie - i
odświeżanie liter w kamieniu i na
nagrobkach. Tanio i solidnie - 609
072 908

Malowanie, tapetowanie,
remonty, glazura - 601 881 276
Podejmę się wykonania robót
budowlanych z nadzorem własnym - 796 596 829
Technik budowlany - uprawnienia budowlane nr 13 69 85 - praca
z nadzorem budowy
Brukarstwo - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio solidnie
- 793 240 653
Brukarstwo - Układanie kostki
brukowej (betonowa, granitowa), inne
roboty z granitu schody, ogrodzenia,
murki oporowe, oklejanie dobra cena!
Solidnie - 792 618 355
Brygada remontowo-budowlana wykona wszystkie prace budowlane
- 667 100 405
Budujemy domy - Wykonujemy
remonty przebudowy rozbudowy
nadbudowy adaptacje Firma budowlana Dom pod klucz - 507 445 930
Dachy - remonty - pokrycia, konserwacja, ocieplenie, wentylacja - 602
884 480
Dekarstwo - wykonujemy wszelkie pokrycia dachowe, rozbiórkę
starych pokryć dachowych montaż
okien dachowych oraz docieplenia
budynków - 504 997 671
Docieplenia, elewacje - tynki tradycyjne, remonty - 726 444 006
Docieplimy budynek - 663 500
666
Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie
- 698 056 197

Profesjonalne usługi murarskie, brukarskie, glazura
- 695 031 664

Technika grzewcza - montaż
centralnego ogrzewania wod-kan,
gaz, załatwiamy uzgodnienia i odbiory
- tanio, szybko i solidnie. Projekt i
odbiory-gratis - 696 484 516
Usługi budowlane - kafelkowanie
tarasy, balkony, łazienki - kompleksowo, solidnie - 506 140 864
Usługi budowlane - malowania,
gładzie, płytki, kafle, łazienki - kompleksowo, solidnie z gwarancją - 506
140 864
Usługi budowlane - regipsy, szpachlowanie, kafelki, ogrodzenia, elewacje, puc - tanio - 665 733 354
Usługi hydrauliczne - montaż pieców gazowych stałopalnych odbiory
gazowe - 508 647 464

Usługi koparko-ładowarką - Katapiler - 601 789 268

Kostka brukowa itd. - szybko, tanio
i solidnie - 787 210 943
Łazienki - mieszkania, domy wykonamy remont kompleksowo
- 665 248 427
Malarz do wynajęcia - solidny i
doświadczony - 792 462 031

USŁUGI
BUDOWLANE

Hydraulik - tanio - 605 180 403

Ślusarstwo - 663 393 415

Koparko ładowarka usługi - roboty
ziemne, wykopy, przyłącza wodne i
kanalizacyjne - 785 535 629

Malowanie, panele i inne - wykonam, malowanie, gładź, panele i
inne prace wykończeniowe - 602
741 924

Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197

Rusztowanie elewacyjne - 100
m2 do wynajęcia, możliwy transport
i rozstawienie. Wykonawstwo docieplenia, elewacje - 606 508 723

Usługi hydrauliczne - 513 194
392

Szukam sponsorki. 22 lata - student,
wysoki, przystojny - 667 083 027

Remonty, wykończenia wnętrz 600 317 300

Renomax ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty
domów, mieszkań - 606 508 723

Koparko ładowarka - plus transport naczepa 24t - 790 653 712

Malowanie, panele i inne - wykonam malowanie pomieszczeń, położę
panele oraz inne prace wykończeniowe - 602 741 924

Profesjonalny montaż kuchni,
garderoby, panele, boazerie - 725
444 265

Remonty mieszkań i domów adaptacje poddaszy oraz docieplenia
hydraulika i elektryka - 501 073 796

Mąż na godziny - wszystkiego
rodzaju drobne naprawy - 513 194
392
Montaż kominków - obudowy
kamień klinkier - kominy z klinkieru
itd. - 606 407 472
Ocieplenia - termomodernizacja i
kolorystyka elewacji - 509 565 541
Oczyszczalnie ekologiczne
- szamba, przyłącza wodne i kanalizacyjne - tanio sprawnie, fachowo
- 785 535 629
Piece - Przebudowa i renowacja
zabytkowych pieców kaflowych.
Budowa i przebudowa trzonów
kuchennych i pieców kaflowych,
budowa kominków, gryli, wędzarni i
pieców chlebowych - 666 738 298
Planujesz remont domu - mieszkania - zadzwoń a zrobimy to szybko,
tanio, solidnie - 502 215 803
Płytki, regipsy, gładzie - szybkie
terminy realizacji, pomoc w wyborze
materiałów - 605 140 435
Porządkowanie posesji - wywóz
gruzu i nieczystości. Brukarstwo
prace ziemne i ogólnobudowlane.
Tanio i solidnie - 793 240 653
Prace ziemne - koparko-ładowarka
+ młot, łyżki: 30, 60, 100 cm - wszystkie prace związane z robotami ziemnymi oraz rozbiórki budowlane - 607
377 281
Prace ziemne - wykopy, równanie
terenu, przyłącza wodne i kanalizacyjne tanio sprawnie fachowo - 785
535 629

Usługi ogólnobudowlane - kompleksowe usługi budowlane - 509
565 541
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano remontowe.
Szybko tanio i solidnie - 508 451
743
Usługi ogólnobudowlane - docieplenia - elewacje, murowanie - 504
997 671
Wlokbud - prace ziemne - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarka
z wywrotką, zagęszczarki gruntu
- 793 240 653
Wszystkiego rodzaju drobne
naprawy - mąż na godziny - 513
194 392
Wybudujemy dom - docieplimy
budynek, wykonamy remont. - 663
500 666
Wykonam ogrodzenia bramy tarasy, balustrady - solidna jakość
- 697 061 969
Wykonamy tynki maszynowe Wykonamy tynki maszynowe - 601
494 556
Wykończenia wnętrz - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943

Profesjonalna orkiestra - na
każdą okazję. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym
skład m.in. Sax akordeon wokal - 603
560 398
Summy Swoi-Band - Zawodowi
muzycy-obecnie najlepsza orkiestra
na rynku zapewni profesjonalna
oprawę twojej zabawy Sylwestra
wesela Pomyśl już teraz - 603 560
398
Zespół muzyczny CONTRAST to wasza udana impreza - oprawa
muzyczna wszelkich imprez tanecznych, festynów. mail: kopciuszek7@
buziaczek.pl - 698 647 918

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się dzieckiem lub
starszą osobą, mogą być weekendy - 510 422 988, 75 71 37 630

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma Agata - kompleksowe sprzątanie, mycie okien, podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, negocjacja
cen, zapraszam - 607 155 751
Pranie dywanów tapicerki - meblowej, samochodowej - sprzęt Karcher
- 602 741 924
Sprzątanie - posprzątam dom
lub mieszkanie najchętniej na terenie
Mysłakowic - 516 166 077

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
Geografia - matura, korepetycje
- 505 083 216

Nauczycielka z wieloletnim
doświadczeniem - przygotuje do
matury, pomoże w nauce w liceum,
gimnazjum - 783 643 750
Niemiecki - magister z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,
wszystkie poziomy. Możliwy dojazd
tobal@o2.pl - 501 726 467
Niemiecki - tanio, profesjonalnie,
wszystkie poziomy zaawansowania
- 668 041 863

Udzielę korepetycji z historii - dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Koszt 30 zł. za
godz. Arek. Dzwonić po 18.00 - 796
808 667
Udzielę korepetycji z j.angielskiego
- dzieciom w klasach 1-6 na poziomie
podstawowym. Elastyczne godziny
pracy, z dojazdami do domu - 504
758 290

Absolwentka politechniki - udzieli
korepetycji z chemii i matematyki 600 813 279

USŁUGI
RÓŻNE

Angielski - korepetycje - przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych z możliwością dojazdu do
ucznia - 663 369 045
Angielski dla dzieci - Korepetycje
w Cieplicach, 4 lata doświadczenia,
bardzo dobra skuteczność. Elastyczne godziny i konkurencyjne
ceny. Karolina - 604 698 148

Język niemiecki - profesjonalne
przygotowanie do egzaminów, pomoc
w nauce, konwersacje, wszystkie
poziomy zaawansowania. Zapraszam - 506 012 201
Korepetycje - angielski - możliwość negocjacji ceny, atrakcyjne
zniżki - 512 466 814
Korepetycje matematyka studentka PWr udzieli korepetycji z
matematyki. Pomoc w przygotowaniu
do egzaminu maturalnego - 726
514 077
Korepetycje z języka angielskiego - dla dzieci w Cieplicach. Kilka
lat doświadczenia i bardzo dobra
skuteczność. Lekcje indywidualne lub
w małych grupach - 604 698 148

Muzyczne umilanie rozwodów
- Profesjonalna orkiestra na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - 603
560 398

Przebudowa i renowacja zabytkowych pieców - kaflowych, budowa
kominków, pieców chlebowych,
wędzarni. bud. przebudowa trzonów
kuchennych i pieców kaflowych - 793
280 007

Muzyczny duet - wesela, bankiety
- 609 851 863

Korepetycje z języka polskiego
- przygotowanie do matury, pomoc
w nauce szkoła średnia-gimnazjum.
Atrakcyjna cena - 793 283 056

Orkiestra na Andrzejki i Sylwestra - Obecnie najlepsza orkiestra na
rynku zapewni profesjonalna oprawę
twojej zabawy Andrzejek Sylwestra
wesela - 603 560 398

Korepetycji z matematyki udzieli doświadczony pedagog.
Szkoła podstawowa i gimnazjum .
Tanio i w milej atmosferze, dojazd do
ucznia - 693 579 398

Orkiestra Najlepsi z Najlepszych - Zawodowi muzycy-obecnie
najlepsza orkiestra na rynku zapewni
profesjonalna oprawę Twojej zabawy
Sylwestra wesela - 603 560 398

KURSY językowe dla dzieci - przygotowujące do testu gimnazjalnego oraz
konwersacje dla dorosłych. Grupy 4
osobowe, godz. 20 zł. Szkoła Języków Obcych PROFI - 607 244 457

Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele i inne prace
remontowe - 691 936 900

Nauczycielka języka angielskiego - po filologii z przygotowaniem
pedagogicznym. Z doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży,
dorosłych. 30 zł. za 45 min. - 507
662 447

Absolwentka filologii angielskiej
- UAM w Poznaniu udzieli lekcji. Mila
atmosfera, profesjonalnie, cena do
uzgodnienia - 663 883 200

Prace ziemne koparko ładowarką
JCB - zintegrowana z niwelatorem laserowym szybkość i precyzja koparka gąsienicowa, wozidlo,
wywrotka zagęszczarka, pompa - 500
454 936

Przyjmę zlecenie - na wykonanie
prac hydraulicznych, co. inst.wod.
kan. - 669 826 053

Maturalne kursy z języków obcych i innych przedmiotów. Wysoka
zdawalność, grupy 4 osobowe, godz.
20 zł. Zaprasza Szkoła Języków
Obcych PROFI - 607 244 457

Udzielę korepetycji - z języka
niemieckiego solidnie i z zaangażowaniem. Możliwy dojazd do ucznia na
terenie Jeleniej Góry - 510 955 104

Język francuski i niemiecki - nauka
od podstaw, przygotowanie do lekcji
i egzaminów, wszystkie poziomy dla
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie JG. Zapraszam - 511 042 040

Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela zabawy dancingi biesiady nagłośnienia - 501 576 923

Matematyka - korepetycje Poziom podstawówki, gimnazjum,
liceum-także przygotowanie do
matury. Tanio i solidnie. Cieplice 781 133 906

USŁUGI
KOREPETYCJE

USŁUGI
MUZYCZNE

DJ na Twoją imprezę - oprawa
muzyczna wszelakiego rodzaju: studniówki, 18stki, wesela, nagłośnienie
2x2000W oświetlenie - 882 445 991

Matematyka - korepetycje - dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 783 032 708

Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, cena za lekcje
do uzgodnienia indywidualnie - 500
145 685

Angielski korepetycje - Absolwentka filologii angielskiej udzieli
korepetycji na wszystkich poziomach
dla dzieci i dorosłych. mag.98@wp.pl
- 511 717 383

Wesela, imprezy, ogniska, prowadzenie zabaw „Muzyk Orkiestra” - różny repertuar polski i
niemiecki - może być kamerowanie
- 692 046 727

Lekcje języka francuskiego wszystkie poziomy zaawansowania
- 510 026 445

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

Wywoź gruzu – niesegregowanych
odpadów budowlanych oraz innych
odpadów w kontenerach - 727 548
554

Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794
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Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
Biuro Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
Psychiatra specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa 1/13 wizyty domowe - 600 752 830
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia – 695 133 584
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773, 603
646 803
Jaxda 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
Wycinka drzew, również w
miescach trudno dostępnych
- 692 641 865

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

28 września 2009 r.
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NABÓR JESIEŃ
JESIEŃ 2009
2009
NABÓR
(nauka od
od września)
września)
(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 03.10.2009 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)

28 września 2009 r.
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og£oszenia
Biuro Rachunkowe - Kompleksowa obsługa w zakresie księgowości i podatków. Buro świadczy
usługi dla podmiotów o różnej formie
prawnej, profilu działalności jak i
różnej wielkości. Rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości,
rachunkowość, PIT, VAT, ZUS,
książka przychodów i rozchodów 601 837 677
Angielski tłumaczenia rozmów
telefonicznych - z kontrahentami
z krajów anglojęzycznych. Masz
problem z językiem zadzwoń! - 608
837 451
Anteny - serwis - Anteny,
Naziemne, Satelitarne, Cyfrowe,
Analogowe, Naprawy, Regulacje.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) 075 642 85 88, 500 183
279, 602 810 896
Anteny, serwis CS-Mont - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT naprawa, sprzedaż, Telewizja nowej generacji N, TV
na kartę - 792 859 985
Ciasta, torty - na zamówienie
domowe wypieki wszelkie wypieki
- 508 647 464
Domowe ciasta, wypieki - tradycyjne i wykwintne na wszelkie
okazje. Ceny dostosowane do
każdego zamówienia, możliwość
dowozu gotowych ciast do klienta 665 953 862
Hydraulika od a do z - montaż - pieców na gaz, drewno, miał
węglowy - kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego,
podłączenia - kuchenek - junkersów
- 603 237 605
Kredyt - dla każdego,100% przyznawalności, bez BIK-u zadzwoń
- 783 299 989
Kompleksowe usługi ogrodnicze - projekty, wyceny, ogrodzenia,
trawniki kompleksowo... doradztwo
- 695 375 687
Kowalstwo artystyczne - bramy,
balustrady, ogrodzenia - zakład przeniesiony z Grunwaldzkiej - zapraszamy do nowej siedziby Staniszów
23 - 722 395 556
Kredyty hipoteczne - z dopłatami
na 100% wartości załatwiamy wszelkie formalności - 504 706 707
Mąż na godziny - wszystkiego
rodzaju drobne naprawy - 513
194 392
Montaż anten - naziemne, satelitarne, cyfrowe TV TRWAM, splitery, najtaniej w regionie tańszego
fachowca już nie znajdziesz - 663
577 396
Montaż instalacji centralnego
odkurzania - montaż, sprzedaż oraz
serwis jednostek centralnego odkurzania - Beam Electrolux. Atrakcyjna
oferta cenowa! FV! - 793 283 056
Naprawa komputera - instalacja
oprogramowanie i sterowników,
budowa sieci LAN i WLAN, usuwanie wirusów, VOIP, dojazd do
klienta - 607 413 133
Naprawa komputerów - rozbudowa, składanie na zamówienie.
Serwis, instalacje, sieci komputerowe. komputeryjg@o2.pl - 784
800 969
Naprawa komputerów - usługi
informatyczne - 507 311 491
Naprawa komputerów, notebooków - Sieci komp. Odzyskiwanie
danych. Jelenia Góra - 794 730
991

Odzyskiwanie danych - z dysków twardych i kart pamięci. Zabezpieczenie danych klonowaniem,
odwirusowanie, skanowanie - 607
777 997
Odzyskiwanie danych - z dysków twardych, kart pamięci. Kopie
bezpieczeństwa, usuwanie wirusów itp. komputeryjg@o2.pl - 784
800 969
Pełen serwis, naprawa - (komputery, laptopy), odwirusowywanie
- 504 809 485
Pogotowie antenowe - Pogotowie Antenowe, Serwis, Naprawa,
Regulacje, Mont-Sat Mont-Sat ul
Wolności 52 (Mała Poczta), ul.Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice) - 075
64 28 588, 075 64 286 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 dywanów tapicerki - Pranie dywanów tapicerki meblowej i
samochodowej ,,KARCHER’’ - 602
741 924
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej - siedzeń, boczków, podsufitki oraz kosmetyka całego wnętrza
profesjonalna chemia. Wystawiam
fakturę VAT. - 609 373 583
Profesjonalne filmowanie
imprez - okolicznościowych. Nagranie w systemie HD! - 517 742 764
Renowacja drzwi okien - balustrad itp. - 721 321 115
Renowacja drzwi okien - Renowacja drzwi okien - 691 049 345
Renowacja nagrobków - z
lastryka. szlifowanie mechaniczne
- 669 826 053
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 609
805 185
Telewizja N - Telewizja Nowej
Generacji N, Telewizja na Kartę.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul.Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) 075 642 85 88, 500 183
279, 602 810 896
Tenis ziemny - Zapraszamy dzieci
i młodzież. Termin - rok szkolny
2009/10. Różne grupy wiekowe.
Dwa spotkania w tygodniu. Godziny
popołudniowe. Kontakt tel. lub tenisjgora@wp.pl - 692 433 946
Twój personalny instruktor - Twój
personalny instruktor - 510 128
616
Usługi księgowe/finansowe pełen zakres usług - m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy płac, księgi
handlowe, książki przychodów i
rozchodów i wiele innych e-mail:
alakow@onet.eu - Wojska Polskiego 54 - budynek Naczelnej
Organizacji Technicznej obok sądu
Wesela. Komunie. Stypy. - Przyjęcia-Nasza klasa. Tanie domowe
obiady. Zaprasza hotel Cieplice 503 021 190
Wycinka drzew - i podcinanie
gałęzi PRO-EKO - 692 641 865

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
Tanio przewiozę 600 kg - 601
881 276
Autolaweta 24h autoserwis
- transport na lawecie na terenie
Jeleniej Góry, drobny serwis u
klienta lub w naszym serwisie
24h, posiadamy wiele części na
miejscu. Gwarancja. Prowadzimy
serwis ogumienia. - 604 899 303,
698 707 299
Busy osobowe - Obsłużymy
Imprezy okolicznościowe, wyjazdy,
posiadamy także autobus-czysto,
miło, jesteśmy do państwa dyspozycji - zadzwoń i zapytaj - 608
329 142
Koparko-ładowarka - +
młot, transport - wywrotka 15 ton.
Jeżów Sudecki - 607 377 281
Lotniska, przewozy – Praga –
Wrocław – Berlin – Drezno - Katowice F-ra VAT! - 607 763 204
Miejsca do Berlina w sobotę
- mam trzy wolne miejsca - 601
877 592
Przeprowadzki oraz krajowe
usługi - transportowe do 1,5 t - 501
038 270
Przeprowadzki transport tanio i profesjonalnie firmy mieszkania kraj i ue warto - 500 452
760
P r z e p r o wa d z k i - t r a n sport - 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 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

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
od kiedy SandraSpa jest w Karpaczu:
A- od miesiąca czerwca 2008
B- od miesiąca stycznia 2009
C- od miesiąca czerwca 2009
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 4 października 2009 a od 5 października wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz
telefon kontaktowy.

Tani transport krajowy i zagraniczny - ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Tanio i profesjonalnie przeprowadzki - transport Auto Maxi 1.5
ton ładowności. Zapraszam - 695
924 988
Transport na lawecie 24h kraj i zagranica, pomoc drogowa
- 692 723 836
Transport towarowy - Bus
Renault Master. Zawsze i wszędzie 1,50 PLN/ km (umowna) - 728
895 353
Usługi samochodem ciężarowym - 6-o tonowym skrzyniowym
7m-2.5m - 601 789 268
Usługi transportowe kraj - zagranica - 10 % taniej, faktury VAT
- 601 561 366
Wolne cztery miejsca do Frankfurtu - n/M w sobotę 26.09.2009
(klimatyzacja) - 693 032 171

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
2 miesięczny kurs odchudzania zapraszam na 2 miesięczny Kurs
odchudzania. Zapisy do 28.09.09r.
. Liczy się kolejność zgłoszeń 669 367 184
Balejaż, farbowanie - strzyżenie u klienta w domu. Tanio - na
telefon - 721 326 021
Bolące stopy...? - Cierpisz
z powodu odcisków, modzeli,
wrastających paznokci, grzybicy,
zrogowaceń naskórka? Jesteś
cukrzykiem, osobą starszą, a
może znasz kogoś, kto ma takie
problemy - zapraszamy do Przychodni Zabobrze - 792 870 508
Gabinet pielęgnacji stóp - zapraszamy do Przychodni Zabobrze
do Gabinetu Specjalistycznej
pielęgnacji stóp i dłoni. Problemy
ze stopami - odwiedź nas. Ceny:
od 20 zł. Sterylnie, profesjonalnie,
nowocześnie! - 792 870 508
Kienesiologytaping - nie
trać czasu na kontuzje, rozstań
się - 601 346 148
Profesjonalny masaż
odchudzający - relaksacyjny i
leczniczy tylko 20 zł - zapraszam
- 662 036 721
Szybko schudniesz.... - Terapia
odchudzająca w próżniowych
kapsułach Vacu Fit, rollmasaż w
podczerwieni, wibropłyty itd. Przekonaj się 1x GRATIS. Najtańsze
karnety w J.Górze Poznańska
21 - 604 284 638
Tenis ziemny - Zapraszamy
dzieci i młodzież. Termin - rok
szkolny 2009/10. Różne grupy
wiekowe. Dwa spotkania w tygodniu. Godziny popołudniowe.
Kontakt tel. lub tenis-jgora@wp.pl
- 692 433 946
Tipsy - dojadę do domu, posiadam certyfikat oraz atrakcyjne
ceny. Zapraszam - Monika - 787
369 052
Tipsy - tipserka z dyplomem przedłużanie paznokci metodą
żelową, manicure, masaż dłoni,
henna na brwi - u klientki lub u
mnie w domu. Dojazd na terenie
JG - 722 097 602
Tipsy niedrogo - zapraszam
na tipsy żelowe, żel na własne
paznokcie, zdobienie paznokci u
stop, dopełnienia odrostów - niedrogo i solidnie - 661 305 201
Twój personalny instruktor - Profesjonalne, indywidualne podejście do klienta. Dieta Trening
Suplementacja! To wszystko za
grosze w Twoim domu! - 510
128 616

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy
- współpraca z międzynarodowa
firma. Ekskluzywne kosmetyki 691 967 676

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
Detektywi, rozwody - podsłuchy, pomoc prawna - 693 873
473

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZYJMĘ - ciuszki dla chłopca
6 lat - oraz dziewczynki dwunastoletniej z dowozem do domu
- 785 891 482
PRZYJMĘ - chcesz się pozbyć
nieprzydatnych sprzętów AGD
i RTV lub części metalowych odbiór własnym transportem
- 605 726 890
ODDAM - małe kotki - 507 077
813

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup aut - w całości, na
części, powypadkowe, bez opłat,
odbieram własnym transportem
- Jelenia Góra i okolice - 885
588 345
Każde auto - bez przeglądu i
OC, SMS z marką i rocznikiem i
sugerowaną ceną. Oddzwonimy
- 665 733 378
Kupię auta za gotówkę - osobowe
i dostawcze, całe i powypadkowe,
uszkodzone, też angliki, wszystkie
roczniki. Odbieram własnym transportem. Gotówka od ręki - 604 899
303, 698 707 299
Skup aut - za gotówkę z lat 19932008 całe i powypadkowe - osobowe i dostawcze - 664 200 250
Skup aut sprowadzonych - do
rejestracji osobowe i dostawcze 664 200 250
Uszkodzone - skup - auta
uszkodzone, powypadkowe i całe,
również angliki. Odbieram własnym transportem - 721 721 666

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Felgi stalowe - 14 cali 15 cali (i
do fiata ducato 15 i 16 cali) - 506
536 136
Opony zimowe - na felgach stalowych wyważone, stan b.dobry
14 cali 15 cali - 506 536 136
Opony zimowe - 13 cali 14 cali
15 cali 16 cali - 506 536 136
Opony zimowe marki Falken
- rozmiar 14.185/70, cena 280
zł. komplet, stan bdb. - 516
336 158
Citroen zx - 94 rok, 1.4 benzyna w całości lub na części
+ nowy pasek rozrządu i rolka
napinająca - 798 443 011
Opel Ascona 1.6 - benzyna,
zarejestrowany, ważne OC, stan
dobry, zadbany, cena do uzgodnienia - 880 564 793
Opel Calibra - wszystkie części
- tanio i Opel Vectra B skrzynie
biegów F15.F16.F17.F18 - stan
idealny - 603 054 031
Primera 2D 94 rok - uszkodzona głowica 2100 zł. - 668
604 292
Subaru Justy - 1.2 GLI 4WD,
1994 rok, w dobrym stanie,
zarejestrowany. Cena 3900 - 887
613 118
VW Golf II 1.6 - diesel, składak,
1996 rok, stan dobry, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, szyber dach, alufelgi,
zadbany, cena 2.500 zł. do negocjacji - 667 360 713
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
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Vectra w dieslu, anglik, rok
2000 - hatchback, 1999 rok hatchback kombi, 1997 rok
- hatchback Izusu na części
lub do przeróbki - tanio - 784
742 994
Toyota Land Cruiser HDJ 80,
42 TD, 1994, 5 drzwi, manualna
skrzynia, szyberdach, centralny
zamek, orurowana, zarejestrowana, 24.000 - 517 092 008
Mercedes 190 D, rok produkcji 1998, niebieski metalik,
szyberdach, centralny zamek,
radio, dodatkowy spoiler z tyłu,
po konserwacji, stan b.dobry 663 577 540
Silnik Diesel 1,8 do Forda
Escorta ze skrzynią biegów
oraz inne akcesoria - 501 038
525
Auto Peugoet 405, 92 rok, ,
gaz, benzyna - tanio, 1700 zł do
uzgodnienia - 512 926 742

RÓŻNE
SPRZEDAM
Dobre drewno opalowe kominkowe - 888 174 322
Gitara YAMAHA - RGX 321 609 851 863
Laptop firmy HP compag nX6310 + kamera USB + modem
- 605 913 970
Nokia n73 - cena 200 zł. - 516
336 158
Notebook hp - compag 6310
+kamera USB + modem na kartę
- 605 913 970
Płytki podłogowe poniemieckie - 605 600 290
Płyty gramofonowe – CD kasety magnetofonowe-kasety
video z filmami - 609 851 863
Rusztowanie elewacyjne - 50
m2 40 słupków plus podesty
stężeniówki poręcze i nogi - 661
118 742
Siano w kostkach - 3 zł. sztuka
- 785 199 530
Tanio ceramiczne listwy dekoracyjne - Dekory, odcienie beżu.
Do 50 szt. 5 szt. Gratis - 667
766 036
Winbach - pianino - dobrej
marki. Piękne brzmienie - 4500
zł. - 691 800 131
Najtaniej garaże blaszane,
bramy garażowe - transport i
montaż gratis - 075 643 90 25 i
501 234 403
Pampersy męskie - rozmiar
2, sztuk 60 - cena za całość 45
zł - 075 75 261 53
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
Wózek dziecinny, głęboki,
wielofunkcyjny, niebieski, po
jednym dziecku - tanio - 350
zł. - 507 747 888
Prosięta 2 miesięczne z
chowu wolnego - 605 209 637
Wynajmę stajnię na konie boksy, wybieg, 300 zł za miesiąc
- 605 209 637
Brodzik 15 cm wysoki, cena
do uzgodnienia oraz siatka
budowlana o wymiarach - 46,50
cm, ponieważ jest zbyteczna 609 494 710

RÓZNE
KUPIĘ
S ta r e k o l e j k i P i k o R o c o
Mehano - itp. i auta w skali H0
mogą być uszkodzone nie kompletne - 604 429 249
Zabytkowe meble do renowacji - 075 76 210 36
Starocia, meble, szkło, porcelanę, obrazy, grafikę, militaria, białą broń, odznaczenia,
zdjęcia, dokumenty wojskowe,
figurki i inne stare przedmioty
- 609 443 235
Piec - mały C.O - 0,6 - 0,8 - 607
220 746
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