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ROZMAITOŒCI

Zbigniew Ładziński, przedsiębiorca
Jarosław Kozakiewicz, artysta

Małgorzata Kasztelan
dyrektor Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych

Dzięki inwencji Jarosława Kozakiewicza i gestowi Zbigniewa Ładzińskiego, prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Jelenia Góra wzbogaciła się
o ciekawy obiekt przestrzenny
ulokowany przy Kościele Łaski pod
Krzyżem Chrystusa. Kozakiewicz to
światowej sławy twórca projektów
określanych jako utopijne. Jednak
w stolicy Karkonoszy za sprawą Biura Wystaw Artystycznych i „Słownika
sytuacji III” i dobrej woli Z. Ładzińskiego
i Grzegorza Sobczyka, jedną z jego
wizji udało się zrealizować.
Zbigniew Ładziński znany jest jako
szczodry mecenas sztuki. W zakładach
prowadzonych dziś przez jego syna
powstał zabobrzański krzyż milenijny oraz zegar, który wieńczy
sklepienie Świątyni Łaski.

(tejo)

Gaudeamus po raz 40.
– str. 4

Jeden t ydzień, a dwie
duże imprezy, do których
zaistnienia przyczyniła
się szefowa popularnych
„Rzemiosł”: Ogólnopolski Plener Malarski oraz
wielkie malowanie dla
jeleniogórskich przedszkoli.
Dzięki pierwszej do stolicy Karkonoszy zjechali adepci szkół artystycznych
z wielu zakątków Polski, aby pędzlem
utrwalić piękno naszego miasta. Druga pozwoliła dzieciom wyszaleć się
artystycznie na placu Ratuszowym.
Przedszkolaki malowały jelonka,
a barwny plener stanowił piękne
zakończenie obchodów Września
Jeleniogórskiego.

(tejo)

Więcej – str. 6

W miniony piątek (2 października) przed godziną 18 doszło do wypadku na krajowej 30 na wysokości
zjazdu do Siedlęcina Górnego. Pas w
stronę Zgorzelca został zablokowany.
Ruch odbywał się wahadłowo.
Wszystko z powodu zbyt bliskiej
jazdy samochodów, zderzak w zderzak. Kierujący samochodem marki
Toyota Yaris, który jechał w kierunku
Jeleniej Góry, zamierzał skręcić w
lewo, do Górnego Siedlęcina. Włączył
kierunkowskaz i zaczął zwalniać.
Kierujący Oplem Astrą 53-letni mężczyzna, który jechał tuż za toyotą nie
zauważył kierunkowskazu i uderzył
w tył pojazdu.
Toyota wpadła w poślizg, dachowała, stanęła na koła i wpadła do
rowu. Jej kierowca z obrażeniami
trafił do szpitala. Droga była bardzo
długo zablokowana, ponieważ technicy policyjni musieli przeprowadzić
pełne oględziny w zupełnych ciemnościach.

Wrakami na lekcje
– str. 5
Wielki teatr w nowej galerii
– str. 6
Utopia stała się ciałem
– str. 6
Bój pędzlem o Tyrol
– str. 7
Edukacja na poważniej
– str. 8
Siekierą w zięcia

(Mar)

– str. 8
Porcja rozmaitości
Bywając – felieton Jacka
Jaśko
– str. 9
Jesteśmy braćmi!
– str. 10
W miasto ruszamy z fotografiami
– str. 11
Walczący z tirami
– str. 12
Ratowali na medal

Pożar na niby
W miniony piątek przed południem w sali komputerowej Centrum Pulmonologii w Karpaczu pojawił się ogień. Wszystkich
pacjentów ewakuowano, jednak pożar odciął drogę ucieczki
sześciu pracownikom. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze,
bo były to tylko ćwiczenia strażaków na tym obiekcie.

„Kosiarz” latarni
Kolejny słup lampy ulicznej nadaje się tylko do wymiany po
czwartkowej kolizji samochodu marki Renault. Jego kierowca
na odcinku przed zajezdnią MZK za mocno docisnął pedał gazu.
Auto wypadło z jezdni i uderzyło w latarnię uliczną. Do zdarzenia
doszło po godz. 22 przy niekorzystnej pogodzie: padał deszcz i było
ślisko. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Ale plama!

Jelonka wczoraj i dziś

W minioną środę rano strażacy odebrali zgłoszenie o plamie
substancji ropopochodnej, która ciągnęła się od Piechowic aż
po Cieplice. Trasę zabezpieczyły trzy jednostki straży pożarnej,
w tym dwie z PSP oraz jedna ochotników. Sprawcy zagrożenia
nie ustalono.

Wysyp jelonków przy
ratuszu
– str. 17
Dodatek zdrowie
– str. 16
Sportowe wieści
– str. 18 i 20

O wydawnictwie pod tytułem
„Zamki i dwory obronne w Sudetach Tom II Księstwo Jaworskie”
rozmawiali goście w minioną
środę w Książęcej Wieży Mieszkalnej w Siedlęcinie. Publiczność
podzieliła się swoimi refleksjami
z autorami: Małgorzatą Chorowską, Tomaszem Dudziakiem,
Krzysztofem Jaworskim i Arturem
Kwaśniewskim. Książkę można
obecnie nabyć w punkcie obsługi
turysty w siedlęcińskim zabytku.

Modlitwa za zwierzęta

Z okazji przypadającego w minioną sobotę dnia św. Franciszka
z Asyżu, patrona zwierząt, w kościele pw. Matki Boskiej Królowej
Polski i św. Franciszka z Asyżu odbyła się niecodzienna uroczystość,
podczas której proboszcz parafii
ks. Grzegorz Niwczyk pobłogosławił psy, koty, króliki, chomiki,
papużki i innych przedstawicieli
„braci mniejszych”, pupilków
wielu jeleniogórzan.

Co można zrobić z fryzurą, dowiedzieli się 1 października podopieczni Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka w Jeleniej Górze, których zaprosiła popularna
„Handlówka”.
Dzieci zobaczyły, jak wyglądają zajęcia w profesjonalnym
salonie fryzjerskim. Swoimi
doświadczeniami podzielili się
z nimi młodzi fryzjerzy.
– Najbardziej podobają się
loki, ale także włosy zafarbowane na kolorowo i różnego
rodzaju klamerki. – mówi Danuta Juszczyńska, nauczyciel
fryzjerstwa i organizatorka
spotkania. Inicjatorką
przedsięwzięcia
była Katarzyna

Szandurska, nauczycielka języka polskiego i mama jednego
z przedszkolaków.
W Przedszkolu „Stokrotka”
od paru lat zabiera się dzieci do
miejsc pracy ich rod z i c ów.
– Dziecko c z ę sto wie,
gdzie
pra-

Agresja pijaka
W miniony czwartek dyspozytor Miejskiego Zakładu Komunikacji do pomocy w usunięciu nietrzeźwego awanturnika wezwał patrol straży miejskiej. Pijany pasażer wyzywał pasażerów
w autobusie linii 9, a kiedy kierowca poprosił, by mężczyzna
wyszedł z autokaru, stał się wobec niego agresywny. Delikwent
został przewieziony na komisariat policji i osadzony w PPdOZ do
wytrzeźwienia. Za zakłócanie porządku dostał mandat.

Warownie na kartach

FANI LOKÓW I IROKEZÓW

WIEŚCI Z MIASTA I REGIONU

– str. 13

– str. 15

Więcej – str. 7 i 17

NIEOSTROŻNIE, ZA BLISKO, ZA ŚLISKO

DZIŚ W JELONCE
DZIŚ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA

Fot. Marek Komorowski

Fot. Konrad Przezdzięk

NA TOPIE

Dla chłopców najatrakcyjniejszą fryzurą
okazał się irokez, a dziewczynki chciały być
posiadaczkami pięknych loków.

cują rodzice, ale nie potrafi
powiedzieć, co tak naprawdę
robią – mówi dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” w Jeleniej Górze, Anna
Kaczmarczyk.

(Ania)

Fot. Ania
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REKLAMA

WIEDZA NA TALERZU – SZYBKO, ŁATWO I PRZYJEMNIE,
WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE I DORÓWNAJ NAJLEPSZYM!
Miasto Jelenia Góra i Gimnazjum Nr 4 zapraszają uczniów
jeleniogórskich gimnazjów, zainteresowanych zmniejszeniem
różnic w osiągnięciach edukacyjnych do udziału w
BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH
Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH ORAZ WYCIECZKACH
TEMATYCZNYCH.
Warsztaty odbywać się będą od października do czerwca
w poniedziałki i środy w godz. 16: 00 – 17:30, wycieczki w soboty.
Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Gimnazjum nr 4
w Jeleniej Górze przy ulicy Karłowicza 33 oraz w sekretariatach
gimnazjów macierzystych od 05.10.2009 r.do 12.10.2009 r.
Szczegółowe informacje – regulamin, plan zajęć, formularz
zgłoszeniowy znajdują się u na stronie internetowej
www.wiedzanatalerzu.pl
KONTAKT: GIMNAJUM NR 4 , UL. KARŁOWICZA 33,
TEL./FAX 075-75-42-338

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
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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.

3&,-"."

NOWE

MIESZKANIA

2

cena: od 3000 zl/m

Biuro czynne: Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
58-500 Jelenia Góra
ul. Szkolna 5/10 (Ip)
603 533 953, (075) 75 22 980
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WYDARZENIA

Gaudeamus igitur po raz czterdziesty
Jeleniogórski Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu świętował w miniony wtorek inaugurację roku akademickiego, która
przypada w czterdziestym roku istnienia tej w mieście uczelni.
wielkie nadzieje w ludziach związanych z wydziałem. – Tu nauczają
świetni fachowcy, a samorząd
jeleniogórski chętnie skorzysta z
doświadczenia zdolnych absolwentów tej szkoły jako pracowników

– QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM
FORTUNATUMQUE SIT! – TĘ ŁACIŃSKĄ
FORMUŁĄ DZIEKAN WYDZIAŁU PROF.
MAREK WALESIAK OGŁOSIŁ ROZPOCZĘCIE
NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010.
akademickiego 2009/2010.
Wiele wskazuje jednak, że nie
we wszystkim będzie on dla uczelni
dobry, szczęśliwy i sprzyjający.
Władze UE są zaniepokojone sytuacją demograficzną. Nie cieszy
także odpływ samodzielnych pracowników naukowych do innych,
w tym prywatnych, uczelni. To
jednak tylko jedyne minusy pośród
samych zalet i komplementów,
jakie dziś padły na uroczystości
rozpoczęcia roku. Mimo niekorzystnych zjawisk placówka radzi
sobie świetnie: ma studentów, o
których w dzisiejszych czasach
trzeba ze szczególną troską zabiegać.
Rektor UE prof. Bogusław Fiedor
wymienił wiele inwestycji, głównie
we Wrocławiu, ale także tę jeleniogórską: adaptację budynku przy
ul. Kochanowskiego i oddanie do
użytku nowej auli na 240 miejsc, w
której miała miejsce inauguracja.
Prezydent Jeleniej Góry dr Marek Obrębalski, długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny
dawnej AE zapewnił, że pokłada

samorządowych – podkreślił szef
miasta. Dodał też, że osoby,
które kończą jeleniogórski
wydział, odnajdują się
na lokalnym rynku
pracy i budują tu swoją
przyszłość oraz karierę
osobistą.
Profesor Marek
Wasiak wręczył także
dyplom dr. habilitowanemu Waldemarowi
Tycowi, absolwentowi
i pracownikowi wydziału. To pierwszy
stopień nadany
przez radę WGRiT
po przekształceniu Akademii
Ekonomicznej
w uniwersytet. Była także okazja,
aby przypomnieć dzieje
uczelni. Każdy
z gości otrzymał zresztą
pamiątkową,

ilustrowaną publikację temu właśnie poświęconą.
Rektor prof. Bogusław Fiedor
odczytał także nazwiska nagrodzonych, najlepsze studentki otrzymały listy gratulacyjne za wyniki
w nauce. W gronie prymusek
znalazł się jeden student, ale był
nieobecny.
Rozpoczynając wykład inauguracyjny pt. „Zrównoważony
rozwój jako wyzwanie edukacyjne” prof. Tadeusz Borys rzucił
anegdotką ze świata filmu: – Jeśli
ten film ma być nudny, to niech
będzie przynajmniej krótki – zażartował. Wykład
trwał 20 minut, a po
uroczyst ym
„Gau-

Dwóch mocno pijanych chuliganów z pomocą nogi od
krzesła wybiło szyby w trzech autach zaparkowanych na
największym osiedlu w mieście. Ledwo trzymających się
na nogach wandali ujęła policja. Nie potrafili powiedzieć,
dlaczego zniszczyli auta.
Do zdarzenia doszło w miniony
wtorek wieczorem. Po kłótni przed
jednym z barów na osiedlu Zabobrze dwóch mocno wstawionych

Jana Pawła II ustaliwszy wcześniej
rysopis i kierunek, w którym oddalili się wandale. Okazali się
nimi dwaj mieszkańcy miasta.

CHULIGANI TRAFILI DO POLICYJNEGO
ARESZTU. ODPOWIEDZĄ ZA
USZKODZENIE MIENIA O CHARAKTERZE
CHULIGAŃSKIM, ZA CO GROZI IM NAWET
DO 5 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI.
mężczyzn w trzech samochodach
wybiło szyby drewnianą nogą od
krzesła – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska z policji.
Kiedy przyjechał patrol policji,
sprawców już nie było. Funkcjonariusze zatrzymali ich przy ulicy

Obydwaj – siedemnastolatek i o
dwa lata starszy kolega – byli tak
pijani, że ledwo stali na nogach.
Przeprowadzone badanie wykazało
u starszego ponad 3 promile, a u
młodszego nieco mniej.

We wtorek wieczorem Orkiestra
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia wykonała okolicznościowy
koncert z okazji 40-lecia WGiRT.

Konrad Przezdzięk

Prof. Tadeusz Borys z nowymi doktorami. Wyżej – studenci pierwszego roku.

Pocałunek w zastępstwie
Tradycyjnie podczas inauguracji nowego roku akademickiego na jeleniogórskiej Almae Matris
wręczono dyplomy świeżo upieczonym doktorom. Formułkę dla wprowadzonych przez „berła
rektorskie” Joanny Kogut, Małgorzaty Gawrońskiej, Katarzyny Przybyły, Marty Dechciarz-Dudy
oraz Tomasza Brzozowskiego czytali promotorzy, z jednym tylko wyjątkiem. Pod nieobecność
prof. Ryszarda Brola, aktu tego dokonał w zastępstwie prof. Tadeusz Borys. – Pozwolę sobie
także w zastępstwie ucałować – zwrócił się do Katarzyny Przybyły. – Proszę to wykorzystać, bo
następne całowanie będzie mniej przyjemne – powiedział prof. Wasiak spoglądając na kolejnego
doktora Tomasza Brzozowskiego.

W liczbach
Na WGRiT UE w Jeleniej Górze studiuje 1314 osób na studiach stacjonarnych oraz 1077 na
zaocznym. Uczelnia jeszcze nie zakończyła rekrutacji na I rok. Póki co przyjęto 497 osób.
Zamiejscowy wydział w Bolesławcu kształci 176 studentów.

Samochodowa demolka

morządowcy, parlamentarzyści,
władze pozostałych wyższych
uczelni w Jeleniej Górze, dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele służb mundurowych oraz
pracodawców.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Quod bonum, felix, faustum
fortunatumque sit! – tę łacińską
formułą dziekan wydziału prof.
Marek Walesiak w obecności senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
ogłosił rozpoczęcie nowego roku

deamus igitur” zaproszeni goście
udali się na smakowicie wyglądający poczęstunek przygotowany
przez Hotel Bornit w Szklarskiej
Porębie.
Gośćmi uroczystości byli sa-

Nocne życie
Jeleniej Góry
Jak Państwo oceniają to,
co się dzieje w Jeleniej
Górze nocami? Czy czują
się Państwo bezpiecznie,
czy jest gdzie pójść, czy
może przeszkadzają
Państwu ludzie którzy
po zapadnięciu zmroku
hałasują pod oknami?
Jest wiele miast na świecie
czy w Europie miast słynnych ze
swojego drugiego oblicza. Jedne
uchodzą za „miasta grzechu”
inne znowu są zupełnie bezbarwne. Bywają bezpieczne, tak
że można zostawić portfel na
całą noc w klubie i nie zginie, i

tak niebezpieczne, że zaleca się
po prostu nie wychodzić z domu
po zmroku. Jedne stawiają na
rozr ywkę masową, inne na
wysoką kulturę. Każde miasto
jest inne. I nie można poznać
w pełni żadnego z miast bez
poznania jej drugiego, nocnego oblicza. Jak to jest zatem
u nas?
Osobiście pragnę, aby nasze
miasto było żywe, by coś się
działo. Abym mógł wyjść wieczorem, umówić się ze znajomym. Jednocześnie rozumiem
potrzebę zachowania ciszy
nocnej. Złoszczę się jednak,
kiedy rano oglądam zaśmiecone

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

ulice. Z punktu widzenia ludzi
młodych, studentów sprawa
nocnego życia wygląda inaczej
niż z perspektywy mieszkańców
kamienic, w których znajdują
się lokale.
Rodzi się też kolejne pytanie:
czy w Jeleniej Górze istnieje
odpowiednie zaplecze dla życia
nocnego. Czy może brakuje
miejsc, w których można się
zrelaksować i bawić? Na pewno
Sopotu, Krakowa czy Wrocławia
nie dogonimy, ale na pewno
można spróbować i u nas.
O tym, kto odwiedza nocne
lokale, o konsumpcji, ale i o
porządku rozmawiam w „Czterech stronach miasta” z restauratorami: panią Leszczyńską,

panem Zdzisławem Koterbą
oraz z przedstawicielami stróżów prawa: podinsp. Edytą
Bagrowską z policji i mł. insp.
Grzegorzem Rybarczykiem ze
straży miejskiej.
Jestem bardzo ciekaw opinii
i zapraszam do dyskusji na forum oraz obejrzenia najnowszej
debaty. Ponadto w najnowszych
„Dialogach Jelonki” zastępca
prezydenta Jeleniej Góry opowiada o sytuacji, którą zastał
w urzędzie, kiedy latem zajął
stanowisko Jerzego Łużniaka.
Serdecznie zapraszam na
stronę www.jelonka.com

Wasz Wiktor Marconi

(tejo)
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Rabunek
w salonie gier
Poturbował pracownicę i
ukradł z kasetki 50 złotych. a.
Do zdarzenia doszło w nocy z
minionego poniedziałku na
wtorek około godziny 2.40.
Sprawca wykorzystał nieobecność klientów, popchnął
pracownicę salonu, która
przewróciła się, spod lady
z kasetki ukradł pieniądze
i uciekł do innego salonu,
gdzie nad ranem zatrzymali
go policjanci. Trafił do celi
policyjnego aresztu. Był już
notowany i karany za inne
przestępstwa. Grozi mu kara
do 12 lat więzienia.

Złodziej rowerów
Dwa górskie jednoślady
o wartości około sześciu tysięcy złotych ukradł z klatki
schodowej 22–letni jeleniogórzan i n . W m i esz k an i u
złodzieja policjanci odnaleźli
skradzione 27 września rowery. Mężczyzna oświadczył,
że miał zamiar sprzedać je
na jednym z portali internetowych. Został zatrzymany w
policyjnym areszcie.

Wyrzucił psa z auta
Jeleniogórzanka z ulicy
Warszawskiej była świadkiem, jak 27 września ktoś
z jadącego samochodu pochodzącego z województwa
lubuskiego wyrzucił psa.
Powiadomiła o t ym straż
miejską. Tablica rejestracyjna auta bezdusznego właściciela zwierzęcia miała
początkowe litery FZ (lubuskie). Samochód oddalił się
w stronę byłej Celwiskozy,
ale penetracja terenu przez
patrol straży miejskiej nie
przyniosła żadnych rezultatów. Psiak trafił do schroniska dla małych zwierząt.

Ekscesy
bez świadków
Wataha chuliganów przeszła wczoraj późnym wieczorem „przestawiając” osiedlowe śmietniki i wykrzykując
wulgarne odzywki w kierunku policji. Ta na miejscu
była, ale żaden zgłaszający
nie chciał poświadczyć tego,
co widział. Skończyło się na
wylegit ymowaniu gr upki
młodych ludzi, kt órzy w
obecności mundurowych
zachowywali się grzecznie i
nie było podstaw do wyciągnięcia wobec nich żadnych
konsekwencji.

Gestorzy branży turystycznej i osoby wyróżniające się w promocji regionu kolejny raz
zostali nagrodzeni przez starostę jeleniogórskiego. W miniony piątek w Domu Tyrolskim w Mysłakowicach w ramach XII Karkonoskich Spotkań Turystycznych otrzymali
statuetki Ducha Gór.
Andrzej Mateusiak, wiceprezes
PTTK Sudety Zachodnie otrzymał
nagrodę za całokształt działalności
na rzecz turystyki powiatu jeleniogórskiego w 2009 roku. Aeroklub
Jeleniogórski wyróżniono w kategorii „Promocja regionu”.
Thomas König, kierownik
Wydziału Turystyki i Projektów
Unijnych starostwa powiatowego
w Aachen dostał Liczyrzepę za
najlepszą promocję zagraniczną.

Góry są
dla wszystkich
Jarosław Rola, na co dzień mieszkaniec
Miłkowa, znany jest w całej Polsce.
W 2008 roku wraz z grupą osób niepełnosprawnych zdobył Kilimandżaro,
jest wielokrotnym mistrzem Polski w
narciarstwie alpejskim, a w igrzyskach
olimpijskich w Turynie zajął 10 miejsce
w slalomie. Podczas wczorajszej imprezy
podkreślał, że ważne jest to, żeby coraz
więcej osób niepełnosprawnych mogło
wędrować po górach.
– Cieszy mnie to, że KPN buduje szlaki,
po których będą mogły poruszać się
osoby niepełnosprawne. Ważne jest
także to, żeby nasze hotele i pensjonaty
miały odpowiednie warunki do przyjęcia
ich, bo co z tego, że góry otworzą się dla
niepełnosprawnych turystów, skoro nie
będą mieli zapewnionych noclegów i
wyżywienia – mówił Jarosław Rola.

Najlepszym obiektem hotelarskim
okazał się Hotel Relaks, a najlepszym produktem turystycznym
– Książęca Wieża Mieszkalna w
Siedlęcinie, należąca do Fundacji
Zamek Chudów.
Karkonoski Park Narodowy
otrzymał nagrodę za najefektywniejszą promocję. Jarosławowi
Roli wręczono Liczyrzepę za kreatywność służącą budowaniu
atrakcyjnego wizerunku gminy

przyjaznej turystyce. Wszystkie
nagrody zostały przyznane za
działalność w 2009 roku na rzecz
powiatu jeleniogórskiego.
Podczas imprezy obecni byli
także goście z Jablonca nad Nysą
oraz doradca prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Maciej Gałęski,
który wręczył on staroście jeleniogórskiemu dyplom honorowy.

(Ania)

Zamieszanie
Fot. Tejo

Do poważnego wypadku
doszło w miniony wtorek
wieczorem w Miłkowie. Pod
koła VW Passata trafiła 59letnia kobieta, która szła poboczem prawej strony jedni.
Potrącona ze złamaną nogą
trafiła do szpitala. Kierujący
63-letni mężczyzna z Karpacza najprawdopodobniej nie
zauważył pieszej. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Policja apeluje do pieszych o
zakładanie odblaskowych
elementów garderoby.

Liczyrzepy dla najlepszych

z karawanem

Jeszcze nie zapadła decyzja o transakcji kupna-sprzedaży
karawanu, którym zainteresowane jest MPGK, a już pojawiły się komentarze, że przedsiębiorstwo kupiło grata za
publiczne pieniądze.

Jarosław Rola i Jacek Włodyga

Andrzej Mateusiak i Thomas König

O tym, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej za publiczne pieniądze odkupiło od jednej z firm pogrzebowych zużyte auto, otrzymaliśmy
już kilka telefonów. Rozmówcy
pytali, jak można tak marnotrawić pieniądze mieszkańców
oraz dlaczego przedsiębiorstwo
nie zakupiło nowego pojazdu,
któr y posłużyłby przez lata.
Tymczasem jak się okazało,
MPGK żadnego auta jeszcze nie
kupiło, jest dopiero na etapie
negocjowania ceny.
– Wiele prywatnych przedsiębiorstw kupuje auta z drugiej
ręki, które służą im latami i
nikt nie widzi w tym nic złego –
mówi Michał Kasztelan, prezes
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze. – Moim zdaniem
lepiej jest wydać przykładowo

50 a nie 200 tysięcy złotych, jeśli
auto jest sprawne technicznie i
zadbane. Kiedy kupiliśmy nowe
śmieciarki, prezydent pyt ał
nas, dlaczego nie kupiliśmy aut
używanych. Teraz znowu pytają
nas dlaczego chcemy kupić używany karawan – dodaje prezes
Kasztelan.

(Angela)
Michał Kasztelan podkreśla, że decyzja
o zakupie używanego, czteroletniego
volkswagena – karawanu jeszcze nie
zapadła. Najpierw auto zostanie dokładnie
przetestowane i sprawdzone, a następnie
przedsiębiorstwo rozpocznie rozmowy z
właścicielem pojazdu na temat jego ceny.
Jeśli strony będą zgodne co do tej kwestii,
jeszcze w październiku volkswagen
zastąpi wysłużonego poloneza.

Wrakami na lekcje

Fot. Tejo

Z pobocza do szpitala

Fot. Anna Pisulska
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Brak odpowiedniej ilości miejsc siedzących i uchwytów
oraz odpowiednich zabezpieczeń, godzinne spóźnienia,
zły stan techniczny, w tym łyse opony czy pordzewiała
karoseria – takie zarzuty mają rodzice wobec przewoźników, których autobusy dowożą dzieci do szkół do Karpacza oraz Starej Kamienicy.
W Karpaczu problem z przewoźnikiem rozpoczął się od września.
W minionych latach dowożeniem
dzieci do szkoły zajmował się bowiem
mieszkaniec kurortu, który posiadał
własny autobus. Wówczas rodzice
byli zadowoleni z usługi.
W tym roku wszystko się jednak
zmieniło. Urząd Miasta w Karpaczu

Dlatego w przetargu wybrano
innego przewoźnika, którego oferta
opiewała na niższą kwotę. Wygrała
firma przewozowa z Jeleniej Góry,
która ma regularne kursy na tej
trasie. Uczniowie nie jeżdżą już więc
autobusem szkolnym, ale kursowym z biletami zakupionymi przez
magistrat. Przewoźnik od samego

PRZEZ BRAK ZABEZPIECZENIA PRZEDNIEJ
SZYBY JEŚLI KIEROWCA BĘDZIE MUSIAŁ
GWAŁTOWNIE ZAHAMOWAĆ, DZIECI POLECĄ
DO PRZODU I ZAKOŃCZY SIĘ TO TRAGEDIĄ.
odpowiedzialny za zapewnienie
uczniom dojazdu do szkół ogłosił
nowy przetarg, a dotychczasowy
przewoźnik złożył w ofercie kwotę
wyższą, niż zakładał budżet.

początku budził w rodzicach spory
niepokój.
– To jest jakiś koszmar. Dziecko
przychodzi do domu i mówi, że
znowu musiało stać w autobusie bo

Prawda czy złośliwość
O problemach przewożenia małych dzieci do szkoły mówią też rodzice, których dzieci dojeżdżają do szkoły w Starej Kamienicy. – Jest w fatalnym stanie technicznym i ma tylko kilka
miejsc siedzących. Pozostałe maluchy muszą stać, a autobusem dojeżdża spora grupa dzieci
z Rybnicy, Starej Kamienicy, Pasiecznika, Barcinka i innych wiosek – poinformowano nas.
– To jakaś bzdura, mamy trzy autobusy szkolne i wszystkie są w idealnym stanie technicznym
– mówi Zofia Świątek, sekretarz gminy Stara Kamienica. – Podczas wakacji przeprowadziliśmy gruntowny remont tego autobusu. Wyremontowana została również jego blacharka.
Jedyne co nie zostało w nim wymienione to siedzenia. Poza tym my jako gmina nie mamy
żadnego obowiązku dowożenia pięciolatków i przedszkolaków do szkoły. Jest to tylko dobra
wola gminy. Podejrzewam, że informacje przekazał państwu jakiś złośliwy rodzic, któremu
nie przyjęto dziecka do przedszkola – dodała pani sekretarz.

Miejsce niesprawnych autobusów jest na złomowisku.
nie miało siedzącego miejsca. Dzieci
odwozi teraz firma, która mimo interwencji i uwag rodziców, podjeżdża
po nie małym busem. Maluchy siedzą
po 2 – 3 osoby na jednym siedzeniu,
pozostałe stoją całą drogę i nawet
nie mają się czego złapać, bo w tym
busie brakuje uchwytów – mówi
nam jeden z rodziców.
– Nie ma też zabezpieczenia
przedniej szyby. Jeśli któregoś dnia
kierowca będzie musiał gwałtownie
zahamować, dzieci polecą do przodu
i zakończy się to tragedią. Sprawę
zgłaszaliśmy już do dyrekcji szkoły
oraz urzędu miasta. Poza tym co jakiś
czas przewoźnik się spóźnia, często
godzinę. Nadchodzą chłody: maluchy
będą się od tego czekania na zimnie
ciągle przeziębiać – usłyszeliśmy.
Uwagi rodziców potwierdza też
Elżbieta Budzińska, dyrektor szkoły
podstawowej w Karpaczu. – Szkoła
zgłosiła już problem do urzędu
miasta i nic więcej zrobić nie może

– rozkłada ręce.
– Mieliśmy zgłoszenia nawet
od samych pań ze świetlicy, które
musiały czekać z dziećmi na autobus
po godzinach pracy – mówi pani dyrektor. – Zdarzyło się, że bus w ogóle
nie dojechał. Pisaliśmy notatki w tej
sprawie, informowaliśmy, w jakich
godzinach jest najwięcej dojeżdżających osób. Wszystko zależy jednak od
władz urzędu miasta.
Ryszard Rzepczyński, zastępca
burmistrza Karpacza słyszał o pewnych kłopotach, ale nie wiedział
natomiast nic o braku miejsc siedzących dla dzieci. –
– Zgłaszano mi, dwa przypadki
kiedy autobus się spóźnił i okazało
się, że miał wówczas awarię na
trasie. W drugim przypadku panie
odprowadzające dzieci twierdziły,
że przewoźnik w ogóle nie dojechał,
kierowca twierdził, że był na czas i
te rozbieżności zdań miały zostać
sprawdzone.

W miniony piątek zastępca burmistrza poinformował nas, że do
urzędu miasta wpłynęła jeszcze jedna
skarga od rodzica, którego dziecko
przez tłok w autobusie nie mogło z
niego wysiąść. Po naszej interwencji,
Ryszard Rzepczyński rozmawiał z
przewoźnikiem, który zapewniał, że
poranny kurs obsługiwany jest przez
autobus, który posiada 50 miejsc
siedzących.
– Przewoźnik zobowiązał się,
do wysyłania w trasę takiego samego autobusu o godzinie 14.35,
kiedy z przejazdu korzysta najwięcej uczniów – mówi Ryszard
Rzepczyński. – Dodatkowo osoby
odpowiedzialne za odprowadzania
dzieci do autobusu będą sprawdzały
ilość miejsc w każdym z kursów i jeśli
dzieci nie będą miały gdzie siedzieć,
zostanie to nam zgłoszone.

Angelika Grzywacz
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Ogromny teatr w nowej galerii

Fot. Tejo

Fot. Tejo
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Janusz Jaremen gratuluje Alicji Krajewskiej,
jednej z młodszych uczestniczek wystawy.
Pomysł Janusza Jaremena – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – zmienił foyer Teatru im. Norwida w
przestrzeń poświęconą także sztuce, tyle że nie scenicznej, ale graficznej: Galerię Skene.

Andrzej Zaorski pozuje przy stoliku
z opróżnionymi kieliszkami.
Galeria miała swoją „premierę”
w minioną sobotę, przed pierwszym przedstawieniem spektaklu
„Jesteśmy braćmi?” Harwooda.
Pretekstem był wernisaż wystawy
„Teatr nasz widzimy ogromny”. Na
ekspozycję złożyły się archiwalne
zdjęcia Kunst und Vereinshaus
(Domu Sztuki i Stowarzyszeń)
uzupełnione przez fotografie wykonane dwa tygodnie temu podczas
nietypowej sesji fotograficznej.

Janusz Jaremen i gospodarz
miejsca, Bogdan Koca, zaprosili

niedostępne lub też osobiste
spojrzenie na teatr jako jedną
z najpiękniejszych budowli
secesyjnych w stolicy Karkonoszy. Plon tamtego wydarzenia można było oglądać
w minioną sobotę. – Jak
widać można fotografować od lat
sześciu – żartował Janusz Zaorski,

OTWARCIE GALERII NIECH BĘDZIE
SYMBOLEM ZAANGAŻOWANIA DZISIEJSZYCH
MIESZKAŃCÓW MIASTA W ROZWÓJ TEGO
MIEJSCA I W JEGO WYKORZYSTANIE
fotografujących, aby pokazali w
kadrze miejsca dla publiczności

szef jury kwalifikującego zdjęcia
na wystawę. Tyle bowiem lat miała

najmłodsza uczestniczka. Prace
oceniali poza nim Bogdan Koca,
Andrzej Wolf i Janusz Jaremen.
Urszula Liksztet, kierowniczka
literacka Teatru Norwida podkreśliła, że gmach ten wybudowano
ze składek dawnych jeleniogórzan. – Otwarcie galerii niech
będzie symbolem zaangażowania
dzisiejszych mieszkańców miasta
w rozwój tego miejsca i w jego
wykorzystanie – dodała.
Miłym gestem Janusza Jaremena
było uhonorowanie każdego z
uczestników wystawy okolicznościowym certyfikatem. Dostali je
także Ryszard Literacki i Konrad
Przezdzięk, którzy – obok kilku-

nastu fotografujących – wzięli
udział w sesji. Jak podkreśla gospodarz galerii, będzie ona często
wykorzystywana na wydarzenia
artystyczne. – Nie ma jeszcze
wprawdzie odpowiedniego oświetlenia, ale wszystko robimy za

własne pieniądze. Teatr, za co mu
bardzo dziękuję, udostępnił nam
tylko pomieszczenia – wyjaśnił
Janusz Jaremen.

(tejo)

Proszę zrobić zdjęcie
Znany aktor i reżyser, głos, którego w latach 70 i 80 – a także później – słuchała w audycjach
radiowej „Trójki”, oklaskiwany za udział w Kabareciku Olgi Lipińskiej, Andrzej Zaorski, podszedł
do mnie po wernisażu i powiedział. – Proszę mi zrobić zdjęcie z winem. – Zdębiałem, bo wernisażowe symboliczne lampki stały już opróżnione. Aktor porozumiewawczo mrugnął okiem.
Szybko chwyciłem, w czym dowcip. I powstało takie oto – niepowtarzalne – zdjęcie.
Konrad Przezdzięk
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Utopia stała się ciałem
Zainspirowany proporcjami ciała człowieka i symboliką parku przy Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa Jarosław Kozakiewicz, światowej sławy twórca,
pozostawił w Jeleniej Górze ślad swojej kreatywności. Z pomocą Biura Wystaw
Artystycznych i miejscowych przedsiębiorców Zbigniewa Ładzińskiego i Grzegorza Sobczyka, dzieło udało się zrealizować, a nasze miasto wzbogaciło się
o ciekawy zakątek o wielowarstwowym znaczeniu.

Zakryć
pałac kultury

Kozakiewicz znany jest także z projektu
parku w Oświęcimiu i Mostu Duchów
– kładki dla pieszych wyglądającej jak
skręcona przeprawa – symbol wejścia
w świat potworności wojennych obozu
Auschwitz. Artysta opowiadał także
o zamiarze zakrycia warszawskiego
Pałacu Kultury i Nauki kłębami pary
ze specjalnych urządzeń zainstalowanych w połowie gmachu. Zaprojektował też – inspirując się budową
organizmu niesporczaka (najbardziej
odpornego żyjątka na ziemi) – ogród
botaniczny: potężną halę w kształcie
tego bezkręgowca ustawioną na
byłym wysypisku śmieci a kryjącą w
środku prawdziwy ziemski raj.

„Nobody’s House” („Dom niczyi”), bo tak nazywa się „odsłonięta” w miniony piątek instalacja Jarosława Kozakiewicza to
przestrzenny obiekt wykonany ze
stalowego szkieletu połączonego
twardymi płytami z drewna, był
montowany przez kilka dni na terenie byłego cmentarza przy Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa, dziś
traktowanego przez mieszkańców
miasta jako park.

tywowanym terenie zlikwidowanej
kopalni węgla brunatnego. Projekt
Mars to potężna małżowina uszna
większa od stadionu Alliance Arena
w Monachium i Stadionu Olimpijskiego w Berlinie (250 x 350 m) z
amfiteatrem.
Zaprojektowany i zrealizowany
niemal nad brzegiem największego
w Niemczech sztucznego jeziora
będącego jednym z akwenów
sztucznego pojezierza powstającego w post-industrialnych miej-

J. KOZAKIEWICZ ZASTRZEGŁ, ŻE
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
POWINNO ZADBAĆ, ABY NA OBIEKCIE
NIE POJAWIŁY SIĘ WULGARNE NAPISY.
Możliwe (nie)możliwe

Jarosław Kozakiewicz, artysta
przez wielu zwany utopistą, to
twórca projektów (nie)możliwych
do realizacji. – Niektóre da się oczywiście zrealizować, ale to wymaga
sporych nakładów, inne z założenia są utopijne i mają charakter
manifestu, aby zwrócić uwagę na
jakiś problem – tak twórca mówił
do młodzieży z Liceum Plastycznego podczas wykładu „Możliwe,
(nie)możliwe”.
Znany z zaprojektowania i realizacji największego ucha na świecie, które znajduje się „za miedzą”
– blisko Hoyerswerdy – na zrekul-

scach. Małżowina dziś staje się coraz bardziej znaną atrakcją, która
na tereny – z pozoru nie warte nic
– przyciąga tłumy turystów.

Ożywić pamięć

– Cieszmy się, że artystę tej miary mamy
w Jeleniej Górze – mówiła Janina Hobgarska, dyrektorka Biura
Wystaw Artystycznych
podczas symbolicznego
odsłonięcia realizacji
projektu Jarosława Kozakiewicza,
która stanęła tam, gdzie jeszcze
kilkadziesiąt lat temu były mogiły
na nieistniejącym już cmentarzu
przy Kościele Łaski.
Konstrukcję wykonały Zakłady
Metalowe „Ładziński”. Zbigniew
Ładziński osobiście pojawił się
dziś na uroczystości. – Nie była to
prosta robota – powiedział. – Prace
wykonywano pod nadzorem syna,
który prowadzi zakład. – Witamy w
gronie artystycznej rodziny – dziękowała Zbigniewowi Ładzińskiemu
Janina Hobgarska. Elementy drewniane to z kolei dzieło Grzegorza
Sobczyka, któremu także gorąco
dziękowano.

Słownikowa sytuacja

Cały projekt to kolejna odsłona działań „Słownik sytuacji III”, dzięki którym Biuro
Wystaw Artystycznych wyprowadza sztukę w przestrzeń miejską. Pierwszym twórcą,
którego dzieło znalazło się poza galerią, był Kamil Kuskowski. Jak jednak wiadomo,
jedną z jego instalacji zniszczyli wandale. Druga stoi do dziś w Parku Norweskim.
Trzecim zaproszonym przez BWA artystą będzie Robert Kuśmirowski, znany jako
fałszerz rzeczywistości. Czym zaskoczy jeleniogórzan? Niespodzianka!

Symbol przestrzeni

Twórca nie ukrywa inspiracji
miejscem. – Stąd tytuł – „Nobody’s House” – Dom niczyi.
Cmentarza już nie ma, a ludzie
przechodzą przez park obojętnie,

lacji: można po niej, na przykład,
jeździć na rolkach. – Nawet jeśli
zechcą wyładować swoją energię
na XVIII-wiecznym grobowcu, a
– widząc mój obiekt – wyładują
ją na nim, będę zadowolony –
zażartował. Zastrzegł jednak,

Piękno z proporcji

To pierwsza realizacja projektu Kozakiewicza opartego na proporcjach geometrycznych ludzkiego ciała. Nawiązuje do pradawnej idei architektów i artystów, którzy
– od Vitroviusa poprzez da Vinci aż do Le Corbusiera – uważali, że piękno wypływa
z proporcji budowy organizmu ludzkiego. Kozakiewicz nieco ten kanon zmodyfikował
i stworzył przestrzenne modele. Jeden zaprojektowany został dla warszawskiego
Zamku Ujazdowskiego jako pawilon zimowy, inny – nad Bałtykiem jako kino. Żadnego
jednak nie zbudowano. Jeleniogórski jest pierwszy.
warto więc zwrócić ich uwagę
taką właśnie instalacją. Daje
sporo do myślenia, bo choć ma
rzeczywiście kształt przypominający dom, mieszkać tam nie
sposób.
Artysta nie ma nic przeciwko
temu, aby mieszkańcy w cywilizowany sposób korzystali z insta-

że Biuro Wystaw Artystycznych
powinno zadbać, aby na obiekcie nie pojawiły się wulgarne
napisy.

Konrad Przezdzięk
Czytaj także na stronie 2
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Pilnować,
by się nie rozpadło

Drogi
do tragedii

(Angela)

Po awansie Lesława Mandraka, dotychczasowego kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze, jego następcą został Mirosław Kocuba. Do końca roku
będzie pełniącym obowiązki kierownikiem. Czy zostanie
nowym szefem placówki OIP w Jeleniej Górze? Okaże się
w przyszłym roku.

Fot. Angela

Angelika Grzywacz: – Czy
obawia się Pan nowych wyzwań na tak ważnym stanowisku?
Mirosław Kocuba: Siedem lat
temu miałem już okazję próbować realizować te zadania, które
teraz ponownie mi przypadły.
Mam nadzieję, że podołam.
Gdybym nie patrzył optymistycznie w przyszłość, nie podjąłbym się tego trudu. Sądzę, że
i tak mam ułatwione zadanie:
poprzedni szef pozostawił

Tysiąc złotych, obrażenia ciała i uszkodzone auto: taki
miał być skutek napadu na pracownika jednej z jeleniogórskich pizzerii podczas dostawy dania na ulicę Bema w
Jeleniej Górze. Okazało się, że mężczyzna, chcąc zrobić
na złość właścicielowi lokalu, wszystko zmyślił.
Kiedy policjanci sprawdzali
zawiadomienie, które złożył rzekomy poszkodowany – miał zostać
napadnięty przez nieznanych
mężczyzn, którzy go okradli i
zniszczyli służbowe auto – okazało
się, że adres podany przez dostawcę nie istnieje.
Policjanci ustalili również, że

Uczniowie spoza Jeleniej Góry okazali się najdojrzalszymi
uczestnikami Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego,
który w minioną sobotę zakończył się w Pawilonie Edward
w Cieplicach.

Honor Jeleniej Góry
uratowała wśród
licealistów Maria Makara

– Będą jakieś zmiany w funkcjonowaniu oddziału?
– Mam dosyć ograniczone pole
manewru, aczkolwiek jest przychylność ze strony głównego inspektora pracy, by w naszym działaniu było więcej promocji i zadań

– Czym interesuje się Pan
poza pracą?
– Kiedyś moim hobby były szachy, ale to pochłaniało bardzo dużo
czasu, i mogłem sobie na to pozwolić jako kawaler. Założenie rodziny
i pojawienie się dzieci sprawiło,
że tak czasochłonnej pasji już nie
mam. Obecnie trochę czytam, choć
przyznam się, że nie dużo. Wolny
czas spędzam z rodziną.
– Dziękuję za rozmowę

rozmawiała:
Angelika Grzywacz

„Napadł” sam na siebie

Bój pędzlem o Tyrol
Imprezę tradycyjnie zorganizował Zespół Szkół Rzemiosł
Ar t yst ycznych. W t ym rok u
plener miał charakter szczególny ze względu na przypadający
jubileusz 30-lecia Liceum Plastycznego. Wielkie malowanie
zaczęło się 28 września uroczystą inauguracją w Muzeum
Karkonoskim. Przez pięć dni
uczniowie liceów i gimnazjów
artystycznych z wielu zakątków
Polski utrwalali pędzlem piękno
regionu jeleniogórskiego. Prace
oceniało jury, któremu przewodniczyła Gabriela Zawiła, dyrektor
Muzeum Karkonoskiego.
Grand Prix (wyjazd na
plener do austriackiego Tyrolu) wygrała Marlena Mazur ze Szczecina. Pierwszą
nagrodę zdobyła jej koleżanka Martyna Wymysłowska.
Za nią uplasowała się Patrycja
Szymara z Bielska Białej. Na
trzecim miejscu sklasyfikowano
Paula Pająk z Krakowa. Honor
Jeleniej

mi wyremontowaną siedzibę,
działania placówki zostały w odpowiedni sposób ukierunkowane
i funkcjonuje to prawidłowo, więc
wystarczy teraz tego przypilnować,
żeby się nic nie rozpadło.

wykraczających
poza rutynową pracę kontrolną.
Zamierzam to więc realizować.

Góry uratowała Maria Makara
z Liceum Plastycznego, która
zdobyła wyróżnienie.
Lepiej poszło młodszym mieszkankom miasta. W kategorii
gimnazjów grand prix przypadło
Jagodzie Hawryliszyn z Gimnazjum przy ZSO nr 1. Pierwszą
nagrodę dostała Natalia Rałska z
„Rzemiosł”. Drugą – Iweta Czech
z „Żeroma”. Trzecie miejsce przyznano Justynie Lach również z
ZSO nr 1. Wyróżnienie zdobyła
jej koleżanka Marta Stefankiewicz.

(rylit)

mężczyzna, który rzeczywiście
złożył zamówienie, zrobił to na
prośbę dostawcy. Idąc po nitce do
kłębka stwierdzono, że żadnego
napadu nie było, a całe zdarzenie
powstało w wyobraźni „poszkodowanego”. Mężczyzna przyznał
się do wszystkiego i potwierdził,
że wszystko wymyślił. Chciał

zrobić właścicielowi na złość.
Oddał jednak pieniądze, które
przywłaszczył. Dostawcy grozi

Józefa K. zbyt długo robiła zakupy, za co jej mąż Jan K.
chciał ją zabić. Początkowo odgrażał się, że poderżnie
jej gardło i podpali mieszkanie. Od zamiaru odwiodła
go córka. Kiedy mężczyzna upił się, złość wróciła. Jan K.
do wyrównania rachunków z żoną sięgnął po siekierę,
ale kobieta zdążyła uciec. Józef K. siekierą uderzył więc
w głowę swojego zięcia.
Obecnie w Sądzie Okręgowym
w Jeleniej Górze toczy się postępowanie w tej sprawie. Jak się
okazało, uderzenia zięcia siekierą
w głowę, jakiego dopuścił się
63 – letni Jan K. 13 marca tego
roku w Iwinach (powiat bolesławiecki) było tylko wierzchołkiem
góry lodowej. Jan K. przez 15 lat
na co dzień znęcał się bowiem
psychicznie i fizycznie na żoną
Józefą i trójką dzieci, m.in. córką
Magdaleną B.
Kiedy był pijany, co zdarzało
mu się niemal codziennie, wszczynał awantury, w trakcie których
wyzywał kobiety wulgarnymi i
obelżywymi słowami. Groził też
pozbawieniem ich życia, zrywał
je ze snu, szarpał za odzież, popychał, bił i kopał po całym ciele.
Sam spał z nożem pod poduszką,
ostrymi narzędziami wielokrotnie
wymachiwał członkom rodziny
przed nosem i groził ich użyciem.
Niszczył też wyposażenie domu
oraz groził podpaleniem mieszkania.
Koszmar tej rodziny zaczął się
osiem lat po zawarciu przez Józefę
i Jana związku małżeńskiego,
na który zdecydowali się w 1970
roku. Wtedy też urodziła się ich
pierwsza, z trójki dzieci, córeczka.
Kolejne dziecko, syn Marek, na
świat przyszedł cztery lata później.
Szczęśliwym dzieciństwem dwójka małych dzieci cieszyła jednak
tylko przez kolejne cztery lata od

urodzin Marka.
W 1978 roku Jan K. podjął
bowiem pracę na stanowisku
kierownika Kółka Rolniczego w
Iwinach, gdzie zaczął pić. Mimo
że żona przez lata prosiła męża
o zerwanie z nałogiem dla dobra
dzieci i ich małżeństwa, Jan K. nie
chciał jej słuchać. Awantury na
krótko przerwała choroba Jana K.,
który trafił do szpitala i walczył z
rakiem krtani. Kiedy jego leczenie
dobiegło końca, mężczyzna wrócił
do kieliszka, a przemoc wobec
rodziny tylko się nasiliła.
Dlaczego Józefa K. od niego
nie odeszła? Nie wiadomo. Może
wierzyła, że jej mąż kiedyś się
zmieni, lub też czuła się od niego
uzależniona finansowo. Sprawa
znęcania się nad rodziną ujrzała
światło dzienne dopiero wówczas, kiedy niemal nie doszło do
tragedii.

Bo długo robiła zakupy

Feralnego 13 marca br. mąż
córki Jana K., Artur B. wziął się za
remont pokoju swojej teściowej,
która około godziny 10.30 wyszła
do sklepu na zakupy. Kiedy kobieta
dłuższy czas nie wracała do domu,
Jan K. wpadł w szał. Uspokajała go
córka, Magdalena, która zaproponował, żeby ojciec coś ugotował.
Pół godziny później Józefa K. wróciła z torbami pełnymi jedzenia do
domu. Do mieszkania nie weszła

POWIĘKSZENIE
Mirosław Kocuba obecnie mieszka
w rodzinnych Kowarach. Ukończył
Technikum Mechaniczne nr 3, obecny
„Mechanik”, następnie studiował
z Zielonej Górze w Wyższej Szkole
Inżynierskiej na wydziale mechanicznym. Po ukończeniu studiów
rozpoczął pracę w Fabryce Dywanów
w Kowarach na stanowisku głównego
mechanika i po pięciu latach znalazł
ofertę pracy w Państwowej Inspekcji
Pracy. Ukończył szkolenie, uzyskał
tytuł inspektora pracy i pracuje w
PIP już od 18 lat. Jest żonaty. Ma
syna i córkę.

Wokół Świątyni Łaski

Fot. Policja

W tym roku przy pracy na
budowie na Dolnym Śląsku
życie straciło aż sześć osób
a 13 innych doznało ciężkiego uszkodzenia zdrowia.
Ponad pięćdziesiąt procent
tych zdarzeń dotyczyło upadków z wysokości, 33 procent
przysypania pracowników
ziemią w wykopach. W jakich
okolicznościach? Skrajnej
nieodpowiedzialności lub
nieostrożności. Przykłady to
upadek z wysokości w trakcie
przechodzenia bez zabezpieczenia pomostem przy wykonywaniu prac rozbiórkowych
hali produkcyjnej, obcięcie
palców pilarką, poranienie
twarzy przez piłę tarczową,
która odbiła się od ściany,
najechanie na pracownika
samochodem pełnym piasku,
upadek z niezabezpieczonego
rusztowania „warszawskiego”, uderzenie pracownika
w wykopie bryłą ziemi czy
upadek z III kondygnacji budynku przy kładzeniu posadzek na niezabezpieczonym
balkonie. Z przeprowadzonej analizy przez Okręgową
Inspekcję Pracy wynika, że
najczęściej do zaistnienia
wypadków dochodziło w
małych firmach i na małych
budowach czyli zatrudniających do 10 osób.

ROZMOWA JELONKI

kara do pięciu lat więzienia.

(tejo)

Cuius regio eius religio (czyja
władza tego religia) – to hasło polskoniemieckiej konferencji naukowej,
która odbędzie się w nadchodzący
weekend (9/10 X) w Muzeum Karkonoskim i Książnicy Karkonoskiej.
Przewidziano prelekcje, wykłady o
tematyce historyczno-architektonicznej, a także zwiedzanie Kościoła
Łaski pod Krzyżem Chrystusa. Punktem kulminacyjnym konferencji
będzie otwarcie wystawy „Droga
do tolerancji – 300 rocznica ugody
altransztandzkiej” w MK. Wyeksponowany zostanie model Kościoła
Łaski z XVIII wieku. Anna Gul opowie
o jego konserwacji.

(tejo)

Z SIEKIERĄ NA ZIĘCIA
jednak sama, o wsparcie poprosiła
córkę. Bała się bowiem, że mąż
kolejny raz ją pobije.
Kiedy kobiety weszły do pokoju
Jan K. zaczął się im odgrażać poderżnięciem gardła i podpaleniem
mieszkania, po chwili się jednak
uspokoił. Nie na długo. Około
godziny 13.30 listonosz przyniósł
mu rentę, której część przeznaczył
na alkohol. Wziął pieniądze i

Został uderzony przez teścia
obuchem siekiery w prawą stronę
głowy w okolicę skroniową nad
uchem. Kilka sekund później Jan
K. zamachnął się na leżącego na
ziemi Artura ponownie. Przed kolejnym ciosem poszkodowanemu
udało się uciec na czworakach
przed dom. Jan K. wycofał się
wtedy i poszedł się położyć na
łóżko, a siekierę ustawił tuż obok

WIERZYŁA, ŻE JEJ MĄŻ KIEDYŚ SIĘ
ZMIENI, LUB TEŻ CZUŁA SIĘ OD NIEGO
UZALEŻNIONA FINANSOWO. SPRAWA
ZNĘCANIA SIĘ NAD RODZINĄ UJRZAŁA
ŚWIATŁO DZIENNE DOPIERO WÓWCZAS,
KIEDY NIEMAL NIE DOSZŁO DO TRAGEDII.
poszedł do sklepu. W tym czasie
Artur pojechał do sklepu po klej
do kasetonów. Kiedy Jan K. wrócił
pijany do mieszkania od progu
rozpoczął awanturę, gonił swoją
żonę i odgrażał się, że ją zabije.
Kobiecie na szczęście udało się
uciec na piętro do córki. Wtedy Jan
K. poszedł do szopy, wziął z niej
siekierę i wrócił do mieszkania.
Wszystko to widziały przez okno
przerażone kobiety, które postanowiły, że do przyjazdu Artura nie
będą wychodzić z pokoju. W tym
czasie wrócił Artur.
Wysiadł z samochodu i w jednej
ręce trzymając zakupiony klej, a w
drugiej kluczyki od samochodu i
portfel otworzył drzwi przedsionka mieszkania, w którym stał
Jan K. z siekierą. Chwilę później,
Artur B. leżał już na podłodze z
zakrwawioną głową.

niego. W wyniku uderzenia Artur
B. doznał rany tłuczonej.
Cudem obrażenia okazały się
nie zagrażające życiu. Prokuratorzy stwierdzili jednak, że samo
narzędzie jakiego użył Jan K. oraz
miejsce ciała, w które Artur B. został uderzony mogły stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia
pokrzywdzonego. Oskarżono go o
działanie w zamiarze bezpośredniego pozbawienia życia Artura
B., za co grozi mu kara nawet do
25 lat pozbawienia wolności. W
chwili zatrzymania sprawca miał
we krwi 3,4 promila.

Angelika Grzywacz
Kolejna rozprawa, najprawdopodobniej
końcowa w tej sprawie zaplanowana jest
na 19 listopada.

5 października 2009 r.

WIADOMOŒCI
kowym punktem
p r o g r a m u by ł a
degustacja jesiennych potraw przyrządzonych przez
uczniów popularnej
„handlówki”.
Równolegle w
Książnicy Karkonoskiej odbyła się
wpisana w I KSE
konferencja poświęcona międzynarodowej współpracy
pomiędzy szkołami
w oparciu o eTwinning, czyli interne- Młodzieży rozdawano broszury o
towe nawiązanie otwartym niedawno temu w DODN
kontaktów między multicentrum.
rozmaitymi placówkami oświaty: od
wykładem prof. Anny Michońskiejprzedszkoli do liceów. W tych sa- Stadnik zatytułowany: Wewnątrz
mych godzinach w ramach spotkań
mózgu – duchowość
odbyła się w Kowarach debata z
czy biologia?
literaturoznawcą Stanisławem
(tejo)
Beresiem. Niestety, nie doszło
do skutku otwarte spotkanie z
Krzysztofem Stanowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, który odwołał
przyjazd do Jeleniej Góry.
W minioną sobotę o metodach
pracy indywidualnej na lekcjach
języka obcego opowiedziała Renata Sigrist. Odbył się też wykład
Mariana Stebelskiego o e-learningu
(nauczanie przez Internet) w zakresie nauki udzielania pierwszej
pomocy. Spotkania zakończyły się

OŚWIATA NA SERIO I W SKORUPCE
– Organizując pikniki do edukacji podchodziliśmy zbyt żartobliwie, dlatego od teraz
będzie na poważnie – powiedział Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli otwierając I Karkonoskie Spotkania Edukacyjne.
cieli – powiedział.
Program artystyczny zapewnili
uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia (akordeonista
Piotr Wyrostek oraz saksofonistka
Aleksandra Walińska, której akompaniował nauczyciel Krzysztof Gotartowski). Wystąpili także młodzi

zindywidualizowanemu. Takiemu, w którym „tutor” (opiekun,
nauczyciel) pracuje z uczniem sam
na sam starając się rozwijać jego
zainteresowania i możliwości.
Edukacji zindywidualizowanej
z naukowej perspektywy poświęcony był wykład prof. dr hab. Bo-

KORZENIEWSKI DAŁ DO ZROZUMIENIA, ŻE
„PRZY KIEŁBASKACH” BYŁ PRZEROST FORMY
NAD TREŚCIĄ. – TERAZ BĘDZIE ZDECYDOWANIE
WIĘCEJ TREŚCI PRZEZNACZONYCH
GŁÓWNIE DLA NAUCZYCIELI
artyści z wrocławskiego Autorskiego Liceum Artystycznego.
Otwierając I KSE dyrektor Z.
Korzeniewski zapowiedział, że
będą one poświęcone tutoringowi,
kolejnej nowości nazewniczej w
świecie oświaty, czyli – mówiąc
językiem prostszym – nauczaniu

Za rok dla zdolnych
Wiadomo już, że kolejne KSE za rok poświęcone będą uzdolnieniom. – Chcemy zaproponować
władzom miasta, aby spotkania zostały wpisane w kalendarz imprez Września Jeleniogórskiego – zapowiedział Zygmunt Korzeniewski.

Hotel jak chlewnia

gusławy D. Gołębniak. Z kolei Piotr
Czekierda i Jarosław Tarczyński
mówili o tutoringu jako metodzie
takiej właśnie edukacji. Można
było poznać jej zastosowania w
praktyce na przykładzie Autorskich
Liceów Artystycznych z Wrocławia,
nowatorskiej szkoły, która otwartością na indywidualności w`śród
uczniów zyskuje słuchaczy nawet
z odległych miast. Mówiła o tym
Brygida Dziadkiewicz-Buś. Odbywały się także cykliczne zajęcia
w multicentrum oraz spotkania
nauczycieli z wydawcami. Pikni-

KRÓTKO Z MIASTA
Świat dla niepełnosprawnych

Wodnik otworzył drzwi
Fot. Mar

Kto spodziewał się zastać w
miniony piątek w DODN tłumy
zainteresowanych – jak to bywało
na dziewięciu edycjach pikniku
– rozczarował się. Tłumów nie
było, a na uroczystość otwarcia
„spędzono” młodzież. Przyszli
też dyrektorzy szkół, nauczyciele,
pracownicy ośrodka oraz jego
dyrektor Krzysztof Nowak.
– Staram się zmieniać szkołę
na lepsze. Kiedy byłem dyrektorem jednej placówki oświaty,
udało mi się to – mówił Zygmunt
Korzeniewski, szef filii DODN.
Wyjaśnił, że dotychczasowa forma
zbliżenia z problematyką edukacji
organizowana na zasadzie pikniku, nie będzie już kontynuowana.
Korzeniewski dał do zrozumienia,
że „przy kiełbaskach” był przerost
formy nad treścią. – Teraz będzie
zdecydowanie więcej treści przeznaczonych głównie dla nauczy-

Już po raz jedenasty 40 jeleniogórskich niepełnosprawnych
zrzeszonych przy Towarzystwie
Walki z Kalectwem pojedzie
w zagraniczną wycieczkę, by
pokonywać wszelkie bariery.
W tym roku w dniach od 5 do
15 października uczestnicy będą
zwiedzali Chorwację. Byli już w
Paryżu, Rzymie, Dubrowniku,
Wiedniu, Barcelonie, Atenach,
Brukseli, Stambule, Capri czy
Tunisie.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Kilkaset osób odwiedziło w
minioną sobotę dwa najważniejsze
obiekty zarządzanie przez spółkę
Wodnik: stację uzdatniania wody ze
zbiornika Sosnówka, która mieści
się przy ulicy Wróblewskiego w
Cieplicach i oczyszczalnię ścieków
przy ulicy Anieli Krzywoń.
– Po raz czwarty organizujemy
dzień otwarty i z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe
– mówił prezes Wodnika, Wojciech
Jastrzębski – w stacji uzdatniania
wody zabrakło nam ludzi do oprowadzania chętnych. Każdy chciał
wiedzieć jak woda trafia do jego
kranów.

(Mar)

(Angela)

Sprawa trafiła do prokuratury.
– Właściciel nie zastosował się do
naszych nakazów – usłyszeliśmy
od pracowników powiatowego
nadzoru budowlanego w Jeleniej
Górze.
W ogólnodostępnych kuchniach
czy łazienkach hotelowych: brud i
smród, a rozpadające się elementy
wyposażenia tych pomieszczeń
stanowią zagrożenia dla samych
użytkowników. O wszystkim straży
miejskiej opowiedzieli okoliczni
mieszkańcy. Strażnicy wraz z pracownikami sanepidu przeprowadzili w tym budynku kontrolę.
– Sanitariaty, kuchnie i korytarze są w ogólnie bardzo złym stanie,

panuje tam brud. W budynku było
60 osób – mówi Lilianna Ślawska,
zastępca dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Jeleniej Górze.
Na właściciela budynku przy
ulicy Powstańców Śląskich 35
wydaliśmy nakaz przywrócenia
obiektu do stanu nie budzącego
wątpliwości do 16 października.
– Jeśli nie wywiąże się on z tego
obowiązku przeprowadzimy postępowanie egzekucyjne, w ramach
którego będziemy mogli nałożyć na
niego karę pieniężną do 10 tysięcy
złotych – usłyszeliśmy.

(Angela)

Z braku kasy
Co na to wszystko sam właściciel, który kupił ten hotel wraz z lokatorami w 1999 roku?
Nie ma pieniędzy na remonty czy sprzątanie, ponieważ wielu mieszkańców nie płaci mu za
czynsz, a prawo nie daje mu możliwości wyrzucenia ich z pomieszczeń.
– Od czasu tej tragedii w Kamieniu Pomorskim prowadzona jest wobec mnie jakaś nagonka.
Każdy czegoś ode mnie wymaga, remontów, porządku, codziennego sprzątania, błysku i
innych rzeczy, a pomocy nie mam znikąd – mówi właściciel Ryszard Mikłaszewicz. – Kilkakrotnie prosiłem urząd miasta o ich dofinansowanie, ale nigdy nie otrzymałem pomocy, a
mój budżet na ten cel obecnie jest zerowy – dodał.

Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza w nadchodzącą środę (7
X) na projekcję filmu Konrada
Przezdzięka zatytułowanego
„Jelonki u wód”. Dokument
wraca do warsztatów „Lato
w teatrze”, w których po raz
drugi uczestniczyły dzieci z
Teatrzyku Jelonka Górskiego.
Powstał spektakl „Pluskanie,
chlapanie, Cieplic odwiedzanie”. Premiera przeszła już do
historii. Pozostało wspomnienie
na taśmie filmowej. Początek
pokazu z cyklu „Dziennikarze
na scenie” o godz. 18 w Teatrze
Zdrojowym.

(Red)
Nagrał pirata

Sześćset złotych mandatu i
siedem punktów karnych – oto
konsekwencje brawurowej jazdy samochodem, jakie musiał
ponieść kierowca opla vectry.
Ukaranie pirata umożliwił film
zarejestrowany przez egzaminatora nauki jazdy.
Do zdarzenia doszło na ulicy
Mickiewicza. 30-latek zajechał
drogę pojazdowi egzaminacyjnemu, skręcał z nieprawidłowego pasa ruchu oraz przekroczył
pojedynczą linię ciągłą.

(tejo)

Ur o c z y s t ą i n a u g u r a c j ą i
odśpiewaniem „Gaudeamus
igitur” rozpoczął się w min i o ny p i ą t e k ko l ej ny, j u b i leuszowy rok akademicki w
Karkonoskim Uniwersytecie
Tr z e c i e g o W i e k u . J e g o s ł u c h a c z e p o d k re ś l a j ą , ż e n i e
boją się stawić czoła nowym
wyzwaniom i chętnie wracają
do szkolnych ław. W tym roku
zapisano na zajęcia około 220
słuchaczy. Trzeba było stworzyć list ę rezer wową gdzie
czeka około 30 osób. KUT W
ma ograniczenia organiza-

Fot. Rylit

Na naukę nigdy nie za późno

Na film
do teatru

cy jne i f inansowe, a liczba
chętnych wzrasta z roku na
rok . Słuchaczy przyciągają
coraz to ciekawsze i bardziej

urozmaicone wykłady oraz
zajęcia w pracowniach.

Dzika przyroda bliżej nas

Muzeum Przyrodnicze znalazło
się w gronie ośmiu placówek w
Polsce, w których prezentowany jest
plon konkursu „Fotografia Dzikiej
Przyrody 2008”. Od minionego
piątku w Pawilonie Norweskim
można oglądać 80 nagrodzonych,
przepięknych fotografii. To już
44. czwarta edycja zmagań dla
fotografików przyrody. Konkurs
organizowany jest przez Muzeum
Historii Naturalnej w Londynie i
BBC Wildlife Magazine. Do pierwszej edycji zgłoszono 600 prac. W tej
z 2008 roku zgłoszono aż 33,5 tys.
prac autorstwa ponad trzech tysięcy
fotografików z 82 krajów.

Fot. Rylit

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie beznadziejnych warunków, jakie panują w hotelu przy ulicy
Powstańców Śląskich 35. Decyzją sanepidu zamknięto
również sklep, który mieścił się w tym budynku. Panował
tam bowiem smród i brud.

(rylit)

(rylit)
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ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY

Dziurawa
jesień
Tak się akurat złożyło, że w stolicy
regionu, przez niektórych wciąż
szumnie zwanej Perłą Karkonoszy,
po dłuższej niebytności, bywam
znów z pewną regularnością. Stan
owego bywania, trwający z małymi
przerwami od wiosny - czasem
dobrze jest bywać gdzie indziej
- pozwala dostrzec to, co nierzadko umyka uwadze stacjonarnym
mieszkańcom grodu nad Bobrem.
W swoim bywaniu różnię się bowiem od nich tym, że po Jeleniej
Górze poruszam się głównie na
piechotę. To zdecydowanie określa
mój punkt widzenia i rodzaj kontaktu z miastem. Pozwala smakować i
delektować się bogactwem życia,
jeszcze do niedawna wojewódzkiej
metropolii.
Czasem tylko żal, że w podobny
sposób po swoim przecież mieście,
nie poruszają się ci, od których w
dużej mierze zależy jakość owego
poruszania się. Zapracowani radni,
że o prezydentach nie wspomnę,
pozbawieni są przyjemności spacerów wygodnymi chodnikami
wykładanych gustownym euro
brukiem, w który wtykane są co i
rusz rozliczne znaki nakazu, zakazu
czy sprytnie ukrytej informacji. Codzienny slalom pomiędzy nimi – a
już z wózkiem dziecięcym szczególnie – należy do ulubionych ćwiczeń
cielesnych, doznawanych przeze
mnie na jeleniogórskich chodnikach. Wyrabia zmysł obserwacji,
orientacji, szybkiego reagowania
i przede wszystkim kondycję niezbędna do pokonywania solidnych
przewyższeń.
Na szczęście już jesień i cieszę się
na myśl o nadchodzącej słocie, wraz
z którą w deszczowe dni, pojawią
się w mieście, znane od lat stałe
elementy gry, żeby użyć ulubionego
sformułowania komentatorów
sportowych. Czekam więc z niecierpliwością na pojawienie się znanej
od lat i wciąż wzbogacanej mapy
rozlicznych kałuż i rozlewisk, które
wędrówki po Jeleniej Górze, czynią
jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
Jak twierdzą psychologowie, w
naznaczonej pośpiechem i powierzchownością rzeczywistości, dobrze
jest odnajdować elementy stałe. One
to bowiem budują poczucie pewności i pozwalają nam się odnaleźć w
otaczającym świecie. Wychodząc
naprzeciw społecznym potrzebom,

Złośliwość rzeczy

rozliczne służby miejskie od lat
pieczołowicie omijają więc w swej
aktywności wspomniane rozlewiska, tworzące się wokół nieczynnych
studzienek spustowych. Dodajmy
nieczynnych skutecznie od czasów
Wielkiej Powodzi. Zarówno piesi,
jak i zmotoryzowani poruszający
się po centrum miasta z uporem
godnym lepszej sprawy, z zamkniętymi oczami mogliby sporządzić
ich mapę wraz ze szczegółową
charakterystyką, każdego z wymienianych miejsc. Myślę, że ich
upowszechniony ranking byłby nie
lada atrakcją Stolicy Karkonoszy. Już
widzę obstawiających najbardziej
efektowne z nich. Urwie coś czy tylko ochlapie, ominie czy zaryzykuje
przejazd przez niewiadome.
Do moich ulubionych należą
m.in. skrywane pod wodą dziury
i nierówności przy Grodzkiej, Wolności czy Kardynała Wyszyńskiego.
Godzinami mógłbym obserwować
fontanny wody wzbudzane przez
pędzące auta, karkołomne slalomy
miedzy wodnymi oczkami i pieszych próbujących przebrnąć przez
zatapiane w czasie ulewy przejścia
przez jezdnie.
Pamiętam sprzed lat przypadek
kierowcy próbującego tylko przejechać przez miasto w drodze na
urlop Szklarskiej Poręby. Gdy w
jednej z dziur skrytej pod wodą na
Wojska Polskiego, turysta ów urwał
w swoim aucie kawał zawieszenia,
postanowił dochodzić swych praw
od władz Jeleniej Góry. Udało mu
się nawet dotrzeć w tej sprawie do
samej pani Prezydent. Ta po dokładnym przepytania natręta o miejsce
zdarzenia, odetchnęła wówczas z
ulgą. Pechowiec doznał uszczerbku
na wojewódzkim fragmencie jednej
z głównych arterii miasta, można go
było więc odesłać z kwitkiem.
Obserwując od lat zmagania tzw.
użytkowników dróg i chodników z
wciąż z tym samym problemem,
upewniam się, że nasz świat, przynajmniej tu w Jeleniej Górze niezmiennie trwa na przekór wszelkim
przeciwnościom. Tylko co będzie,
gdy nie daj Bóg dopadnie nas Złota
Polska Jesień i na jeleniogórskich
traktach zostaną same dziury, bez
wody? Ale to już temat do kolejnych
rozważań.

Jacek Jaśko

Nie zabrakło humorystycznych
akcentów podczas rozpoczęcia
jubileuszowego, bo 40 roku akademickiego na jeleniogórskim
Wydziale Gospodarki Regionalnej
i Turystyki UE we Wrocławiu.
Kontuzjowany rektor uczelni
prof. Bogusław Fiedor, pocieszył
wszystkich, że nie zamierza jeszcze
rozstawać się z doczesnością. Na
salę przybył o kulach. – To nie
jest śmiertelna choroba, a raczej
kontuzja – powiedział. Swoje
przemówienie – ze względów zrozumiałych – czytał siedząc. Ale miał
kłopot ze statywem mikrofonu,
jedynym elementem hipernowoczesnej sali, którego nie dopracowano. Urządzenie co rusz opadało
niczym więdnąca łodyga. W końcu
jeden z naukowców podparł konstrukcję indeksem przeznaczonym
dla studenta pierwszego roku.
Kiedy to nie pomogło, zdesperowany profesor chwycił mikrofon w
rękę, którą ma w pełni sprawną. I
bez kłopotu dokończył swoją przemowę. Historyczny indeks trafił
w ręce zainteresowanego: będzie
o czym opowiadać przyszłym
pokoleniom.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Jednym ze znaczących przejawów rozwoju naszego miasta…

– jest, panie Grześku, fakt, że

Przyszłość bez wybojów

Prof. Marek Walesiak, dziekan
Wydziału Gospodarki Regionalnej
i Turystyki UE podziękował prezydentowi dr. Markowi Obrębalskiemu za remont kawałka ulicy
Zana, przy którym znajduje się
jeden z uczelnianych obiektów.
Udało się to dopiero po… 40 latach.
I zapewne po części dlatego, że M.
Obrębalski wciąż jest urlopowanym pracownikiem naukowym
Wydziału. Może miał na uwadze,
że za rok przyjdzie mu znowu
dojeżdżać do starej pracy, więc co
ma jeździć po wybojach… Prof.
Walesiak chętnie częściej dostawałby tak użyteczne podarunki.
Ale – jak wspomniał – następna
okazja będzie dopiero za 10 lat. Na
półwiecze uczelni.

(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.

– kasyna mamy praktycznie na
każdym rogu.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Grzegorz Schetyna, wicepremier i minister
spraw wewnętrznych, Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Zgrzyty
polsko-czeskie
Choć geograficznie dzieli nas
kolokwialny rzut beretem, mentalnie wciąż jeszcze jesteśmy
rozdzieleni szklaną ścianą. Polacy
i Czesi nie muszą szukać (przepraszam Czechów za tę językową homonimię) wspólnego języka, bo
literalnie rozumieją się świetnie.
Wciąż jednak są w pewnym sensie
zamknięci jedni na drugich.
Nie do wszystkich rodaków
dotarła wiadomość, że lat temu
kilka granice zostały zniesione.
Cień ponurych wspomnień pozostał po terminalu w Jakuszycach, gdzie za dawnych czasów
upierdliwi celnicy czescy kazali
Polakom wypijać hektolitry piwa i
innych spirytualiów oraz pożerać
tony salami – których wywóz

był z Czechosłowackiej Republiki
Socjalistycznej zakazany. Celnicy
polscy upierdliwością nie mogli
się wobec Czechów wykazać,
bo u nas nie było nic godnego
do wywiezienia. Może poza wywrotowymi pomysłami, które u
naszego południowego sąsiada
traktowane były jak ideologiczna
zaraza.
To wszystko już koszmary
przeszłości, których nie zna – bo
nie może – młode pokolenie Polaków i Czechów. Ono powinno
być na siebie ze wszech miar
otwarte. Nie zawsze jest. Starsze
zresztą też. Nieświadomość istnienia wielu atrakcji – nie tylko
turystycznych – lecz także literackich, teatralnych, muzycznych za

południową granicą jest u nas na
tyle powszechna, że nikt jej nie
zauważa. Bycie czechofilem jest
uważane za niegroźne zboczenie, dziwactwo, które nic złego
co prawda nie przyniesie, ale i
dobrego też nie.
Tej postawy nie zmieniły zbra-

dzieli dwa miasta, oraz odfajkowanie wspólnych imprez przez
czeskich starostów i polskich burmistrzów i prezydentów. To także
nie piwo i beherovka wypite przez
lud ustami jego przedstawicieli,
którzy zresztą powinni uważać
podczas rautów, gdyż zmieszanie

ANI POLACY, ANI CZESI NIE WYKORZUSTUJĄ
MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJĄ OTWARTE GRANICE

tania się z czeskimi miastami.
Partnerstwo Jeleniej Góry z Jabloncem nad Nisou ma raczej
wymiar urzędniczy niż ludzki.
Oczywiście, jakoś tam na szarego
człowieka się przekłada, bo razem
z Czechami samorządowcom
łatwiej jest pozyskiwać pieniądze
z góry euro czekających na spełnienie giga-biurokratycznych
formalności w funduszach Unii
Europejskiej.
Partnerstwo jednak to nie tylko
tablica z wyrytą odległością, która

tych napitków powoduje – poza
niewątpliwymi doznaniami smakowymi – trudne do przewidzenia
skutki uboczne. Partnerstwo to
także nie miłość polegająca na
bezkrytycznym przyjmowaniu
wszystkiego co stamtąd, lub stąd.
To możliwość kontaktów między zwykłymi ludźmi oparta na
wspólnocie zainteresowań wpisanych w geograficzną bliskość
naszych ziem.
Tu należą się wielkie brawa
Państwowej Szkole Muzycznej

im. Garści z Cieplic, która – korzystając z projektu europejskiego
Leonardo da Vinci – nie pojechała
do dalekiej Italii, ale wybrała
braci Czechów. Młodzi adepci
muzyki spędzili wspólne wakacje
u naszych sąsiadów w Nymburku.
Nadzieja, że nawiązane latem
kontakty przetrwają i zaowocują
kolejnymi, graniczy niemal z
pewnością.
To jednak tylko kropla w morzu
możliwości, jakie powstały dzięki
otwartym granicom. Dodajmy,
że możliwości kiepsko wykorzystanych lub wcale. Miałem
szczęście być u braci Czechów
w ostatnią niedzielę września.
Odwiedziłem, między innymi,
przepiękne Hejnice z sanktuarium
maryjnym. Przecierałem także
oczy widząc, jak Czesi spędzali
wolny, niedzielny czas korzystając
z letniej pogody jesienią. Setki
rowerzystów, spacerowiczów i rolkowców relaksowało się na swój

sposób jeżdżąc lub spacerując
po podgórskich drogach. A ilość
samochodów zaparkowanych
na licznych parkingach sugerowała, że w góry przyjechał cały
Liberec.
A co robili Polacy w tym czasie?
Grzali tyłki w domach i męczyli
oczy teletasiemcami trawiąc obfitsze obiady niedzielne, wybierali
się do cioci na imieniny ze śledziem i szklanką wina. Oczywiście
nie twierdzę, aby wszyscy wylegli
raptem na drogi rowerami i czym
się da – bo wtedy znacznie zwiększyłaby się kronika wypadków
weekendowych. Warto jednak
zobaczyć w naszym regionie coś
więcej niż czubek własnego nosa
i zainteresować się Czechami. Na
kolację – mimo wszystko – lepiej
wrócić do nas, bo kuchnia nie
jest najmocniejszą stroną braci z
południa. Co potwierdzają nawet
czechofile.

Konrad Przezdzięk
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Bracia Manx (Bogdan Koca i Marek Prażanowski) w scenie próby do sztuki
„Ja i mój brat”.
Choć jest to sztuka o nienawiści między dwoma braćmi, zakończyła się wzruszającym
gestem braterskiej miłości Janusza i Andrzeja Zaorskich. Sobotnią premierę mrocznej
komedii „Jesteśmy braćmi?” Harwooda w wykonaniu aktorów Teatru im. Norwida
publiczność przejęła owacją na stojąco.
fascynująco-mroczna komedia. Harwood scenarzysta wie, jak napisać
tekst, który ma ręce i nogi, a Zaorski
reżyser wie jak taki tekst zrealizować.
Co ciekawe, trzynaście lat wstecz w
Teatrze Telewizji twórca zmierzył się
z tekstem Harwooda „Odbita sława”
z udziałem Janusza Gajosa, Daniela
Olbrychskiego i Krystyny Jandy.

KOCA STWORZYŁ WSPANIAŁĄ KREACJĘ, A
WYSTARCZYŁBY JEDEN FAŁSZYWY GEST,
JEDEN FAŁSZYWY UŚMIECH, BY Z OPOWIEŚCI
O KONFLIKCIE DWÓCH BRACI SPEKTAKL
ZMIENIŁ SIĘ W BANALNĄ HISTORYJKĘ.
też przejrzeć się publiczność.
Na teatralnym afiszu z przedstawienia są dwie twarze braci Manx.
Ta pierwszoplanowa twarz należy
do Micheala, który odniósł międzynarodowy sukces jako dramatopisarz,
reżyser i właściciel teatru Akropolis.
A ta druga, a właściwie tylko cień
tej pierwszej twarzy przedstawia
Alfreda, z zawodu restauratora i
właściciela lokalu Cafe de la Posta. To
właśnie do nich należeć będzie pojedynek o wysoką stawkę, jaką okaże
się braterska miłość i przyjaźń.
„Jesteśmy braćmi?” to

Oparty na faktach i biografiach
spektakl skupia się przede wszystkim
nad człowiekiem uwikłanym w problemy moralne i łączy z kwestiami
związanymi z ludzkim sumieniem.
Jest to opowieść o spotkaniu po
latach dwóch skłóconych ze sobą
braci Manx.
Podczas urodzin rozsławiony w
świecie teatru Micheal Manx (w tej
roli nowa
godna

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Regina Mellnick
(Magdalena Kępińska)

Widz nie musi wysilać wyobraźni,
by zobrazować sobie miejsce akcji.
Jest nim bowiem częściowo właśnie
teatr. Dramaturg stosuje chwyt
„teatru w teatrze”, aby w potężnym
i krzywym zwierciadle bohaterowie
dzieła mogli przyjrzeć się własnym
charakterom, zobaczyć siebie bez
fałszu i masek. W zwierciadle może

Zacznijmy nietypowo, bo od końca. Kiedy Andrzej Zaorski wszedł
na scenę, aby pogratulować bratu
Januszowi reżyserii sztuki, ten polizał
go. W zasadzie obaj się polizali. Ten
sam gest wcześniej wykonywał Alfred
Manx (porywający Bogdan Koca) w
stosunku do swojego znienawidzonego brata Michaela (przekonujący
Marek Prażanowski).
Był to gest nienawiści: Fred chciał
zarazić Mike’a wszystkimi możliwymi zarazkami, aby ten umarł. Bracia
Zaorscy odwrócili skalę uczuć: gest
ten był o tyle symboliczny, że Andrzej
– po ciężkiej chorobie – oddalił od
siebie widmo najgorszego i w dobrej
formie przyjechał do Jeleniej Góry.
Sztuka „Odbita sława” wybitnego
angielskiego dramatopisarza i prozaika Ronalda Harwooda, laureata
Oscara za najlepszy adaptowany
scenariusz „Pianisty” w reż. Romana
Polańskiego, z polskim przekładem
Michała Ronikiera, jest obecna od
dawna na rodzimej scenie. Tym
razem – na deskach Teatru im.
Norwida – została opracowana
i wyreżyserowana przez Janusza
Zaorskiego jako przedstawienie w dwóch aktach
„Jesteśmy braćmi?”.
Sobotnia premiera
była jednocześnie
spektaklem, inaugurującym XXXIX Jeleniogórskie
Spotkania
Teatralne.

proces sądowy o naruszenie prywatności. Agentka Regina (jak zwykle uroczo-powabna Magdalena
Kępińska) dba głównie o własne
interesy i rozlewa swój uwodzicielski
czar na Alfreda.
„Jesteśmy braćmi?” to sztuka wielkiej roli Bogdana Kocy. Koca stworzył
wspaniałą kreację, a wystarczyłby
jeden fałszywy gest, jeden fałszywy
uśmiech, by z opowieści o konflikcie
dwóch braci spektakl zmienił się w
banalną historyjkę. Trudno analizować z całą powagą system wartości,
jaki został zawarty w przedstawieniu.
Charakter pojedynku braci Manx,
który ze sobą prowadzą, jest dwuznaczny, jak oblicza ich codzienności,
gdzie trudno chwilami rozeznać, co
jest realne, a co wyimaginowane. W
tej sytuacji jedyną wartością może
okazać się ludzkie uczucie.

Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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Jesteśmy braćmi!

zapamiętania twarz Teatru im.
Norwida – Marek Prażanowski), po
dziesięciu latach pragnie pojednać
się ze starszym bratem Alfredem
(Bogdan Koca). Alfred uważa Michaela za cynika, który dla rozkwitu
własnej sławy gotów jest sprzedać
duszę diabłu. Przychodzi jednak na
wyznaczone przez brata spotkanie
i trafia na… przyjęcie urodzinowe.
Niby przez przypadek.
Wszystko okazuje się jednak intrygą uknutą przez pisarza wspomaganego przez żonę i czołową aktorkę
w zespole artystycznym Michaela
– Susan (fantastyczna w roli kobiety
o stu twarzach – gra też w innych
rolach sztuki w sztuce – Małgorzata
Osiej-Gadzina).
Cel? Przekonać Alfreda, aby zgodził się na wystawienie najnowszej
sztuki Michaela zatytułowanej „Ja
i mój brat”. Rzecz jest oczywiście
o nim. A ponieważ Alfred uważa,
że Michael w swoich dramatach
opluwa rodzinę, kategorycznie się
nie zgadza. Przystaje jedynie na to,
żeby obejrzeć próbę.
Tu – w lustrzanej (a raczej „krzywozwierciadlanej”) scenografii – rozgrywa się prawdziwy wewnętrzny
dramat Alfreda. Widzi własne życie
oczyma Michaela. Retrospekcje są
dlań nie do zniesienia, bo – było nie
było – pokazują chwile, z których nie
może być dumny: zdrada małżeńska.
Są też takie, które mu się podobają,
zwłaszcza ta z kontekstem erotycznym. Nie potrafi także oddzielić
rzeczywistości od akcji sztuki, którą
traktuje dosłownie. Michael katuje
braterską duszę nie bez sadystycznej
satysfakcji. Ożywia trupy z szafy
przeszłości licząc na efekt sceniczny i
nie zauważając, że rani tym Alfreda.
Sztuka obrazuje przy okazji nastroje i sytuację zawodową środowiska aktorskiego oraz przymus podporządkowania się komercji w sztuce.
Tu wszyscy walczą o swoje. Każdy
ma na względzie przede wszystkim
własne dobro. Aktor Derek (żywa i
świetna kreacja Roberta Dudzika),
który w dramacie Michaela „Ja i
mój brat” gra Alfreda, buntuje się, że
nie umie schlebiać niewybrednym
gustom publiczności.
Odtwórca roli Micheala Manxa
– nieśmiały aktor James (udany
powrót na scenę Jarosława Górala) jak większość artystów
jest poddany stałej groźbie
bezrobocia. Wyrachowany
prawnik i alkoholik Robert
(stoicki Tadeusz Wnuk)
przypomina co jakiś
czas Alfredowi,
że może
wytoczyć

Fot. Konrad Przezdzięk
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Adwokat Robert
(Tadeusz Wnuk)
Janusz Zaorski podczas próby generalnej.

Rolland Harwood
„Jesteśmy braćmi”
Grają:
Małgorzata Osiej-Gadzina • Magdalena Kępińska • Robert Dudzik
Jarosław Góral • Bogdan Koca • Marek Prażanowski • Tadeusz Wnuk
Scenografia: Wojciech Jankowiak
Kostiumy: Marta Hubka
Muzyka: Tomasz Bajerski
Układ choreograficzny : Tadeusz Kuta
Reżyseria światła : Andrzej Wolf
Opracowanie tekstu i reżyseria: Janusz Zaorski

James i Dereck
(Jarosław Góral i
Robert Dudzik) w
scenie lizania się z
nienawiści. Nad nimi
– Małgorzata OsiejGadzina.

5 października 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAPOWIEDZI / KULTURA
wydawnictwo: Metal Mind Productions
Grupa Kiss od początku swego istnienia wyróżniała się wśród innych
zespołów nie tylko muzyką wykonywaną przez siebie, ale i oryginalnymi
strojami i niespotykanym wyglą-

Z hiszpańską duszą
Jeleniogórskie Centrum Kultury
zaprasza na koncert pod hasłem
Gitara w Centrum - „Noce w ogrodach Hiszpanii”, który odbędzie
się 10 października o godzinie
18.00 w Klubie Kwadrat przy ulicy
Bankowej.
Na scenie wystąpią Joanna Dobrakowska – mezzosopran, Anna
Pietrzak – gitara oraz Honorata
Magdeczko-Capote i Jesus Capote
– narracja. Publiczność usłyszy
utwory XIX i XX wiecznych kompozytorów hiszpańskich, w tym „Siete
canciones populares espa�olas” Manuela de Falli na mezzosopran.
Dopełnieniem koncertu są „Pieśni” Joaquino Rodrigo - „Platero y
Yo” / „Srebrzynek i ja” Juana Ramona Jimeneza. To zbiór krótkich
liryków pisanych prozą, uważany
za jedno z najwybitniejszych dzieł
wielkiego hiszpańskiego poety, malarza i myśliciela, laureata nagrody
Nobla z roku 1956. Zbiór ten od lat
już siedemdziesięciu cieszy się w
świecie niezwykłą popularnością,
tłumaczony na wszystkie ważniejsze języki Europy i Ameryki.
Bilety na koncert, który odbędzie
się 10 października można nabyć w
sekretariacie JCK przy ulicy Bankowej. Kosztują osiem złotych.

dem. Jednym z
muzyków, który
wzbudzał niebywałą sympatię
był gitarzysta
Pa u l D a n i e l
„Ace” Frehley (ur.27.04.1951r.), który przez prawie 10 lat był członkiem

– Rok temu napisałam w kalendarzu na październik
2009 „Foto–ruszenie” ze znakiem zapytania. Teraz wiem,
że pytajnik był niepotrzebny – powiedziała Agnieszka
Romanowska, kierowniczka projektu, dzięki któremu
środowisko miłośników fotografii do 15 października
będzie miało swoje święto.
Druga edycja Foto-ruszenia ruszyła w miniony czwartek w pubie
„Kaligrafia” wernisażem wystawy
Marcina Karykowskiego „A to
Polska właśnie”. Autor, który jest
jednym z dziesięciu uczestników
projektu, nie ma ambicji artystycznych, o czym otwarcie i szczerze
zapewnia. – Po prostu warto mieć
przy sobie cały czas aparat, żeby

Oko w oko z krytykiem

PORCJA ŚMIECHU NA URODZINY

wydawnictwo: Metal Mind
Productions
Przez lata grupa miała lepsze i
słabsze momenty. Teraz powraca

Alicja Raczek. – To właśnie dla
takich osób, również z poczuciem
artystycznej misji, jest ten cykl –
dodała.
Zdjęcia ośmiu fotografujących
zawisną w lokalach gastronomicznych oraz w Książnicy Karkono-

janowski oraz
tancerki. Skecze
przygotowują w
Centrum Informacji Turystyczn ej w

Fot. Organizator

Kabaret powstał ponad rok temu
z inicjatywy Łukasza Żurawskiego.
Razem z nim na scenie występują Piotr Tro-

w znakomitym
stylu, co
udowadnia ich najnowszy album
„God & Gun’s”. To pierwszy materiał studyjny od czasów „Vicious
Cycle”. Gościnnie na płycie pojawił
się gitarzysta John 5 (Marilyn Manson, Rob Zombie), słychać też par-

Pack tego albumu, który nie szybko
się nam znudzi.

Andrzej Patlewicz

Starej Kamienicy.
– Ważne jest dla nas
pokazywanie młodym ludziom, że należy realizować swoje
pasje niezależnie od
miejsca zamieszkania – wyjaśniają
członkowie kabaretu
ADecHaDe.

Łukasz pochodzi z bardzo małej
miejscowości w gminie Stara Kamienica a jednak uwierzył, że można robić coś nietypowego. Sobotni
wieczór w Barcinku zapowiada się
niezwykle zabawnie. Osoby, które
zdecydują się przyjść na występ
mogą liczyć na ogromną porcję
śmiechu. Wstęp jest bezpłatny.

tie klawiszy w wykonaniu Billy’ego
Powella, który zmarł w styczniu
tego roku. Na
albumie znalazło się 12
kompozycji
+ 5 utworów
jako bonus
track w wer-

sji limitowanej. Całość otwiera
„Still Unbroken” a w ślad za nim
podążają „Simple Life”, „Little
Thing Called You”, „Southern
Ways”, „Skynyrd Nation”, „Unwrite
That Song”, „Floyd”, „That Ain’t My
America”, „Comin’ back For More”,
tytułowy „God & Guns”, „Storm” a
zamyka “Gitfed Hands”. Dodatko-

(Ania)

skiej. Dzięki symbolicznemu drogowskazowi ustawionemu przez
ratuszem każdy zainteresowany
powinien trafić do celu. A będzie
co oglądać i kogo posłuchać.

(tejo)

Wystawowy rozkład
W poniedziałek w teatralnym „Old Pub” zawisną fotografie Grzegorza Szymańskiego
(„Cytrynowy świat), w środę (7 października) Anna Bukłak i Paweł Murczak (odpowiednio
„Zakamarki Lwowa” i „Przechodnie nieznani”) pochwalą się swoimi fotografiami w Galerii
Czekoladowej. W czwartek (8 X) areną Foto-ruszenia będzie pub „Alibi” przy ulicy Krótkiej,
który udostępni przestrzeń dla zdjęć Piotra Mikołajczaka („Łomo-realia”, lub - jak z angielska
przyjęło się pisać - Lomo-realia).
W kolejny poniedziałek 12 X, w Kawabarze w Rynku odbędzie się wernisaż wystawy prac
Roberta Pietragi („Szklana huta”). W środę, 14 X, w Książnicy Karkonoskiej nastąpi otwarcie
ekspozycji Georga Krauze, jedynego cudzoziemca zaproszonego do projektu Foto-ruszenie
(„A.S.Y.L – Zwischen Wasser und Haut – Hommage an Zinzedorf”)
I na koniec (15 X) jeden z młodszych uczestników fotograficznego święta: Kamil Łyziak,
który swoje prace pokaże w gościnnych wnętrzach Blues Caffe.

JELONKA ZZA KURTYNY

Trwają Jeleniogórskie SpotkaMiłośnicy dobrej zabawy 10 października o godzinie 18 w Sali Widowiskowej w Barcinku
nia Teatralne. Dziś w Teatrze im.
będą mieli okazję oklaskiwać występ urodzinowy kabaretu ADecHaDe.

ZE ŚWIATA MUZYKI
LYNYRD SKYNYRD – “ God
& Guns””

zrobić zdjęcie, kiedy się zobaczy coś
ciekawego – wyjaśnił dziś Marcin,
który jest jednocześnie pracownikiem „Kaligrafii”.
Zanim jednak Marcin Karykowski odsłonił swoje zdjęcia,
Foto-ruszenie oficjalnie otworzyła
pomysłodawczyni i kierowniczka
projektu – Agnieszka Romanowska. Nie zabrakło podziękowań dla

ZE ŚWIATA MUZYKI

j a k i ej
formie
j e s t
dziś Ace Frahley. Za produkcję płyty
odpowiedzialny jest sam Frehley, a
wspomagał go Marty Fredrikson.
Sympatycy tego artysty mogą się
zaopatrzyć dodatkowo w wersję Digi

W miasto ruszamy
z fotografiami

różnych osób
i instytucji, w
tym Książnicy
Karkonoskiej,
które Agnieszce pomogły
w realizacji
drugiej edycji imprezy.
Jak mówi A.
RomanowAgnieszka Romanowska otwiera Fotosk a, gdyby
ruszenie przed wernisażem wystawy Marcina
nie wsparcie
ludzi dobrej
Karykowskiego (w tle).
woli, nie udałoby się zmobilizować sił i środków, aby móc
zaproponować taką imprezę.
„Migawka” na ekranie
– Fotografia dziś ma tak szeroki
W piątek (9 października) niżej podpisany zaprasza wszystkich na film, który będzie nowymiar, że praktycznie każdy
wością ekspozycji Foto-ruszenia. Dokument zatytułowany „Migawka” próbuje przedstawić
może kupić sobie aparat i robić
fotografików i fotografię jeleniogórską u styku dwóch epok i w świetle pamięci miasta.
zdjęcia, ale nie każdy ma okazję się
Swoje wspomnienia jak i co fotografowało się kiedyś, snują na ekranie, między innymi, Jerzy
nimi pochwalić w przestrzeni publicznej – powiedziała zastępczyni
Wiklendt i Wacław Narkiewicz. Początek projekcji o godz. 18 w Książnicy Karkonoskiej.
dyrektora Książnicy Karkonoskiej

(Ania)
Krytycy i poeci spotkali się
podczas Warsztatów pod Śnieżką, które odbyły się w miniony
piątek i sobotę. Przybyły na nie
sławy z całej Polski.
Warsztaty rozpoczęły się wystąpieniem poety i eseisty Stanisława Nyczaja, które odbyło się w
czwartek, pierwszego października w Książnicy Karkonoskiej.
Wykład dotyczył twórczości Jerzego Grotowskiego, obok Tadeusza Kantora, najwybitniejszego
polskiego reżysera i reformatora
XX-wiecznego teatru. Warto
także przypomnieć, że UNESCO
ogłosiło rok 2009 rokiem Grotowskiego, co ma szczególne
znaczenie dla Polaków.
W czwartek wysłuchano także
Włodzimierza Kłaczyńskiego,
który mówił o swojej prozie.
Podczas dwóch następnych
dni wypowiadali się zarówno
krytycy, jak i poeci. W ramach
warsztatów promowano także
nowe tomiki poezji J. Hanca, E.
Kotlarskiej i E. Równickiej.
- Jest to moment kiedy następuje polaryzacja poglądów,
kiedy można wymienić pewne
uwagi, często jest to zimny
prysznic dla piszącego. Jest to
ten rodzaj oceny działalności
twórczej, który pozwoli twórcy
albo umacniać się w swoim kierunku, albo nieco go modyfikować i zmieniać. – powiedziała
Elżbieta Kotlarska.

z 1989 roku. Na krążku Ace Frahley
pomieścił 12 utworów utrzymanych
w typowym dla Frehley’a brzmieniu
osadzonym w konwencji amerykańskiego rocka, ze świetnymi solówkami i pełną uroku linią melodyczną.
Wystarczy się wsłuchać we wszystkie
kompozycje, aby przekonać się w

amerykańskiej formacji Kiss. Potrafił
zachować rozsądek i talent. Obecnie
należy do najbardziej znanych amerykańskich gitarzystów. Najlepszym
przykładem jest jego najnowsza płyta
„Anomaly”. To piąty solowy krążek
w dorobku tego interesującego muzyka, pierwszy od „Trouble Walkin’”

Fot. Konrad Przezdzięk

ACE FREHLEY – „Anomaly”
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Norwida można o godz. 19.00
obejrzeć spektakl pod tytułem
„Sarabanda” Ingmara Bergmana.
Zobaczymy gwiazdorską obsadę z
warszawskiej Sceny Prezentacje:
Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Olgę
Sarzyńską, Krzysztofa Gordona,
Mariana Kociniaka. 6 X – „Mimo
wszystko” Johna Murrella. Spektakl
ukazuje wielką francuską aktorkę,
Sarę Bernhardt u schyłku życia.
Na scenie zobaczymy Maję Komorowską i Wieslawa Komasę (Teatr
Współczesny). Godz. 16.00 i 19.00.
„Yorick, czyli Spowiedź Błazna”
Andrzeja Żurowskiego. Wiesław
Komasa, aktor znany, jako bohater „Odejścia Kaina” powraca do

sztuki monodramu. - Sztuka zostanie wystawiona 7 października
o godzinie 17.00 i 21.00. Ponadto
w teatrze obejrzymy sztuki: 7 X o
godzinie 19.„Trash Story” Magdaleny Fertacz, dzień później 17.00
i 19.00 „ Atrament dla Leworęcznych” Krzysztofa Niedźwieckiego.
9 X „Hiob” w reżyserii Jarosława
Fedoryszyna.
W nadchodzącą sobotę (10 X
o godz. 19) baletowy spektakl
„Dobór Naturalny” Teatru Görlitz.
Tego samego dnia o godzinie 21 w
hangarze na Górze Szybowcowej
„Lacrimosa” Teatru Pieśni Kozła.
11 października w Norwidzie:
„Niżyński” w reżyserii Waldemara
Zawodzińskiego.

(Ania)

Co w ZTA
Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na spektakl „Mały Duszek” w reżyserii i adaptacji Bogdana Nauki.
Fantastyczna opowieść dla dzieci o nieszkodliwej nocnej zjawie. 10 X o godzinie 16.00.
wymi smaczkami w wersji limitowanej są: “Bang Bang”, “Raining In
My Heartland”, “Hobo Kinda Man”
oraz 3 nagrania koncertowe „Red
White And Blue”, „Call Me The Breeze” i „Sweet Home Alabama”.
“God & Gun’s” to już 12-ty krążek w dyskografii tej kultowej
formacji. Lynyrd Skynyrd ma już

na koncie ponad 60 albumów i
ponad 30 mln. sprzedanych płyt.
Pozostaje prawdziwą ikoną kultury
amerykańskiej, uniwersalną dla
wszystkich pokoleń, a nowy album
tylko potwierdza rewelacyjną
formę zespołu.

Andrzej Patlewicz
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Walczący z tirami

Widok na Rudawski Park Krajobrazowy z Dąbrowicy
pracownicy starostwa już dawno
zgłaszali, że ciężkie, 30-tonowe
samochody ciężarowe niszczą
drogi powiatowe.

Jednym z argumentów POLSKAL-u są znaki drogowe przy
drodze przez Marciszów, które
ograniczały przejazd samocho-

Fot. Ania

dów ciężarowych. Stały one tam
ze względu na budowę mostu
i po jej zakończeniu przestały
być aktualne i zostały usunięte.
Potwierdza to rzecznik prasowy Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei, Joanna Jarocka. – To
były znaki tymczasowe, na czas
inwestycji. Po zakończeniu prac
budowlanych zostały zdjęte. –
mówi Joanna Jarocka.

Szczęśliwi mieszkańcy

Sporna droga. Tędy nie mogą jeździć ciężarówki kolosy.

Ze znaków ograniczających
wjazd do Karpnik tirom cieszą
się ci mieszkańcy, którzy są
przeciwnikami kopalni. Uważają, że szpeci ona Rudawski Park
Krajobrazowy i szkodzi środowisku naturalnemu. Nie rozumieją
także wójta Gminy Mysłakowice,
Zdzisława Pietrowskiego, który
nie sprzeciwił się przedłużeniu
koncesji kopalni na kolejne 40
lat. Ten z kolei tłumaczy, że dzięki niej do gminy wpływa około
300 tysięcy podatków rocznie.
– Dla dużych i bogatych gmin
jest to mała kwota, ale dla nas

TO BEZPRAWIE STAROSTY
W imieniu właściciela kopalni, mecenas Marcin Imiołek, pełnomocnik prawny firmy POL-SKAL sp. z o.o.
w Krakowie.
– Starosta jeleniogórski zmienił
całkowicie i nagle organizację
ruchu drogowego, w stosunku
do wcześniejszych ustaleń z firmą
POL-SKAL sp. z o.o. Ustawienie
znaków ograniczających ruch
starosta ogłosił w prasie już na
początku kwietnia 2009 roku.
Wtedy też spółka wezwała starostę
do usunięcia naruszenia prawa
i skierowała sprawę do Sądu.
Wiązało się to z narzuceniem
spółce przez starostę jako jedynej
trasy wywozu drogi przez Marciszów, po której tak naprawdę nie
mogą poruszać się samochody
ciężarowe. Na trasie tej znajduje się między innymi wiadukt
kolejowy, pod którym przejadą
jedynie pojazdy nie wyższe niż 2,9
metra. Od tamtego czasu starosta
nie odpowiedział na żadne z pism

wzywających do przedstawienia projektowanej organizacji
ruchu, pomimo że stanowi ona
informację publiczną. Nie przedstawił również kompletnych akt
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, który
prowadzi sprawę, na co wskazałem w piśmie do tego Sądu z 13
lipca. Ogłosił natomiast w prasie
wojnę i ustawił kolejne znaki.
Najpierw, pod koniec sierpnia
na ul. Turystycznej i Sportowej
w Karpnikach zakazał wjazdu
pojazdom o masie większej niż
12 ton, choć miesiąc wcześniej
zatwierdzeniem nr 108/2009
ustalił, że ruch na tej trasie będzie odbywał się bez ograniczeń.
Następnie w dniu 17 września
ustawił znaki ograniczające ruch
pojazdów ciężarowych o masie

powyżej 15 ton na jedynej trasie,
po której wcześniej sam dopuścił
wywóz kruszywa z Kopalni, tj.
przez Marciszów. Uważam to za
skandal. Bezprawnie doprowadził
w ten sposób do całkowitego
odcięcia kopalni od sieci dróg
publicznych. Ul. Turystyczna i
Sportowa to drogi gminne, którymi zarządza wójt, a nie drogi
powiatowe. Nieprawidłowość tą
zauważył również wójt Gminy
Mysłakowice, który na piśmie w
ubiegłym tygodniu wystąpił do
Starosty o usunięcie tych znaków.
Po ustawieniu znaku na trasie
przez Marciszów, po mojej pisemnej interwencji skierowanej do
wszystkich urzędów związanych
z górnictwem i bezpieczeństwem
dróg, starosta uznał swój błąd
i znak zdjął. Nie rozumiem dla-

czego pracownicy kopalni nie
mogą wywozić urobku również
drogą prowadzącą z Karpnik
przez Łomnicę. Jest to zaledwie
kilkanaście samochodów ciężarowych dziennie. Dla porównania, z
badań samego starostwa z 2006
roku wynika, że po drogach powiatowych przejeżdżają na dobę
932 samochody. Proponowaliśmy
staroście, aby była to trasa alternatywna, gdy przełęcz karpnicka jest
na przykład oblodzona, co grozi
poślizgami. Proponowaliśmy
przejazd przez Radomierz, najkrótszą drogę do drogi krajowej
nr 3; uważamy, że im więcej tras
tym mniejsze natężenie ruchu.
Żadne argumenty prawne i merytoryczne do starosty nie trafiają.
Jako adwokat po raz pierwszy
spotykam się z taką sytuacją.

znacząc a .
Uważ a m
jednak,
że problemy można
ro z w i ą z a ć ,
jeżeli się o
nich rozmawia.
– mówi Zdzisław
Pietrowski. Na opinię wójta powołuje
się także pełnomocnik prawny firmy POL-SKAL
sp. z o.o.
we d ł u g
którego,
wójt był
prze-

Fot. Tejo

Samochody ciężarowe mogą
wyjechać z Karpnik przez Janowice Wielkie, Miedziankę oraz
Marciszów. Taką trasę i dwie inne
zaproponował starosta jeleniogórski, Jacek Włodyga. Zdaniem
Polskalu żadna z zaproponowanych dróg nie spełnia wymogów
ciężkiego transportu.
– Zanim zmieniłem organizację ruchu, rozmawiałem z
prezesem kopalni. Wspólnie z
nim i moimi pracownikami ustalaliśmy warianty dróg, które będą
korzystne dla jego firmy oraz
mieszkańców i samej miejscowości, leżącej w powiecie, w którego
strategię wpisany jest rozwój
tur yst yki. Zaproponowałem,
aby POL-SKAL wybudował węzeł
przesypowy, albo wyremontował
jedną z dróg, po której mogłyby
jeździć tiry. Każda z tych opcji jest
według firmy zbyt kosztowna.
Swojej decyzji nie zmienię, bo
wiem, że jest ona słuszna. Moim
obowiązkiem jest ochrona zabytku, jakim niewątpliwie jest Aleja
Lipowa – mówi Jacek Włodyga –

Fot. Tejo

W Karpnikach stanęły znaki drogowe uniemożliwiające przejazd przez Aleję Lipową samochodom ciężarowym powyżej 12
ton. Decyzję tę entuzjastycznie przyjęła lokalna społeczność. Właściciele miejscowej kopalni skalenia nie kryją rozczarowania
i rozgoryczenia. Uważają, że w ten sposób uniemożliwiono im wywóz urobku.

Czy starosta Włodyga ma
rację? Rozstrzygną sądy.
JACEK WŁODYGA: – MOIM OBOWIĄZKIEM
JEST OCHRONA ZABYTKU, JAKIM
NIEWĄTPLIWIE JEST ALEJA LIPOWA
MARCIN IMIOŁEK: – STAROSTA BEZPRAWNIE
DOPROWADZIŁ DO CAŁKOWITEGO ODCIĘCIA
KOPALNI OD SIECI DRÓG PUBLICZNYCH.
ciwny decyzji starosty o postawieniu nowych znaków drogowych na ulicy Turystycznej i
Sportowej, bo droga ta należy
do gminy. Sam zainteresowany
nie potwierdza tych informacji.
– Powiedziałem jedynie, że na
tej drodze nie ma znaków ograniczających przejazd samochodom ciężarowym, ponieważ nie
wiedziałem, że starosta planuje
zmienić organizację ruchu drogowego. Nie mogę się jednak nie
zgodzić z jego decyzją, bo ma on
prawo postawić znaki drogowe
na terenie całego powiatu. –
mówi Zdzisław Pietrowski.

Brak kompromisu

Zmiana organizacji ruchu
drogowego zostanie najprawdopodobniej zaskarżona w sądzie,
bo każda ze stron konf liktu
pozostaje na swoim stanowisku.
Ma ona jeszcze jedno dno, o
którym, w piątek, 25 września
napisał dziennik Rzeczpospolita.
Fundacja Pałaców i Ogrodów
stara się o wpisanie terenu obejmującego największy kompleks
pałaców i ogrodów w Europie, na
listę pomników historii. Byłby to
pierwszy krok do wpisania Doliny na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Problemem może
być kopalnia, zlokalizowana w
centrum Rudawskiego Parku

Krajobrazowego.
W tej sytuacji zrozumiała wydaje się być postawa starosty
jeleniogórskiego i mieszkańców,
którzy chcą chronić otaczającą
ich przyrodę oraz zabytki, stanowiące bogactwo gminy. Dla nich
coraz liczniej przyjeżdżają turyści
w Karkonosze i Rudawy Janowickie i napędzają w ten sposób
lokalną gospodarkę. Ilu będzie
chciało odpoczywać w okolicy,
po której jeździ kilkanaście tirów
dziennie?

Walczą o przyrodę
i zabytki

Argumenty przyrodnicze przekonały dwie firmy w Karpnikach
używające samochody ciężarowe.
Ich właściciele nie mają nic przeciwko ograniczeniom o czym
poinformowali starostę jeleniogórskiego. Zmiana organizacji ruchu
stanowi problem wyłącznie dla
właścicieli kopalni. Pozostają oni
nieugięci. Teraz mieszkańcy robią
wszystko, żeby główną atrakcją w
ich miejscowości nie były szosa i
tiry. Chcą mieszkać w malowniczej,
górskiej wsi, w której przed laty się
osiedlili. Bliskość z naturą i walory
przyrodnicze to jedne z tych wartości, które w dzisiejszym świecie
należą do bezcennych.

Anna Pisulska
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WIADOMOŒCI
Sukcesem w ogólnopolskim konkursie ratownictwa
medycznego, który miał miejsce w Krakowie, mogą
pochwalić się uczniowie jeleniogórskich szkół.
również posiada rady, którymi lubi
Osiągnięcie jest po części zasługą Mariana Stebel- się dzielić z innymi.
skiego, autora podręczników i zwolennika wproUczestnicy przypominają, że
wadzenia nauki pierwszej pomocy do szkół.
każdy z nas powinien takie umiejęt-

Cuda w sąsiedztwie
Dziewicze krajobrazy, kolorowe jeziorka, rzadkie rośliny
i zwierzęta – to wszystko nie w dalekich krajach, ale blisko
Jeleniej Góry: w Rudawskim Parku Krajobrazowym.
Statystyczny turysta zna jedynie kilka sztandarowych miejsc na
obszarze RPK: Sokolika i Krzyżną
Górę, kolorowe jeziorka w Wieściszowicach i ruiny zamków
Bolczów. Olga Chorążyczewska

pachnie.
Są też storczyki fuchsa, podkolany białe oraz kukułki szerokolistne, a także potężne stanowiska
czosnku niedźwiedziego będącego
pod ścisłą ochroną, a mimo to

Rudawski Park Krajobrazowy jest znanym
siedliskiem chronionych nietoperzy.
z drugim z cyklu wykładów zorganizowanych przez Książnicę
Karkonoską i Dolnośląski Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, udowodniła, że tereny
Rudaw Janowickich oraz częściowo Gór Kaczawskich są znacznie
bardziej bogate w cuda natury.
W Górach Lisich zachowały
się dziewicze lasy bukowe. Po
wieloletnich zaniedbaniach coraz
piękniejsze i bogate w roślinność
są łąki. Rolnicy dostają pieniądze
z Unii Europejskiej na ich wykaszanie. Nie są już zarośnięte
jak jeszcze nie tak dawno temu.
Rośnie tu mnóstwo tu gatunków
storczyków: jeden z nich zwany kukułką bzową, przepięknie

Policja prosi o kontakt właścicieli samochodów uszkodzonych
przez 36–letniego jeleniogórzanina. ak już informowaliśmy,
sprawca w nocy z 6 na 7 września
2009 roku został zatrzymany
przez policjantów na gorącym
uczynku wypisywania kamieniem
niecenzuralnych słów na kilku
samochodach.
– W związku z powyższym
prosimy wszystkie osoby, mieszkające na Osiedlu Zabobrze, których
samochody zostały uszkodzone
poprzez wyrysowanie na nich
niecenzuralnych słów o zgłaszanie
się do prowadzącego postępowanie w Komisariacie I Policji w
Jeleniej Górze II piętro, pokój nr
69 bądź telefonicznie pod numer
075/75-20-610 , 075/75-20-150 ,
ewentualnie pod numer alarmowy
policji 997 – apeluje podinsp. Edyta
Bagrowska.

Fot. Organizator

Uczniowie przywieźli też pamiątkowe
zdjęcie z Krakowa.

Szczegół = życie
Piotr Król: – Musimy pamiętać, by przy udzielaniu pierwszej pomocy być bezpiecznym, bo
martwy ratownik nikogo nie uratuje. Poza tym, żeby komuś pomóc, trzeba znać idealnie
zasady tej pomocy. W ratowaniu ludzkiego życia nie ma miejsca na błędy. Na olimpiadzie
detale decydowały o ilości przyznawanych nam punktów. W rzeczywistości te szczegóły
decydują o ludzkim życiu.

W miniony wtorek odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej w Jeleniej Górze z jednym zaledwie punktem obrad: potrzebna była zgoda rady na wystąpienie Gimnazjum
nr 4 z Zabobrza, do Europejskiego Funduszu Społecznego o środki na przeprowadzenie
dwóch programów pomocowych.
Radni uwinęli się w 10 minut i
poparli wniosek referowany przez
naczelnika wydziału oświaty, Waldemara Woźniaka.
– Program jak najbardziej potrzebny, ale znowu służby prezydenckie się nie popisały. Nie wierzę,
że nie było wiadomo, do kiedy
trzeba złożyć wniosek i nie trzeba
było zwoływać alarmowo rady,
żeby takie przyzwolenie uchwalić
– skomentował po błyskawicznej
sesji radny Milosz Sajnog.
– Program „Wiedza na talerzu”
skierowany jest do tych uczniów
którzy chcą poprawiać swoje szanse na egzaminach z przedmiotów ścisłych i humanistycznych
– wyjaśnia dyrektor gimnazjum,
Beata Toczek. – Adresujemy go do
wszystkich uczniów gimnazjów

w Jeleniej Górze i już od 5 października będziemy przyjmować
zgłoszenia chętnych. Projekt jest

Beata Toczek
dwuletni, w każdym roku obejmie
sześćdziesięciu uczniów i będzie
obejmował chętnych z pierwszych,
drugich i trzecich klas. Zajęcia będą
się odbywać dwa razy w tygodniu
po półtorej godziny, natomiast w

Kierujący oplem przy skręcaniu
najpierw włączył lewy kierunkowskaz, po czym zmienił zdanie, i
chcąc skręcić w prawo uderzył w
jadącego rowerzystę. Ten „przeleciał” przez pojazd i wylądował
na chodniku. Doznał ogólnych
potłuczeń ciała, m.in. miał siniaka
na głowie. Na miejsce wezwano
policję i pogotowie. Poszkodowany został zabrany do szpitala, ale

po udzieleniu mu pomocy miał
zostać wypuszczony do domu.
– Sprawca został ukarany
mandatem w wysokości 300
złotych oraz sześcioma punktami
karnymi – mówi asp. Bogusław
Górnisiewicz, z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jelenie Górze. Policjanci
apelują do cyklistów i kierowców
dwuśladów o zachowanie na dro-

jedną sobotę w miesiącu będą się
odbywały wycieczki.
„Wiedza na talerzu” kosztować
będzie ponad 2.200 tysięcy zlotych.
Pieniądze w całości pochodzą z
funduszy unijnych. Natomiast drugi
projekt Pomocna Dłoń, wart około
1.500 tysięcy ma na celu udzielanie
pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, którzy mają kłopoty z nauką, problemy wychowawcze
i ze środkami odurzającymi. Też jest
zaplanowany na dwa lata, po 110
uczniów każdego roku.
– To będą uczniowie kierowani
przez rodziców lub pedagogów
szkolnych za zgodą rodziców. Niestety, myślę, że pomocy potrzebuje
więcej niż te 110 uczniów – mówi
Beata Toczek.

Mar

POTRĄCENIE PO ZMYŁCE

Do poważnie wyglądającej kolizji
drogowej z udziałem cyklisty doszło w minioną środę przy ulicy Sobieskiego.

(tejo)

Do tych atrakcji przyrodniczych dochodzą skarby dziedzictwa kulturowego: zabytkowe
pałace. Jedne lśniące blaskiem po renowacji, inne zaniedbane, wciąż czekające na powrót
do dawnego piękna. Są plany utworzenia kolejnych obszarów krajobrazowych objętych
programem Natura 2000: powstaną one na terenie mokradeł w Trzcińsku oraz na obszarze
stawów w Karpnikach, będących siedliskiem rzadkich ptaków.

Angelika Grzywacz

Klasyﬁkacja
Pierwsze miejsca
Piotr Woźniak - Gimnazjum Nr 1 w
Zgorzelcu
Grzegorz Woźniak - Gimnazjum Nr 1 w
Zgorzelcu
Małgorzata Mytnik - Gimnazjum Nr 1, w
Jeleniej Górze
Daria Komorowska – Szkoła Podstawowa
Nr 10 w Krakowie
Drugie miejsca
Piotr Król - Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej
Gorze,
Mateusz Kotowski - Gimnazjum przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Jeleniej Górze
Ania Urbańska - Gimnazjum przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej
Górze
Justyna Kałuża - Szkoła Podstawowa
w Nysie
Trzecie miejsca
Natalia Dul - Gimnazjum w Marciszowie,
Weronika Dudek - Szkoła Podstawowa w
Kluczach im. Jana Pawła II.
Zgorzeleckie gimnazjum nr 1 otrzymało
fantom do resuscytacji jako nagrodę
główną.

WIEDZA NA TALERZU W „CZWÓRCE”

Poszkodowani
zgłoście się

(tejo)

używanego w kilku regionach
kraju jako… przyprawa w kuchni
i składnik sałatek. W Rudawskim
Parku Krajobrazowym są też
wielkie połacie rosiczki, jedynej
drapieżnej rośliny występującej
w tym regionie. Rośnie ona jednak na torfowiskach, które – ze
względu na obecność wód podskórnych – są bardzo zdradliwe
dla piechurów i lepiej takie tereny
omijać.
Na terenie parku żyje salamandra plamista, trzmielojady oraz
nietoperze. Te jedyne latające ssaki są pod ścisłą ochroną: zimują w
licznych jaskiniach i sztolniach.

ności nabyć, a jeśli ich nie posiada,
nie powinien przechodzić obok
ludzi potrzebujących tej pomocy
obojętnie. Czasami uratować życie
drugiej osobie można po prostu
wzywając pomoc, dzwoniąc na
pogotowie ratunkowe.
Najważniejsze jest wczesne
rozpoznanie, że ktoś potrzebuje
pomocy i wezwanie tej pomocy –
mówi Piotr. Wielu ludzi udaje, że

Fot. Mar

rantem, dzięki czemu się bardzo
dużo nauczyłam.
Na tym stanowisku

nie widzi osób potrzebujących. Z
góry uznaje, że człowiek lezący na
ulicy to pijak. A należy pamiętać,
że pijak też jest człowiekiem i też
może potrzebować pomocy. Poza
tym, najpierw należy sprawdzić co
się dzieje, a dopiero później osądzać
i oceniać ludzi.
Finaliści z „Żeroma” to: Agnieszka Eysymont, Aleksandra Furtak,
Anna Urbańska, Jakub Baranowski, Mateusz Kotowski oraz Adam
Pokosz.

dze szczególnej ostrożności.
– Rowerzyści powinni szczególnie uważać na pojazdy sygnalizujące skręt w prawo czy lewo – mówi
asp. Bogusław Górnisiewicz. – Do

kierowców samochodów natomiast apelujemy o baczną obserwację lusterek.

(Angela)

REKLAMA

Marian Stebelski jest pierwszym
w Polsce autorem podręczników
pierwszej pomocy.

widać, jakie błędy popełniają inni
oraz jakie powinno być poprawne
działanie – mówi Małgorzata Mytnik. W minionym roku również
brałam udział w tym konkursie,
ale zajęłam tylko jedenaste miejsce.
W tym roku popracowałam sporo
z moją mamą i przyniosło to efekty. Najtrudniejsze było dla mnie
nauczenie się resuscytacji. Czy
czuję się mistrzem? Nie, uważam,
że muszę się jeszcze dużo uczyć –
mówi Małgosia.
Mistrzem nie czuje się również
Piotr Król. – W ratownictwie najważniejsze jest właśnie to, żeby się
za mistrza nie uważać, żeby mieć
pokorę, bo mistrzem nigdy nie
będziemy, nie panujemy nad ludzkim życiem – mówi. Jeśli uznamy
się za mistrza nigdy nikogo nie
uratujemy.
Piotr pierwszej pomocy
uczył się od czterech lat.
Jak mówi jego zainteresowanie tą dziedziną zaczęło się
od manewrów straży pożarnej,
gdzie podobnie jak Małgosia, był
pozorantem. Pomógł mu też i
zmotywował go jego tato, który
jest lekarzem. Piotr zna nie tylko
podstawy fizycznego działania, ale

Fot. Angela

Fot. Organizator

Gimnazjaliści z „jedynki” w Jeleniej Górze: Małgorzata Mytnik wywalczyła pierwsze
miejsce. Piotr Król uplasował się na drugiej pozycji.
Jak mówią dyrektor szkoły
Jolanta Piasecka i jej zastępczyni Joanna Lach-Zawrzykraj,
jest to ogromny sukces, poparty gruntowną wiedzą i
wcześniejszą ciężką pracą
uczniów. Potwierdzają to
sami uczestnicy, którzy
mówią jednak, że mistrzami w tej dziedzinie się nie czują.
– Przez kilka lat byłam pozo-

MEDALE ZA RATUNEK

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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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

• 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
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20% RABATU
MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

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

Z WIEDZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze wspólnie z Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt: Z WIEDZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Głównym celem projektu jest
podniesienie świadomości menadżerów oraz pracowników firm z
branży metalowej sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Euroregionu Nysa w zakresie
konieczności wykorzystywania
szkoleń i doradztwa w nowoczesnym zarządzaniu firmą oraz we
własnym rozwoju a także motywowanie pracowników z wykształceniem poniżej średniego oraz 50+ do
systematycznego dokształcania się i
podnoszenia swoich kwalifikacji.
Jak wykazują badania, osoby
zarządzające firmami w tej branży
to najczęściej mężczyźni w wieku
50+, pracujący w firmie powyżej
dziesięciu lat. Część z nich stosuje
nieefektywny model zarządzania
zasobami ludzkimi, co niejednokrotnie powoduje niepełne wykorzystanie potencjału zatrudnionych
pracowników. Wielu menadżerów
nie uświadamia sobie, jak bardzo

sukces firmy skorelowany jest z
bezpośrednim inwestowaniem w
wiedzę.
Drugą grupę docelową beneficjentów projektu stanowią pracownicy, z których większość posiada
wykształcenie poniżej średniego. Wykazują oni bardzo
niskie motywacje
do dokształcania.
Około 40 % pracowników w branży
metalowej to osoby
w wieku 50+, które
ze względu na niskie poczucie swojej
wartości rynkowej
nie czują potrzeby
dokształcania się,
czego skutkiem jest
ich dezaktywizacja
zawodowa.
W ramach projektu, realizowanego w

okresie od 1 maja 2009 roku do 31
maja 2010 roku, odbędą się seminaria dla właścicieli, menadżerów
i kierowników firm, ukierunkowane na podnoszenie świadomości
innowacyjnej, budowy przewagi
konkurencyjnej firmy, strategię
zarządzania wiedzą w firmie.
Beneficjenci projektu wezmą także
udział w wizytach studyjnych w
firmach łódzkich i warszawskich
oraz w Łódzkich Targach Edukacyjnych, podczas których zapoznają
się z nowoczesnymi technologiami
informatycznymi oraz wykorzystaniem doradztwa zewnętrznego w
zarządzaniu firmą.
Dla drugiej grupy beneficjentów
zorganizowane zostaną różnorodne ścieżki edukacyjne, uwzględniające między innymi konkurencyjność na rynku pracy, rozwój

indywidualny pracowników 50+
oraz procesy adaptacyjne. Odbędzie się także Dzień Otwarty, w
ramach którego zaprezentowane
zostaną oferty firm szkoleniowych
i doradczych.
Aktualnie zakończyliśmy rekrutację i w miesiącu wrześniu
przeprowadziliśmy w Jeleniej Górze RZ-AZ_85x123,5_4c_JG 26.08.2009 10:08 Uhr Seite 1
26.08.2009 10:08
10:08 Uhr
Uhr Seite
Seite 11
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG 26.08.2009
i Zgorzelcu pierwsze seminaria. RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG 26.08.2009 10:08 Uhr Seite 1
Pierwsze dla kadry kierowniczej
i menadżerskiej „Rola kapitału
ludzkiego w rozwoju firmy i świadomość innowacyjna”. Drugie
seminarium dla pracowników:
„Potencjał pracowników 50+ oraz
ścieżki edukacyjne”. Uczestnicy
seminariów otrzymali także materiały w formie pisemnej i drobne
upominki. W październiku planowane jest następne seminarium w
ramach projektu.
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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
www.platu.pl
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Ulica Bankowa dziś – kiedyś była tu fosa, a później – zielone planty,
które częściowo przetrwały aż do lat 60. XX wieku.
Trudno uwierzyć, że reprezentacyjna Bankowa, miejsce siedzib finansjery i
dostojnych rezydencji bogatych jeleniogórzan, a także – hoteli, sali koncertowej i eleganckiej kawiarni – była kiedyś zwykłą miejską fosą, przekształconą
w obsadzony drzewami deptak. Dziś śladów przeszłości wciąż tam jest wiele.
Wystarczy więcej uwagi, aby zobaczyć – na przykład – czarnoskórego wojownika.
Głowa do góry!
Trudno uwierzyć, że reprezentacyjna Bankowa, miejsce siedzib
finansjery i dostojnych rezydencji bogatych jeleniogórzan, a
także – hoteli, sali koncertowej
i eleganckiej kawiarni – była
kiedyś zwykłą miejską fosą,
przekształconą w obsadzony
drzewami deptak. Dziś śladów
przeszłości wciąż tam jest wiele.
Wystarczy więcej uwagi, aby
zobaczyć – na przykład – czarnoskórego wojownika. Głowa
do góry!
Zapraszamy na przechadzkę
w cieniu niezliczonych kasztanowców, klombów i rabat z kolorowo i pachnąco kwitnącymi
kwiatami, które – niczym dawne
mury obronne – oddzielały dość
hałaśliwe śródmieście od dawnych przedmieść Jeleniej Góry.
Magiczny krajobraz popularnej ulicy nabierał nowego
wyrazu zimą. Uśpione drzewa odpoczywały pod puszystą
warstwą śniegu, okrywającą
szczelnie chodniki, nadającą
gałęziom krzewów fantastyczne,
wielokształtne formy.

Zamiast fosy alejki

Kiedy staniemy w jednym z
ciekawych miejsc ulicy Bankowej, z którego widać sylwetę
kapliczki świętej Anny oraz
wieżę Bramy Wojanowskiej,
trudno nam wyobrazić sobie
dość szerokie aleje spacerowe
pośród gazonów, z niekompletną

zabudową po stronie południowo-wschodniej.
A tak wyglądały okolice w
połowie XIX wieku, kiedy szerokie trawniki pojawiły się w
miejscu, gdzie jeszcze pod koniec
XVIII wieku istniały bagniste
resztki wojanowskiej fosy miejskiej. Tak zresztą w niemieckim
brzmieniu, Schildauer und Burg
Grabe, brzmiała pierwsza nazwa
tych okolic datowana już na XV
wiek.
Rekonstrukcja na planie z XIX
wieku, obrazująca te okolice z

kami wiodącymi do bram Długiej
i Wojanowskiej. A przed fosą –
podjeleniogórskie ogrody, lasy,
wzgórza – na których głównie
w XIX wieku wyrosła znaczna
część współczesnego miasta.
Wcześniej istniały tam pojedyncze zagrody i podmiejskie domki
przy wytyczonych już traktach,
między innymi ówczesnej Schuetzenstrasse (Strzeleckiej, dziś
– Piłsudskiego).
Fosę i obwarowania zlikwidowano w XIX wieku, kiedy to
Hirschberg zaczął się dusić na

NA BANKOWEJ WIELE JEST MIEJSC
Z HISTORIĄ: WYSTARCZY WIĘCEJ
UWAGI, ABY ZOBACZYĆ – NA
PRZYKŁAD – CZARNOSKÓREGO
WOJOWNIKA. GŁOWA DO GÓRY!
początku osiemnastego stulecia,
wyraźnie przedstawia zarys
murów obronnych z bastejami
i fosę, szerokości mniej więcej
całej przyszłej Bankowej z chodnikiem. Zaznaczone są miejskie
studnie oraz istniejące wówczas
zabudowania za murami: szkoła
niemiecka stojąca przy Juden
Gasse (Żydowska Uliczka – dziś
to fragment ulicy Solnej), magazyn słodu w oficynie przy Herrenstrasse (Pańska, a dziś – Krótka)
oraz inne obiekty, w większości
dziś istniejące tylko jako resztki
pod grubą warstwą ziemi.
Całość fosy ograniczona most-

ciasnej przestrzeni starówki.
Wtedy też powstały zaczątki
przyszłej Promenady, która swoje miano zyskała w roku 1863.
Obrazowało ono charakter ulicy,
która jako cichy i pełen zieleni
zakątek przetrwała niewiele,
bo do końca dziewiętnastego
stulecia.

Przystanek przy
Wielkim Szyszaku

Jedną z pierwszych zbudowanych na dawnej Bankowej
okazałych kamienic była siedziba hotelu Wielki Szyszak

(Hohes Rad), w którym także
znajdowała się restauracja,
jedna z większych w czarodziejskiej epoce fin de siecle’u.
To tu możni i snobistyczni jeleniogórzanie zatrzymywali się
na kawę podczas przechadzek
promenadą.
Nie bez powodu: Hohes Rad
miał potężną jak na owe czasy
salę restauracyjną o powierzchni ponad stu metrów kwadratowych. W kamienicy mieściły
się także siedziby stowarzyszeń,
ulokowane w sporych pomieszczeniach na piętrze. Dwie wyższe kondygnacje zajmowały
pokoje hotelowe.
Kamienica niemal w niezmienionym kształcie uchowała się do dziś. Trudno wymienić
wszystkie instytucje, które
się tam mieściły. W wielkiej,
porestauracyjnej sali, podzielonej na kilka mniejszych była
księgarnia Międzynarodowego
Klubu Książki i Prasy a także
Biuro Wystaw Artystycznych.
Obiekt podupadł znacznie i
przez kilka lat niemal chylił się
ku upadkowi. Wyremontowany
został pod koniec XX wieku, a
siedzibę znalazł w nim, między
innymi, salon gier automatycznych, do którego przez
jakiś czas wejścia „strzegły”
marmurowe, dość kiczowate
zresztą, lwy.

Mało znany zakątek
z Murzynem

Innym wartym wspomnienia
reliktem dawnej zabudowy jest
narożna kamieniczka spajająca
Bankową i Szkolną, zbudowany
w połowie XIX wieku Dom
pod Murzynem, zwany także
Narożnikiem Murzyna (Mohrenecke). To z powodu rzeźby
czarnoskórego wojownika,
umieszczonego w narożniku
fasady kamienicy.
Dlaczego akurat tam znalazł
się Murzyn, którego zresztą
ktoś uszkodził zabierając mu
ramię i włócznię? Nie wiadomo.
W każdym razie do 1885 roku
czarny wojownik był symbolem
znajdującej się tam restauracji
Mohrenecke. Lokal zlikwidowano, a w jego miejscu powstała
redakcja dziennika General Anzeiger fuer das Riesengebirge
(Wiadomości Karkonoskie – w
wolnym tłumaczeniu).
Los kamienicy potoczył się
podobnie jak innych obiektów
przy Bankowej: budynek o mało
się nie rozsypał. Jeleniogórzanie nie mieli świadomości (i
chyba nie wszyscy ją mają), że
w mieście, stolicy Karkonoszy,
podobnie jak na staromiejskim
rynku w Warszawie, też jest
kamienica pod Murzynem.
Do dziś mało kto ten walor
nie wykorzystuje, choć rzeźba
czarnoskórego wojownika
została odnowiona. Jakoś przewodnikom nie chce się zadrzeć
głowy do góry i pokazać wycieczkowiczom owo urokliwe
miejsce z historią…

Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy
za tydzień

Fot. Archwium

Fot. Konrad Przezdzięk

Sekrety promenady

5 października 2009 r.

MEDYCYNA I ZDROWIE

REKLAMA

16

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PORADNIK PACJENTA Karkonoskie Centrum Medyczne

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl
Karkonoskie Centrum Medyczne

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem
wirusem grypy.
Grypa przenosi się drogą kropelkową z człowieka na człowieka
, co powoduje sezonowe epidemie.
Osoba zarażona stanowi źródło
zakażenia dla innych osób. Na grypę
chorują osoby w każdym wieku
, ale największa zapadalność jest
u dzieci.
Umieralność z powodu grypy i
ciężkie powikłania występują głównie u osób po 65 r.ż. i dzieci w wieku
2 lat i młodszych.
Każdego roku na świeci poważnie
choruje na grypę od 3-5 mln ludzi , a
umiera w konsekwencji jej ciężkiego
przebiegu od 250-500 tys ludzi.
Znane są 3 rodzaje wirusa grypy
: typu A, B i C. Wirusy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, które
mogą osiągać rozmiary epidemii,
natomiast typ C powoduje zachorowania o lżejszym przebiegu i nie
wywołuje epidemii.
- Wirus grypy A występuje u ludzi
i zwierząt (świnie, konie, foki, norki,
wieloryby oraz ptaki).
- Wirus grypy B występuje tylko
u ludzi.
- Wirus grypy C występuje u ludzi i
świń. Powoduje tylko lekkie infekcje,
np. zapalenie spojówek i nie powoduje występowania epidemii.
Duża zmienność genetyczna
wirusa grypy prowadzi do powstawania co kilkadziesiąt lat bardzo
groźnych szczepów, które wywołują

Astmatycy muszą
się mieć na baczności

Wirus grypy
pandemie.
Grypa rozpoczyna się najczęściej gwałtownie i od początku
towarzyszą jej ostre objawy: wysoka
gorączka do 39-40’C, ból głowy,
dreszcze, ból gardła i suchy kaszel,
bóle mięśniowe i kostno-stawowe,
jadłowstręt i osłabienie.
Nie należy jej mylić z łagodniej
przebiegającym przeziębieniem,
które ma wiele podobnych objawów.
Dla przeziębienia charakterystyczne
jest stopniowe pojawianie się dolegliwości i nieżyt nosa, który nie jest
typowym objawem i nie występuje
u każdego pacjenta w przebiegu
grypy.
U niemowląt i małych dzieci,
u których gorączka narasta bardzo gwałtownie, mogą wystąpić
majaczenia, drgawki, czy też biegunka i wymioty. Wystąpienie
takich objawów jest wskazaniem
do natychmiastowej konsultacji
lekarskiej. U ludzi starszych może
dojść do przyśpieszenia akcji serca
i tętna w związku z podwyższoną
temperaturą ciała. Szczególnej
opieki oraz konsultacji lekarskiej w
przebiegu grypy wymagają także
osoby starsze z chorobami układy

krążenia, w tym pacjenci z niewydolnością krążenia.
Okres najbardziej nasilonych
objawów ostrej infekcji wirusowej
górnego układu oddechowego trwa
zwykle około 3–4 dni. Wydłużenie
tego okresu jest wskazaniem do
wizyty lekarskiej.
Większość pacjentów, którzy
zapadną na grypę, wraca do zdrowia w ciągu od jednego do dwóch
tygodni.
Niebezpieczna dla pacjenta nie
jest sama grypa, ale jej powikłania.
• Ze strony układu oddechowego
(zapalenie zatok , krtani, oskrzeli,
zapalenie płuc)
• Ze strony układu krążenia (zapalenie mięśnia sercowego)
• Ze strony ośrodkowego układu
nerwowego (splątanie, nasilenie zmian otępiennych u osób
starszych, napady drgawkowe
zwłaszcza u dzieci pod postacią
drgawek gorączkowych, zapalenie mózgu lub zapalenie opon
mózgowych)
Ze strony innych narządów (ostre
zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśni, ostra niewydolność
nerek.

Jaka jest najskuteczniejsza metoda zapobiegania
grypie?

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

Tel. 075 6452 000
Ul. Bankowa 5-7
Jelenia Gora
dować, czy szczepimy dzieci i siebie
przeciw grypie, czy nie. Odporność
przeciw infekcji pojawia się już po
siedmiu dniach od zaszczepienia.

Jak często należy się szczepić przeciw grypie?

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

Kto powinien szczepić się
w pierwszej kolejności?

1) osoby po 50 r.ż., 2) osoby z
chorobami serca i naczyń 3) chorzy
na cukrzycę 4) osoby z chorobami
układu oddechowego( w tym astmę
), a także ze schorzeniami nerek,
układu krwiotwórczego oraz innymi chorobami przewlekłymi
5) dzieci w wieku od 6m-ca życia,
szczególnie z upośledzeniem odporności 6) kobiety planujące zajść w
ciążę w czasie sezonu epidemicznego, 7) pracownicy służby zdrowia.

Kiedy należy się szczepić?

Szczepionki przeciw grypie pojawiają się w sprzedaży we wrześniu,
ponieważ najlepiej stosować je przed
szczytem zachorowań na grypę (od
stycznia do kwietnia). Wczesna jesień to najlepszy moment, by zdecy-

Światowy dzień serca

– zadbaj o nie!

Astma jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Szacuje się, że
tylko w Polsce liczba chorych sięga 4 mln i rośnie. Chorują zarówno dorośli, jak i dzieci.
Zaostrzenia astmy kojarzą się zazwyczaj z zimą lub z wiosną w okresie pylenia roślin.
74 procent Polaków cierpi z powodu chorób układu krążenia – tak wynika z raportu
Tymczasem, jak się okazuje, wiele przypadków astmy pojawia się jesienią.
„Mapa Polskiego Serca” opracowanego w ramach programu „Serce na nowo”. 27 wrzeAstma jest przewlekłą chorobą nieregularnie przyjmuje leki prze- wych jak i pokarmowych, nawil- śnia obchodzony był Światowy Dzień Serca. - Pamiętaj o swoim sercu. Dbaj o jego sprawzapalną oskrzeli. Jej przebieg cha- ciwastmatyczne, a często wręcz żaniu powietrza, którym oddycha ność i wykonuj regularnie badania diagnostyczne - zachęcają organizatorzy akcji.
rakteryzuje się tym, że kolejno następują po sobie okresy zaostrzeń
objawów oraz okresy pełnego
zdrowia, stąd często mówi się o
zmiennym jej przebiegu. Dolegliwości mogą mieć różne objawy
i nasilenie. Charakterystyczne
objawy to: duszność, utrudniony
oddech lub brak tchu, świsty
podczas oddychania, ucisk w
klatce piersiowej, napady męczącego kaszlu. Podczas zaostrzenia
objawy astmy mogą ulec takiemu
nasileniu, że zagrażają życiu.
Wczesna jesień to jeden z
najtrudniejszych okresów w roku
przede wszystkim dla dzieci chorujących na astmę. Od 20 do 25 proc.
wszystkich nagłych wizyt w szpitalnych oddziałach ratunkowych
i hospitalizacji spowodowanych
zaostrzeniem się astmy ma miejsce właśnie we wrześniu. Wpływa
na to kilka czynników. Jednym z
nich jest ponowne „spotkanie” w
budynkach żłobków, przedszkoli
i szkół z alergenami, z którymi
dziecko nie miało kontaktu podczas wakacji (roztoczami kurzu,
sierścią zwierząt, zarodnikami
grzybów pleśniowych). Kolejny
to stres związany z powrotem
do przedszkola czy szkoły. Sytuację dodatkowo pogarsza to,
że podczas wakacji wiele dzieci

w ogóle je odstawia. Jak mówią
lekarze, niestety, wśród wielu
rodziców wciąż pokutuje przekonanie, że „astma też ma wakacje”
i leczenie można w tym okresie
przerwać. Jest to jednak bardzo
niebezpieczne. Najważniejszym
jednak czynnikiem, który wpływa
na jesienne ataki astmy, są wirusowe infekcje dróg oddechowych,
czyli powszechne jesienią przeziębienia. Zdaniem ekspertów to
właśnie one odpowiadają aż za
80 proc. wrześniowych zaostrzeń
astmy.
Inne okoliczności, jakie mogą
sprzyjać rozwojowi astmy to: dym
tytoniowy, dym z palącego się
drewna, chemiczne środki czystości, gazy (dwutlenek siarki, tlenek
azotu, tlenek węgla), wirusowe
zakażenia dróg oddechowych,
uczulenie pokarmowe, stosowanie antybiotyków oraz uczulenie
na roztocze kurzu domowego
w pierwszym lub drugim roku
życia.
Aby zahamować nieodwracalny proces niszczenia nabłonka
rzęskowego konieczne jest zastosowanie leczenia przyczynowego
(przeciwzapalnego) oraz samokontrola pacjenta. Polega ona na:
unikaniu czynników alergicznych
i drażniących, zarówno oddecho-

pacjent, obserwacji objawów
astmy poprzez odnotowywanie
epizodów duszności, kaszlu itp.,
częstych konsultacji z lekarzem
mających na celu stworzenie
schematu leczenia, który pozwoli
dopasować ilość dawek leków do
stopnia nasilenia objawów choroby oraz stosowanie leków zgodnie
z zaleceniami lekarza.
Niezwykle ważna jest kontrola przebiegu choroby polegająca przede wszystkim na odpowiednim leczeniu farmakologicznym,
unikaniu czynników wywołujących zaostrzenia choroby, ale także
na samoobserwacji i samokontroli
pacjenta. Ogromne znaczenie ma
możliwość stosowania wygodnej i
zarazem skutecznej formy leków,
jaką są preparaty wziewne zawierające w jednym inhalatorze dwie
substancje czynne (lek przeciw
zapalny – glikokortykosteroid i
lek rozszerzający oskrzela - b2
mimetyk), pozwalające opanować
przewlekły stan zapalny w oskrzelach.
Dobre leczenie astmy pozwala na opanowanie objawów,
zapobieganie zaostrzeniom, utrzymanie prawidłowej pracy płuc, a
także zminimalizowanie wpływu
choroby na codzienne życie.

Konsultacje kardiologiczne, których wynikiem jest raport „Mapa
Polskiego Serca” pokazały, że
Polacy nie dbają o swoje zdrowie.
Brak odpowiednio zbilansowanej
diety, mała aktywność fizyczna,
palenie papierosów, nadużywanie
alkoholu oraz długotrwały stres to
główne czynniki ryzyka chorób
układu krążenia.
- Brak świadomości Polaków
o tym, jak poważne mogą być
konsekwencje niezdrowego stylu
życia sprawia, że choroby układu
krążenia to wciąż główna przyczyna zgonów - mówi prof. dr
hab. Zbigniew Gaciong, ekspert
programu „Serce na nowo”.
31 procent Polaków w ciągu
całego ubiegłego roku nie było u
lekarza wcale lub skorzystało
z konsultacji tylko raz.
- Światowy Dzień Serca to
dobra okazja, aby przyjrzeć się
kondycji „polskich serc”, zachęcić
Polaków do wizyty u lekarza i
wykonania podstawowych badań
diagnostycznych. Wcześnie wykryte dolegliwości sercowo-naczyniowe dają szanse na złagodzenie
objawów choroby i aktywne życie
– dodaje prof. Z. Gaciong.
Jakie badania warto wykonać?
1. Pomiar ciśnienia tętnicze-

go. Choroby układu krążenia
często przebiegają bezobjawowo.
Ciśnienie tętnicze krwi można
kontrolować zarówno w domu,
jak i wspólnie z lekarzem. Osoby
zdrowe powinny wykonywać badanie co najmniej 1 raz w roku, a
pacjenci z podejrzeniem choroby
sercowo-naczyniowej stosować
się do zaleceń lekarza i mierzyć
je odpowiednio częściej.
2. Pomiar cholesterolu. Badanie pozwala określić zawartość
cholesterolu we krwi. Prawidłowe
wartości stężenia cholesterolu
we krwi: cholesterol całkowity
poniżej 190 mg/dl, LDL-cholesterol tzw. „zły” poniżej 115 mg/
dl, HDL-cholesterol tzw. „dobry”
powyżej 40 mg/dl (poniżej 45 mg/
dl dla kobiet). Nadmiar „złego”
cholesterolu w organizmie jest
istotnym czynnikiem ryzyka
choroby niedokrwiennej serca i
udarów mózgu.
3. Echokardiografia. Badanie
pozwala ocenić budowę i nieprawidłowości w pracy poszczególnych elementów serca (mięśnia,
zastawek, naczyń wchodzących i
wychodzących z serca oraz przepływu krwi). Na badanie powinny
zgłosić się osoby mające zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie

tętnicze oraz te, które odczuwają
bóle w klatce piersiowej, uczucie
duszności, łatwego męczenia się,
czy zauważyły pojawianie się
obrzęków.
4. EKG wysiłkowe. Badanie
pozwala lepiej niż „zwykłe” spoczynkowe EKG wykryć objawy
niedokrwienia serca, stopień
zaawansowania choroby wieńcowej, umożliwia również wczesne
rozpoznanie zaburzeń rytmu
serca. Jest zalecane przez lekarza, kiedy u pacjenta występują
bóle w klatce piersiowej w czasie
wysiłku.
5. Rezonans magnetyczny. Badanie dokładnie ocenia czynności
zastawek serca oraz przepływu
krwi w sercu i dużych naczyniach
krwionośnych. Metoda pozwala
ocenić odwracalną i nieodwracalną skalę uszkodzenia mięśnia
sercowego.
Więcej informacji oraz porad
eksperta programu „Serce na
nowo” prof. Z. Gacionga na temat profilaktyki chorób układu
krążenia można znaleźć w poradniku „Serce na nowo” na stronie
internetowej programu www.
sercenanowo.pl
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WYDARZENIA / REKLAMA
Fot. Konrad Przezdzięk

Wysyp jelonków przy ratuszu
Tłum dziewcząt i chłopców przemaszerował w minioną środę śródmiejskim traktem, aby dotrzeć na plac
Ratuszowy, gdzie zorganizowano plener plastyczny dla
przedszkolnych dzieci. Reprezentacje niemal wszystkich
przedszkoli w Jeleniej Górze rysowały jelonka, a prace
podziwiał prezydent miasta Marek Obrębalski. W konkursie wygrali wszyscy.
Parada przedszkolaków ruszyła
sprzed pomnika jelonka na skwerze
przy ulicy 1 Maja. W marszowych
rytmach przygrywał zespół Jelonka
Brass Band. Tłum dzieci z wychowawczyniami oraz uczniami cieplickiego
Liceum Plastycznego skierował się
na Rynek. Ten był areną III Pleneru
Plastycznego zorganizowanego przez
Przedszkole nr 10, które do udziału
w tej najbardziej masowej w mieście
imprezie artystycznej zaprosiło pozostałe placówki przedszkolne.
W barwnym korowodzie szła także
Małgorzata Kasztelan, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych,
który objął patronatem plener dla
dzieci. Byli też uczniowie z Liceum
Plastycznego, którzy – jako najmłodsi
„przedszkolacy” – także wzięli udział
w wielkim rysowaniu.
Przy ratuszu wszystkich uczestników powitała Bogumiła Lepieszo,
dyrektorka Przedszkola nr 10. – To
już trzeci nasz plener. Poprzednie
mieliśmy rok temu przy ratuszu oraz

Dzieci rysują portrety jelonka.

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

w Parku Zdrojowym w Cieplicach
– powiedziała. Dzieci do rysowania
nie trzeba było zachęcać. Tematem
pleneru był jelonek. Nie ten wielki,
herbowy, którym zachwycił się Książe Bolesław Krzywousty, ale – malutki, podobny do tego wyrzeźbionego
przez Lewana Mantidze. – Macie pół
godziny – oznajmiła B. Lepieszo.
Dziewczęta i chłopcy błyskawicznie uporały się z zadaniem. Powstały
różne jelonki, nie wszystkie co prawda przypominały oryginał, ale liczyło
się serce dzieci włożone w prace.
Kroku najmłodszym dotrzymywali
licealiści z Cieplic, którzy wspólnie
wykonali swoje „jelonkowe” dzieło.
– Jakie piękne prace! – nie krył
zachwytu prezydent Marek Obrębalski, który wyszedł do dzieci na finał
pleneru. Szefowi miasta towarzyszył
Zbigniew Szereniuk, jego zastępca,
oraz Katarzyna Młodawska, naczelniczka wydziału promocji. Na
koniec ogłoszono wieść radosną:
w konkursie nie było przegranych.
Wszystkie dzieci zdobyły pierwsze
miejsce, a każde przedszkole dostało
kosz pełen nagród oraz gratulacje od
organizatorów
poświadczone
dyplomem.

(tejo)
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WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

A da

A m el ia

Jus tyn ka

Ka cpe r

Karolina

Kasia

Ma ja

Sy lwi a

Tomek

Wiktoria

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

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

AUTO KOMIS

Restauracja
Przycup w Dolinie

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

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

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

Wodne Przedszkole „Kubuś”
zaprasza na zajęcia pływania dla
dzieci od 6 miesiąca do 4 lat. Kurs
jesienny rozpoczyna się 14
października.

Bogumiła
Lepieszo

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

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

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

AU T O H A N D E L

A UTO

Zapraszamy!
Więcej informacji pod nr tel. 793310727,
www.wodneprzedszkole.cba.pl

Złoty Potok Resort
4km od Gryfowa Sląskiego
OFERTA:
całoroczny wynajem
luksusowych domków
NA TERENIE
OŚRODKA
ZNAJDUJE SIĘ
WŁOSKA
RESTAURACJA
FIUME D.ORO

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

BANASIAK

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

HOTEL

Halny

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

www.zlotypr.pl
tel.: (075) 784 71 55, 600 455 327

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

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

Fot. J. Pawlaczek

Jak oni pływają...
Wczoraj na krytym basenie przy ul. Moniuszki 9. odbyły się
IX Międzynarodowe Zawody Pływackie Pogranicza.
Zawody odbyły się na dystansach: 50 dowolny, 50 grzbiet,
100 zmienny. Udział w zawodach
mogły brać wszystkie chętne dzieci (do rocznika 1991)
umiejące przepłynąć długość 2
basenów.
Organizatorem imprezy był
Młodzieżowy Klub Sportowy
„Jedenastka” w Jeleniej Górze.
Na 50 m stylem dowolnym
chłopców w r.94-95 triumfowali
jeleniogórzanie! Pierwszy był
Kamil Fronia z czasem 0: 25:77,
drugi był Paweł Tokarski, a piąty
Paweł Zapora.
Na 50 m stylem dowolnym
dziewcząt zwyciężyła Agata

Wlaźlak ze Świebodzic, jeleniogórzanka Asia Drozd była piąta.
W przedziale wiekowym 98-00
uczestniczyła także Olimpia
Skiba. Na 22 zawodniczki uplasowała się na miejscu 18.
Na 100m style zamiennym
nasze dziewczynki były bezkonkurencyjne. W klasyfikacji
wiekowej 94-90 pierwsza była
Karina Włostowska, która dopłynęła do mety z czasem 1:08:92.
Dziewiętnaście sekund słabsza
była Dagmara Guszała, która
zakończyła zawody z czasem
1:27:87.
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Fot. M. Rażniewski

Cykl zawodów Łysogórki 2009 zakończony
Cykl zawodów Łysogórki 2009 dobiegł końca. Punkty w klasyfikacji „Open” zdobyło
osiemdziesięciu dwóch zawodników. Główne nagrody zdobyły: Magdalena Baranowska
– bilet wolnej jazdy na wyciągi Łysej Góry na cały sezon 2009/2010 oraz Julia Adamska
pobyt w SN i SKS AESCULAP (także w sezonie 2009/2010).

Fot. M. Rażniewski

Organizatorzy, uczestnicy i kibice mieli zmienne szczęście do
pogody. Jak dobrze pamiętamy
pierwsze dwa wyścigi przebiegały
pod znakiem deszczu i błota. Później było coraz lepiej. A finał odbył
się przy przepięknej aurze. Temperatura nie przekraczała dwudziestu
stopni Celsjusza, było bezwietrznie
i słonecznie, widoczność bardzo
dobra. Prawie na całej trasie było
sucho. Tylko na niewielkim odcinku występowało błoto; no i ten tradycyjny przejazd przez strumień...
Udział zawodników - w miarę
liczny, zważywszy „konkurencyjną
imprezę w Książu, gdzie pojechała
czołówka Dolnego Śląska.
Widowiskowa trasa o ciekawym profilu, z dużymi różnicami
wzniesień wzmaga zainteresowanie. Filmowe sekwencje i zdjęcia obrazujące trudy podjazdów,
kaskaderskich zjazdów, bryzgi
błota, kurz wzniecany przez koła
maszyn - wszystko to pobudza
wyobraźnię... Co tu dużo mówić:
szukamy adrenaliny, utożsamiamy

się z wielkimi gwiazdami sportu.
A na Łysogórkach obok amatorów
można spotkać znakomitych zawodników z licencjami.
Wśród uczestników, którzy mieli
100 % frekwencję (wzięli udział we
wszystkich 5 zawodach cyklu) rozlosowano nagrodę - niespodziankę
w postaci roweru marki Giant. Po
uroczystości wręczania medali,
nagród i dyplomów podano posiłek
(drugą nagrodę - niespodziankę) w
postaci pieczonego świniaka.
Łysogórki mają za zadanie,
oprócz popularyzowania kolarstwa górskiego, promować Góry
Kaczawskie, wyciągać na świeże
powietrze całe rodziny, integrować
środowiska kolarskie i narciarskie.
I oczywiście przedstawiać Łysą
Górę jako miejsce, w którym, w
równym stopniu można rozwijać
tak sporty zimowej jak i letnie.
Mikrostacja Sportów Zimowych
i Letnich w Dziwiszowie stanowi
doskonałą alternatywę rodzinnego
uprawiania sportu. Jak wiadomo
Góry Kaczawskie wznoszą się

tuż nad Jelenią Górą. Dlatego
nie musimy udawać się w odległe Karkonosze, aby pojeździć
na nartach czy na rowerze (nie
mówiąc juz o jeździe konnej we
wspaniałym plenerze Krainy Wygasłych Wulkanów). Treningom,
zawodom, wycieczkom robionym
tutaj, smaczku dodają przepiękne
widoki na Sudety Zachodnie. A
najwyższe ich pasmo - Karkonosze
właśnie - najlepiej prezentuje się z
Kapeli, z przełęczy Widok. Co prawda bikerzy ścigający się akurat w
zawodach, nie mają czasu na podniesienie głowy z nad kolarskiego
widelca... Jednak po przejechaniu
linii mety, ochłonięciu i odpoczynku mogą w pełni rozkoszować się
przebywaniem na górze, z której
rozpościerają się widoki na wszystkie strony świata.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w tegorocznych Łysogórkach i już teraz
zapraszają w roku przyszłym na
rowery! A na nadchodzącą zimę,
na narty!

VII siatkarski
memoriał
R. Semczuka

W sobotę, 26.09 na salach sportowych II LO w Cieplicach
oraz ZSL i U w Cieplicach w ramach VII Memoriału im
Ryszarda Semczuka odbyły się zawody w piłce siatkowej
amatorów.

W zawodach wystąpiło 8 zespołów. Grupę I która grała na sali II
LO utworzyły zespoły: II LO
TKKF „ORLE” II, POZNAŃSCY
POGROMCY i MATEX LUBAŃ, zaś w
grupie II która grała na sali ZSL i U
grały zespoły: TKKF “ORLE” I, STYL
Jelenia Góra, BOLKÓW i RUDAWY
JANOWICE WIELKIE
Dwa najlepsze zespoły z poszczególnych grup zagrały w meczach
półfinałowych w których:
Zespół POZNAŃSCY POGROMCY
pokonał zespół STYL Jelenia Góra
2:0 (20:11; 20:5),a zespół MATEX

LUBAŃ pokonał zespół RUDAWY
JANOWICE WIELKIE
2:0 ( 20:11; 20:9). Turniej wygrał
zespół MATEX LUBAŃ pokonując
w finale zespół POZNAŃSCY POGROMCY 2:0 (20:17 ; 20:16)
Organizator Turnieju Ognisko
TKKF “ORLE” dziękuje Dyrekcji II
LO oraz ZSL i U za pomoc w organizacji zawodów. Puchary dla wszystkich zespołów biorących udział w
turnieju zostały ufundowane przez
Starostę Jeleniogórskiego Pana
Jacka Włodygę.

Tabela końcowa
turnieju
1. MATEX LUBAŃ
2. POZNAŃSCY POGROMCY
3. STYL JELENIA GÓRA
RUDAWY JANOWICE WIELKIE
5. TKKF “ORLE” II
6 . BOLKÓW
7. TKKF “ORLE” I
8. II LO JELENIA GÓRA
Zwycięzcy wystąpili w składzie:
1.Artur Fenczyszyn – kapitan zespołu
2.Sebastian Kajda
3.Adam Musiał
4.Tomasz Serewis
5.Dariusz Wejsfelt
6.Radosław Sałandyk
7.Sławomir Kurzawa
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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

"650,0.*4
hsm
h

Serafin

3".:

SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
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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"
VM8JFKTLB

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
ªêê¨ªªêê§ªªêê¦ªª
ilwh{ulêêêhth~phuplêêê{hp

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

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

Królowa jest tylko jedna!

Fot. J. Pawlaczek

Magdalena Michoń – Szczytowicz została Królową Plaży. Pierwsze w Polsce takie zawody zostały rozegrane w miniony weekend w malowniczych Karkonoszach w miejscowości Zachełmie.
tów z wymaganą dwupunktową
różnicą. Każda z zawodniczek w
kolejnym meczu tworzyła zespół z
inną partnerką, co pozwoliło kibicom oglądać ciekawą rywalizację.
Wyniki wskazały na najwszechstronniejszą zawodniczkę, która
została ukoronowana szczytnym
tytułem :”Królowej Plaży”.
Magda Michoń- Szczytowicz jest
na co dzień nauczycielką w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.
Wraz z Kingą Kołosińską są brązowymi medalistkami Mistrzostw
Polski. Mąż Magdy, Michał Szczytowicz pełni zaś funkcję trenera kadry
Polski siatkarek plażowych.

Nagrodę najsympatyczniejszej
zawodniczki, którą przyznali mieszkańcy Zachełmia otrzymała Joanna
Wiatr. Organizatorzy postarali się o
bardzo atrakcyjne nagrody. Katarzyna Urban, oprócz upominków
rzeczowych, wygrała weekendowy pobyt w rezydencji sponsora
„Lawendowe Wzgórza”. Za drugie
miejsce Kinga Kołosińska otrzymała
również upominki i weekend w willi
„Róża Wiatrów. Za pierwsze miejsce
Magdalena Michoń - Szczytowicz
otrzymała tygodniowy pobyt w rezydencji „Lawendowe Wzgórza”.
Pan Jerzy Tatarek wraz z załogą
dworku „Lawendowe Wzgórze”

zagwarantowali zawodniczkom doskonałe
warunki, a kibicom dobrą zabawę. Tak udane
zawody sprawiły, że
Zachełmie będzie teraz
miejscem kojarzącym
się ze wspaniałymi
emocjami sportowymi
towarzyszącą siatkówce
plażowej. Sama Mistrzyni nie kryła zadowolenia i nadziei, że turniej
„Królowa plaży” wpisze
się na stałe do kalendarza dyscypliny.

Aldona Hawer

Sukces Stanisława Werdy Badmintoniści Chojnika na podium
na MTB w Wałbrzychu

W miniony weekend w Babimoście (województwo Lubuskie) odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w badmintona. Turniej ten zaliczany jest jako najważniejszy
do „współzawodnictwa dzieci i młodzieży” w kategorii młodzik przy ocenie klubu przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki .

Był to turniej rywalizacji dzieci
Najważniejsza impreza kolarska w maratonie oficjalne „Mistrzostwa Polski w Maratonie
do 6 klasy szkoły podstawowej. W
MTB” odbyła się 27 września w Wałbrzychu.

Fot. Organizator

Start maratonu miał miejsce przy
Zamku Książ. Trasa w 2009 roku
zadowoliła najbardziej wybrednych
kolarzy, nie była ani szybka, ani łatwa.
Mistrzem Polski w katM-5 na dystansie

giga 95 km został Stanisław Werda z
Jeleniej Góry. W kat K-1 Mistrzostwo
Polski zdobyła Karolina Cierluk na
dystansie mini Adam Drahan z Piechowic, który na dystansie mega w

Kat.M-2 zajął drugie miejsce.
Krzysztof Pik sekretarz Izersko -Karkonoskiego Towarzystwa KolarskoNarciarskiego na dystansie mega 56
km w Kat M-5 zajął trzecie miejsce.

turnieju brali udział zawodnicy z
województw dolnośląskiego oraz
lubuskiego. Swój udział mieli również zawodnicy jeleniogórskiego
KS CHOJNIK. Po raz drugi z rzędu
województwo dolnośląskie pokonało w znaczny sposób zawodników z
lubuskiego. Przewaga jaką zdobyli
była ogromna, gdyż młodzi dolnośląscy badmintoniści pokonali
swoich kolegów wynikiem 32 pkt
do 16 pkt.
Na uwagę zasługuję świetny
występ jeleniogórskiego KS CHOJNIK w składzie Klaudia Socha,
Oliwia Socha, Sandra Smok, Jędrzej
Nowak, Piotr Martyński, Mateusz
Czechowicz, Piotr Gajda, Dominik
Gerlach, Kamil Słupek oraz Paweł
Gackowski. Nasi zawodnicy zdobyli
aż 18 pkt na 32, jakie zdobył Dolny
Śląsk i wyprzedzili 2 zespół ze
Świebodzina na którego koncie
było 8,5 pkt.. Tak więc kolejny raz
nasi zawodnicy dali powód do radości trenerowi Adamowi Słomce.
Na pięć finałów nasi zawodnicy
przegrali tylko 1. Brawo! Oby tak
dalej...

Gra pojedyncza dziewcząt
1. Klaudia Socha – KS CHOJNIK Jelenia Góra
2. Jagoda GOLDWASSER - UKS 2 Sobótka
3. Katarzyna OSIKA - UKS Siódemka Świebodzin oraz Karolina ZDZIENNICKA - UKS Siódemka
Świebodzin (nie rozgrywano meczu o 3 miejsce)
Gra pojedyncza chłopców
1. Marcin NOWAK - UKS Smecz Bogatynia
2. Piotr MARTYŃSKI - KS Chojnik Jelenia Góra
3. Jakub SEWERYN - UKS 2 Sobótka oraz Paweł KAŁUŻNY - UKS Siódemka Świebodzin (nie
rozgrywano meczu o 3 miejsce)
Gra podwójna dziewcząt
1. Sandra SMOK / Oliwia SOCHA – KS Chojnik Jelenia Góra
2. Kinga BARNA / Jagoda GOLDWASSER - UKS 2 Sobótka
3. Karolina FORELLE / Katarzyna GOLUSIK - UKS Iskra Babimost oraz para Patrycja BĄCZYK
/ Kornelia CHWIAŁKOWSKA - UKS Iskra Babimost
Gra podwójna chłopców
1. Piotr MARTYŃSKI / Jędrzej NOWAK - KS Chojnik Jelenia Góra
2. Wojciech HRYCAK / Wojciech HRYCAK - UKS Siódemka Świebodzin
3. Sebastian BOREK / Kornel MAŁY - UKS Smecz Bogatynia oraz para Adam JEŻ / Damian
GASZTYK - UKS Iskra Babimost
Gra mieszana
1. Marcin NOWAK - UKS Smecz Bogatynia / Klaudia SOCHA - KS Chojnik Jelenia Góra
2. Paweł KAŁUŻNY / Karolina ZDZIENNICKA - UKS Siódemka Świebodzin
3. Jakub SEWERYN / Karolina SZNUROWSKA - UKS 2 Sobótka oraz para Jakub ŁYSKAWA
- UKS Iskra Babimost / Katarzyna OSIKA - UKS Siódemka Świebodzin

Fot. J. Pawlaczek

Turniej był
unikalną okazją do zobaczenia czołowych zawodniczek
tworzących w kolejnych meczach
zespoły z różnymi partnerkami,
a miał na celu wyłonienie najlepszej zawodniczki, czyli „Królowej
Plaży”. Udział wzięły czołowe
siatkarki w Polsce oraz znane
zawodniczki z Czech.
W sobotę po fazie grupowej
odbył się mecz pokazowy w petanque(bolules) z udziałem Jeleniogórskiego Klubu Petanque.
Tradycyjna, francuska gra w kule
występuje coraz częściej w Polsce,
głównie w parkach i niewybetonowanych skwerach.
W siatkarskim turnieju podzielonym na dwie fazy – grupową i
finałową- rozegrane zostały spotkania z jednego seta do 21 punk-
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2009.09.25 - 15.00 = 2009.10.02 - 14.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 151, OGŁOSZEŃ 1100
PRACA
DAM PRACĘ
FIRMA ArtDecor - przy ul. Bankowej 22 zatrudni osobę do szycia
ﬁran i zasłon - 501 662 240
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

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”.

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
WYDZIERŻAWIĘ stanowisko fryzjerce - tanio - 669 017 071
40+ praca w biurze, kontakty z klientami. Wysokie zarobki. 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 - 605
097 861

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.

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

AGENCJA ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Szklarskiej Poręby i okolic 605 093 654
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska zatrudni agenta
d/s odszkodowań wypadkowych.
Wynagrodzenie prowizyjne. CV na
adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 510 163 096
AGENTÓW - praca dla Agentów
Nieruchomości - doświadczonych
B. wysoka prowizja - tel. codziennie
11.00-17.00 lub E-mail: jpredki@
wp.pl - 697 899 863
AU-PAIR - bardzo miła praca jak i
nauka języka niemieckiego. Wymagane prawo jazdy i podstawy niemieckiego. Rodzina niemiecka -2 dzieci
super warunki - e-mail: kamela86@
wp.pl - 004915774169369
AUTOLAWETA współpraca - Firma
EUCO poszukuje Firm typu Pomoc
drogowa, blacharze, mechanicy do
współpracy E-mail: eucoodszkodowania24@wp.pl - 508 841 459
AVON biuro zaprasza - czy chcesz
zostać bezpośrednią klientką w Avonie i z zamówienia swojego i swoich
klientek mieć 40% upustu, czyli
swojego zarobku. Prezenty na start,
szkolenia kosmetyczne GG2536594
- 667 268 964
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;
075 71 30 487
BARMANKA do kawiarni - Od października do PP CAFE w Cieplicach
przyjmę do pracy barmankę, koniecznie z doświadczeniem. Praca w
tygodniu, tylko poważne oferty - 693
389 292
BARMANKO - kelnerka - w barze w
Szklarskiej Porębie - 607 851 127
BASISTA do kapeli - Kochasz r’n’r?
Wyglądasz i grasz jak Nikki Sixx?!
Będziesz się świetnie bawił i zarabiał
szmal! Wymagania: wygląd, ściana
dźwięku, bez zahamowań! glampunkrock@gmail.com
BĄDŹ aktywny - szukam chętnych
i wytrwałych osób do współpracy,
dbających o zdrowie swoje i innych,
wykształcenie, co najmniej średnie
marta.banucha@gmail.com
BĘBNIARZ do kapeli - jeśli masz
jaja, kochasz rock’n’rolla, wyglądasz
i grasz jak Tommy Lee. Wymagania:
wygląd, jaja, ściana dźwięku, bębenki,
ciuchy, bez zahamowań - glampunkrock@gmail.com
BRANŻA Wellness - Dbasz o zdrowie i dobry wygląd? A może masz
problem z utrzymaniem prawidłowej
wagi? Chcesz by Twoja praca stała
się Twoim hobby? Tylko dla zdecydowanych! - 691 967 676
BRUKARZA - przyjmę - 793 240
653
BRUKARZA - solidnego, bez nałogów, mile widziany środek transportu
- 787 210 943

CIEKAWA i stała praca - zostań
przedstawicielem AXA! Ciekawa
praca, wysokie zarobki (stała + premia + prowizja). Podejmij wyzwanie,
wyślij swoje CV i list motywacyjny
na rekrutacja.puf@gmail.com - 508
265 360
CUKIERNIK - Ośrodek Sandra
w Karpaczu zatrudni cukiernika z
doświadczeniem - sandrapraca@
op.pl - 075 75 19 190
CYFRA + zatrudni - Operator medialny
zatrudni mężczyzn z własnym samochodem i prawem jazdy kat B - 75
764 70 19
DEKARZ - pilnie poszukuję - 507
148 918
DLA atrakcyjnej - dyspozycyjność,
atrakcyjny wygląd, kreatywność język
angielski, hostessa_pl@yahoo.com 721 553 032
DLA osób z Karpacza - Hotel***Malachit w Karpaczu poszukuje Kelnerki
na pełny etat oraz osobę na recepcje
do pomocy w weekendy - 691 743
007
DO biura nieruchomości - poszukuję
otwarte i dynamiczne osoby do
pracy w biurze nieruchomości. Mile
widziane doświadczenie, znajomość
j.angielskiego, prawo jazdy kat. B. 662 040 448

DO elewacji - puc, a później prace
ogólnobudowlane sms ze stawką
za godz. na numer 785 524 363 tel
ok. 21 DO postawienia pieca - Do postawienia pieca - 785 524 363
DO produkcji wentylacji - zatrudnimy
ślusarza, pracownika do produkcji
elementów wentylacyjnych. - 501
092 469
DO prowadzenia domu. - Potrzebna
Pani do prowadzenia domu bardzo
dobrze gotująca - 600 323 643
DO wycinki lasu - potrzebuje osobę do
wycinki lasu - wymagane doświadczenie - 792 852 093
DO wyprowadzania pieska - potrzebna
osoba w dniach 02-05,10,2009 - 796
461 736
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
DORYWCZO - kucharkę od 21,12,0904,01,2010 z okolic Karpacza - może
być rencistka - 782 069 082
EKSKLUZYWNE zarobki - Firma
Proﬁt zatrudni doradców ﬁnansowych.
Bardzo wysokie prowizje. Możliwość
szybkiego awansu. CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@proﬁty.com.pl

ELEKTRYK - do Niemiec, dobre
zarobki, pilne - 693 113 773
ELEWACJA - zlecę wykonanie elewacji - 509 229 669
FACHOWCÓW budowlanych zatrudnię przy dociepleniach i do
montażu płyt GK w Karpaczu - 723
320 002
FIRMA ArtDecor - przy ul. Bankowej
22 zatrudni osobę do szycia ﬁran i
zasłon - 501 662 240

Zatrudnię na 3 dni w tygodniu w sklepie spożywczo
mięsnym (1200 zł.), wiek do
lat 35 - osobowość, dynamiczna pracownica, uprzjma,
nie wykluczone zwiększenie
etatu, mile widziane średnie
wykształcenie, soboty pracujące - 693 221 323
Zatrudnię studentkę lub
studenta (studia zaoczne) na
1/2 etatu do pracy
na komputerze, wymagana
znajomość programu CorelDraw, praca od 9.00 do 13.00
poniedziałek - piątek, kontakt
604 557 470

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim
prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących
do łamania prawa, przemocy, itp.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami oraz
wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie tj. numer telefonu, z którego został wysłany
SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Firma Axa - zatrudnimy przedstawicieli ubezpieczeniowo - finansowych.
Praca w prężnie rozwijającym się
zespole, wysokie zarobki (część
stała plus prowizyjna). CV oraz LM
na adres: lizon_lukasz@wp.pl - 791
560 269

Monter inst. sanitarnych - Firma
instalacyjna zatrudni pracownika
na stanowisko: monter instalacji
sanitarnych. Wymagane: doświadczenie, umiejętność czytania rysunku,
samodzielność, prawo jazdy - 602
461 297

Firma budowlana - zatrudni na
umowę wykwalifikowanych pracowników budowlanych z prawem jazdy
kat. B. Kontakt w dni robocze od
9-15.00 - 512 325 574

Na stanowisko sprzedawca - w
Szklarskiej Porębie. Stoisko handlowe
(praca na powietrzu). Zainteresowanych zapraszamy do składania
CV na e-mail: szklarka@op.pl - 600
031 411

Fizycznych - Simeko zatrudni
kierowcę - ładowacza (sprzątanie
przystanków) z kat. B zainteresowanych prosimy o CV osobiście, J.Góra,
Al.J.Pawła II33 - 075 64 28 066
Fotomodelka - statystka - Firma
Moviestar Poszukuje Kobiet w wieku
17-35 zdjęcie plus wymiary na moviestar2@o2.pl
Grafika - z umiejętnością obsługi
programów graficznych, CV proszę
wysyłać na adres praca2-82@tlen.
pl, skontaktuję się tylko z wybranymi
osobami
Holandia - praca kontrakt - kobiety
i mężczyźni, cotygodniowe wyjazdy
do pracy w Holandii. Kontrakt z pracodawcą holenderskim podpisywany
u nas w biurze. Zapraszamy ! ALMA
VAR, J. Góra Karola Miarki 52, certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Hostessa - pilnie potrzebuję
hostessy na promocje w sobotę
i w niedzielę od 9-20. 7zł./h - 505
195 721
Jako opiekunka - Oferta ważna dla
kobiet ( 27- 60) ze średnią znajomością j. niemieckiego, 6-tygodniowe
wyjazdy do prywatnych domów w
Niemczech. Zarobki od 950 do 1200
euro/mies. - 075 724 89 60
Karpacz do restauracji - poszukuje
pracownika na stanowisko barman
kelner do restauracji wymagania
doświadczenie, komunikatywność,
czystość - 698 693 089
Kelnerka barmanka - do pracy w
pizzerii w Cieplicach - mile widziane
doświadczenie - 665 163 087
Kelnerkę, barmankę - do lokalu w
Cieplicach - 665 163 087
Kierowca do pizzerii - własnym
samochodem na gaz - 691 019 488
Komis telefonów - zatrudni pracownika na stanowisku - sprzedawca.
Znajomość branży - 604 810 259
Konserwator - elektryk - zatrudnimy konserwatora do pracy w piekarni
ze znajomością maszyn i urządzeń
piekarniczych - 075 75 337 00
Konsultantka/lider Avon Poszukuję osób do Avon, w zamian
oferuję stanowisko konsultantki lub
lidera. Prezenty, bonusy, zarobek,
zadzwoń - 692 494 164
Korepetycje j. angielski - Poszukuję korepetytora/i j. angielskiego z
okolic Mysłakowic, Łomnicy dla 2
osób, 2 x po 90 min. w tygodniu. - 665
467 333
Korepetytor angielskiego - szukam osoby do nauki języka angielskiego. Uczeń - osoba dorosła 36
lat. Oczekuję ofert od absolwentów
anglistyki z doświadczeniem. Oferty
na mail : rkgut@interia.pl Krawcowa / szwaczka - Firma ArtDecor przy ul. Bankowej 22 zatrudni
osobę do szycia firan i zasłon - 607
523 154
Kucharka Karpacz - DWR Zgoda
w Karpaczu poszukuje samodzielnej
kucharki/ kucharza - 693 458 689,
075 76 19 767
Kucharz - Hotel w Karpaczu przyjmie do pracy kucharza na etat - 500
279 708
Kucharza do nowego hotelu - w
Świeradowie Zdroju. CV + list motywacyjny: w.piotrowski@bialykamien.
com - 607 735 935
Liderów - w sprzedaży bezpośredniej - wysokie prowizje - 662
040 448
Magazynier - AB RENOWA skład
budowlany zatrudni magazyniera
z uprawnieniami na wózki widłowe
oraz prawem jazdy kat.B cv na adres:
damian.jedrzejewski@bechcicki.pl 075 64 32 304
Managera - do prowadzenia
drukarni CV proszę wysyłać na adres
e mail praca2-82@tlen.pl , skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Naprawa Darta - osoba do naprawy
Darta-szafy stojącej, wrzutowej do gry
w rzutki w Karpaczu - 500 111 450
Nauczyciela - Szkoła Policealna
zatrudni nauczyciela na kierunek
Technik usług fryzjerskich. Wymagania: tytuł mgr fryzjerstwa, przygotowanie pedagogiczne. E-mail: jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
Niania/Gryfów/Mirsk - miłej pani
do opieki nad 2 dzieci na weekendy i
kilka dni w ciągu tygodnia - pilnie - 724
286 478
Niemcy - inżynierowie - 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 - lekarze - Niemcy, lekarze
medycyny ze specjalizacją i z rocznym
stażem. Wymagany dobry j. niemieckiego. Prosimy o przysłanie e-mailem
CV w j.niemiecki oraz dokumenty
kwalifikacyjne. ALMA VAR J. Góra K.
Miarki 52 - 075 647 44 02
Niemcy - opiekunki - 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
Ochroniarzy - którzy podejmą
się ochrony mienia i osób w ośrodku
wypoczynkowym - proszę o kontakt
na email:zlotypr@op.pl - 601 347
870
Odstąpię auto z pracą - odstąpię Opla Combo z pracą w firmie
kurierskiej, auto mechanicznie jest w
porządku, jedynie trzeba zadbać ciut
o blachy, daje w odstępne, ponieważ
kupiłem dużego busa i będę pracował
w spedycji - 510 111 069
Odstąpię sklep - ajencyjny z firankami w Jeleniej Górze, przepisanie
umowy z ajenta na ajenta - 792
148 877
Opieka nad dzieckiem - 1,5 roku
od poniedziałku do piątku - 661
961 701
Opieka Niemcy 03 x 2009 Wyjazdy do legalnej pracy. Okresy
6-tygodniowe. 1300 -1800 euro za
wyjazd. Agencja INTELMET z Lubania. Zapraszamy. - 075 724 89 60
Opieka od 10.10.2009 - dla kobiet,
średni niemiecki, 1300-1800 euro za
wyjazd, na umowę. Agencja INTELMET Lubań. Miejsca pewne i sprawdzone oraz na zastępstwo. osoby
chętne zapraszamy do biura - 075
724 89 60
Opieka w Niemczech - praca dla
Pań przy opiece w Niemczech,
wynagrodzenie od 1200 euro wzwyż
oraz zwrot kosztów za dojazdu - 077
435 40 75
Opiekunka - szukam młodej od
22 do 24 lat samotnej bez nałogów
opiekunki - praca 3 dni w tygodniu 70
euro, praca w Irlandii - doświadczenie
i zdjęcia proszę przesyłać na: michal.
lizun@wp.pl z zakwaterowaniem i
wyżywieniem - +35 30879322 739
Opiekunki do Niemiec - niemiecka
firma poszukuje odpowiedzialnych
opiekunek z działalnością gospodarczą i komunikatywnym niemieckim do
współpracy, płaca od 1200 euro/mies,
kontakt praca.niemcy76@o2.pl - 602
320 892
Osoby z grupami - Zakład Pracy
Chronionej zatrudni osoby z grupami
inwalidzkimi do prac budowlanych
oraz kierowców z prawem jazdy kat.
B - 665 722 600, 075 755 70 03
Pałac Łomnica - szuka do sklepu.
Miła aparycja, znajomość języka
niemieckiego, doświadczenie w
sprzedaży - 075 71 30 460
Pokojowa kelnerka - Dom Wczasowy w Szklarskiej Porębie Dolnej
przyjmie dwie panie na stanowisko
pokojowa, kelnerka, od zaraz, na stałe
- 693 647 408, 075 717 35 52

Pomocnika na budowę - z samochodem zatrudnię - 502 538 727
Poszukiwany kierowca - Firma
kurierska poszukuje kierowców z
kategorią B. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie cv
+ l.motywacyjny na adres:wilnicki76@
onet.eu
Poszukujemy konsultantów Firma o ugruntowanej pozycji na
rynku poszukuje konsultantów finansowych. Rozwijamy rynek jeleniogórski. Wynagrodzenie prowizyjne. - 509
121 766
Poszukuję osobę do pomocy
w pisaniu pracy licencjackiej. Nie
mogę dać więcej niż 8 zł/str. Proszę
o kontakt tylko meil aneczka8903@
wp.pl - 607 729 044
Potrzebna opiekunka - do dziecka
na sobotę i niedziele od 8.00 do ok.14
- 724 436 664
Praca dla ambitnych - ING Bank
Śląski poszukuje ambitnych osób
lubiących wyzwania do pracy na stanowisku Kasjer-Doradca Klienta Detalicznego. CV + LM można wysyłać
na adres maciej.g.wojciechowski@
ingbank.pl - 667 890 677
Praca dla młodych - stoisko z prasą
i art.tytoniowymi zatrudni panie emerytki rencistki, bądź osoby uczące się
do pracy w Karpaczu. Praca 90, 100
godzin miesięcznie - 785 230 037
Praca dodatkowa - Jeżeli znasz
osoby, które chcą zmienić otwarty
fundusz emerytalny (OFE) to przeprowadź Ankiety. Za każdą skuteczną
płacimy 150 zł netto. Płatne do 3 dni.
- 888 936 237
Praca dodatkowa - Kancelaria Brokerska poszukuje do współpracy osób
na stanowisko agent d/s odszkodowań wypadkowych, wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 510 163 096
Praca dodatkowa - okolice Świerzawy - 695 426 089
Praca dodatkowa - Przeprowadzanie ankiet wśród osób posiadających
otwarty fundusz emerytalny (OFE).
Wynagrodzenie: do 150 zł za ankietę
- 796 397 271
Praca dodatkowa - zostań niezależnym przedstawicielem brytyjskiej firmy
Betterware - 608 631461
Praca dorywcza - Dodatkowa praca
dla uczniów, studentów i nie tylko. 508 265 360
Praca na stacji paliw - Shell w Jeleniej Górze na stanowisku kasjer - 075
75 44 900
Praca od listopada - AXA Polska
poszukuję przedstawicieli. Stałe
wynagrodzenie + prowizja. Jeżeli
masz min.25 lat, lubisz ludzi i chcesz
nieprzeciętnie zarabiać wyślij cv i lm
na jacek.potrzeszcz@axa-polska.
com.pl - 507 051 965
Praca w Karpaczu - na stanowisko
Sprzedawca mile widziane emerytki
bądź rencistki - 785 230 037
Praca w nowym zawodzie - jeżeli
szukasz ambitnej pracy, ze stałym
wynagrodzeniem, masz 25 lat, lubisz
ludzi i chcesz pracować w nowym
zawodzie to cv i lm wyślij na jacek.
potrzeszcz@axa-polska.com.pl - 507
051 965
Praca w sklepie Karpacz - Poszukujemy osoby do pracy w sklepie
turystycznym High Land w Karpaczu.
Osoby zainteresowane prosimy o
wysyłanie cv na adres: agent42@
euromark.pl - 697 868 330
Praca w spa - Hotel w Karpaczu
zatrudni masażystkę, fizjoterapeutkę
lub kosmetyczkę do SPA. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie
CV na adres: promykk@op.pl - 721
581 552
Pracownik biurowy - w transporcie
międzynarodowym, j.angielski biegle
w mowie i piśmie, dyspozycyjność,
sumienność - 607 661 216
Pracownik home office - Wykorzystaj Internet, aby zwiększyć Twoje
dochody! Więcej informacji januszg72@tlen.pl
Prezenterów - Jeżeli masz
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej jako prezenter, natychmiast
zadzwoń. Wysokie prowizje, zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną
- 784 347 925
Profit Doradcy finansowi zatrudni
energicznych i niebojących się
wyzwań konsultantów. Wynagrodzenie prowizyjne. Wysokie zarobki.
CV wyślij na adres: rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl

Program R - poszukuję osoby do
pomocy w wykonaniu pewnej pracy
badawczej w programie R. Proszę o
kontakt - 607 729 044

Szef kuchni - Hotel Sasanka zatrudni
Szefa Kuchni, CV proszę przesłać na
adres hotel@hotel-sasanka.pl - 75
75 28 000

Promotor Philips do 23 lat - Promotor na promocję na weekend w
sklepie RTV EURO AGD, pt 16-20, sb
12-20, nd 10-18. Stawka 8 zł. Dobra
prezencja i zagadnień RTV. Akcja, co
2 tyg. kukizek@poczta.onet.pl - 691
382 103

Szukam handlowca - Firma handlująca stalą jakościową, narzędziową,
jedyny przedstawiciel na Polskę
niemieckiej firmy zatrudni handlowca
- 075 75 12 892

Przedstawiciel finansowy Prężnie rozwijająca się francuska
firma zatrudni przedstawicieli. Oferujemy wysokie zarobki. Wykształcenie
minimum średnie, wyższe będzie
atutem. CV oraz LM na adres: portret2004@wp.pl - 604 460 269
Przedstawiciel handlowy Zatrudni Simeko Sp. z o.o. zainteresowane osoby prosimy o składanie
CV osobiście w siedzibie firmy, Jelenia
Góra, Al.Jana Pawła II 33 - 075 64
280 66
Przedstawicieli - Europejski
program ochrony prawnej - Temida
poszukuje przedstawicieli na terenie
całej Polski. Zapraszamy na rozmowę
kwalifikacyjną, gwarantujemy wysokie
prowizje - 509 029 334
Przy produkcji pierogów - zatrudnię
panią przy produkcji pierogów Empanada Kozia 4 - 510 100 806
Przyjmę kierowcę - z kat. C i E,
kursem na przewóz rzeczy - 502
142 945
Pub 15 zatrudni barmankę - studentkę do pracy w pubie. Możliwość
indywidualnego ustalania czasu pracy.
Miła atmosfera pracy. CV ze zdjęciem
proszę zostawiać w barze - ul.Krótka
15 - 508 821 067
Recepcjonista - Poszukujemy
osób pełnych entuzjazmu, życzliwości, odpowiedzialnych i zorganizowanych, które odnajdują przyjemność
i satysfakcję w pracy z ludźmi na
stanowisko: recepcjonista/recepcjonistka - 664 486 753
Recepcjonista/tka - Obiekt
hotelowy w Karpaczu zatrudni osobę
do recepcji ze znajomością j. niemieckiego lub angielskiego. CV prosimy
przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
Regipsy - poszukuję ekipę, jedna
osoba ze znajomością j. niemieckiego-dobre zarobki, wyjazd pilny - 693
113 773
Rekrutacja do pracy - od 1
października rusza rekrutacja do
pracy za granicą: sprzątanie, opieka
nad starszymi. wyjazd legalny z
ubezpieczeniem na druk E 101. - 600
981 756
Remonty w Holandii - Firma budowlano-remontowa zatrudni fachowców.
CV wraz z listem motywacyjnym
oraz oczekiwanym wynagrodzeniem
prosimy przesyłać na adres ipc.renowation@gmail.com
Roznoszenie ulotek - szukam
młodej osoby do rozniesienia ulotek
na giełdzie w niedziele przy ul Lubańskiej w Cieplicach, 50 zł za 1000 sztuk.
(małe lekkie ulotki) - 601 428 206
Rozwożenie pizzy - praca w piątki
soboty i niedziele w Mysłakowicach
rozwożenie pizzy + pomoc w kuchni
- 513 434 345
Sklep odzieżowy - Poszukuje
Kobiety do pracy w nowo otwartym
sklepie odzieżowym. Najlepiej osoba
z doświadczeniem w handlu (odzież
lub pokrewne branże), odpowiedzialna i komunikatywna, operatywna
- 669 979 729
Sprzątanie biur - na 0,5 etatu
dla osoby z grupą. Praca na terenie Jeleniej Góry. Oferta ważna do
02.10.2009 - 606 141 098
Sprzedawca - Panie do sprzedaży
prasy w Karpaczu (emerytki, rencistki
lub studentki) - 693 330 358
Sprzedawca telewizji N - Jelenia
Góra stoisko w markecie. Osoby
uczące się do 25 roku życia, komunikatywne. CV proszę przesyłać wojel@
vp.pl z dopiskiem TV N - Jelenia. Do
dnia 02.10.2009r. - 790 031 392
Stacja BP zatrudni kasjerkę - Stacja
BP w Jeleniej Górze zatrudni kasjerkę-nie wymagamy doświadczeniaszkolenie na miejscu-pełen etat. CV
na email 470@bpsc.nazwa.pl - 75
75 41 242
Szef kuchni - Hotel „Sasanka” w
Szklarskiej Porębie zatrudni szefa
kuchni. - 075 75 28 000

Szukam opieki do dziecka - do 4
letniej dziewczynki. Zabobrze przy ul.
Elsnera. Proszę o SMS-y (mogą być
w pracy) - 888 875 989
Szukam opieki do dziecka - szukam
opieki do 4 letniej dziewczynki z
okolicy Zabobrza (Noskowskiego lub
Ogińskiego). Może być pani z dzieckiem w podobnym wieku. Odpisuję na
SMS - 500 336 903
Telefoniczna obsługa klienta
- Hurtownia Medyczna Opal Med
zatrudni na stanowisko telefonicznej
obsługi klienta. Praca od PN. do
PT. (10-18). Płaca 1000 zł netto +
prowizja. CV prosimy przesyłać na
adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075
64 53 928
Ulotki - Osoby do ulotek. Tydzień
lub dwa. Centrum miasta. 6 zł za
godzinę pracy - telefony: 9.00 - 13.00
- 695 980 507
W budownictwie - remonty - tylko wnętrza - dyspozycyjność, umiejętności,
samochód - 691 936 900
W ochronie - Agencja ochrony zatrudni
do pracy w markecie - 695 847 055
Warsztat samochodowy - w
charakterze, mechanika, lakiernika,
blacharza oraz pomocnika mechanika
- 604 899 303, 698 707 299
Wellnes - jeżeli masz problem z
nadwagą po prostu zadzwoń proszę
o kontakt od PN. do PT. w godz. od
15 - 18 - 607 274 028
Wolne miejsca - asystent pośrednika nieruchomości - osoby kreatywne, samodzielne, powyżej 25 lat,
z samochodem i znajomością obsługi
komputera. CV i LM proszę przesłać
na adres biuro@stepien.org.pl
Współpraca wspólnik - poszukuję osób o otwartych umysłach do
wspólnego działania w lukratywnym
biznesie. Chętnie osób z tzw. małego
biznesu. Sprawdź, ile możesz zyskać!
- 792 128 282
Zatrudnię do kasyna - w Maciejowej od 01.10.2009. Praca w godzinach 12-20 - 664 756 555
Zatrudnię ekspedientkę - na trzy
dni w tygodniu w sklepie spożywczo
mięsnym (1200 zł), soboty pracujące. Wiek do 35 lat, dynamiczna,
pracowita, uprzejma. Niewykluczone
zwiększenie etatu - 693 221 323
Zatrudnię handlowca - Firma
handlująca stalą jakościową, narzędziową, jedyny przedstawiciel na
Polskę niemieckiej firmy zatrudni
handlowca - 0 75 75 12 892
Zatrudnię krawcową - do pracowni
krawieckiej w Jeleniej Górze. - 507
377 077
Zatrudnię mechanika - ze znajomością wulkanizacji i elektryki zatrudnię
w Jeżowie Sudecki, doświadczenie,
dyspozycyjność - 607 118 280
Zatrudnię studenta/kę - (studia
zaoczne) na 1/2 etatu do pracy na
komputerze, wymagana znajomość
programu CorelDraw, praca od 9.00
do 13.00 poniedziałek - piątek - 604
557 470
Zatrudnimy magazyniera - MPT
Oaza zatrudni magazyniera. Wymagane doświadczenie na w/w stanowisku, orzeczenie o lekkim stopniu
niepełnosprawności. Oferty na e-mail:
jacek_oaza@o2.pl - 075 646 60 62
Zlecę mały remont - postawienie ok
20 m2 ściany, okno, drzwi przeróbka
zadaszenia w Mysłakowicach - 694
258 713

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Biuro, sekretariat itp. - Podejmę
pracę dodatkową związaną z komputerem = napiszę, przepiszę,
wszelkie prace administracyjno
biurowe lub podejmę pracę w
sekretariacie - własna działalność
gospodarcza, wykształcenie wyższe - praca2008@autograf.pl
Doświadczony kierowca kat. B,
C - szuka pracy stałej lub dorywczej. Książeczka sanepid. - 725
378 203

Malarz tapeciarz - regipsy, gładzie, roboty wykończeniowe, duże
doświadczenie, mam 54 lata, nie
trunkowy, samodzielny szuka
pracy oraz jako palacz i stróż - 661
515 123
Mężczyzna na godziny - wszystkiego rodzaju drobne naprawy i
remonty - 510 904 033
Ogólnobudowlane - pomocnik - wnętrza, gładzie, układanie
glazury, drobna elektryka, instalacje w miedzi, inne. Prawo jazdy, bez
nałogów - 793 736 668
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Jako spawacz, uprawnieni Mig
Mag - najlepiej za granicą - pilne 601 614 289
Magister farmacji podejmie
pracę w Aptece na terenie Jeleniej
Góry - 075 75 515 62
Rencista II grupa, złota rączka
ogólnobudowlany, komplet narzędzi - podejmę pracę - 510 172 730
Mężczyzna - lat 55, ślusarz mechanik, prawo jazdy kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe
szuka dodatkowej pracy po 15
godz. - 600 529 868
Na weekendy jako kierowca lub
inną - prawo jazdy Kat. B, C, C+E,
solidny i odpowiedzialny - 669
468 759
Ogólnobudowlane - pomocnik, wnętrza, prawo jazdy kat B,
bez nałogów, wykładanie glazury,
gładzie, drobna elektryka, regipsy,
instalacje miedziane - 793 736 668
18 latek do pomocy - mam 18 lat
jestem w II klasie LO chętny i pomocny
gimbus111@vp.pl - 501 460 488
18 letni uczeń - zaocznego LO od
poniedziałku do piątku. Najlepiej w
godz 8-16, posiadam książeczkę
sanepidu oraz umiem niemiecki
komunikatywnie - 509 262 091
19 latek - prawo jazdy kat. B. praca
w magazynie, remonty-wykończeniówka - 785 560 080
20 latek - prawo jazdy kat. B, miły, kontaktowy, sumienny - 662 147 407
20 latka - pilnie poszukuje jakiejkolwiek pracy. Posiadam książeczkę
sanepidu; doświadczenie w gastronomii - 691 019 758
21 lat, kat. B - szukam pracy najlepiej
jako kierowca samochodowy - 880
199 904
21 lat - studentka zaoczna szuka
pracy na terenie Jeleniej Góry - 603
425 026
23 lata kat. B - bez nałogów, własny
samochód, podejmę pracę, jako kierowca lub na budowie jako pomocnik,
czarny1k86@interia.pl GG 5000175
- 609 863 444
25 lat, prawo jazdy - kat. B, najlepiej
jako kierowca, ale inne oferty też mnie
interesują. Dyspozycyjność Pn-Pt
i weekendy, co drugi tydzień - 505
094 514
33 lat - szukam na stróża itp. - 504
168 706
Absolwent 20 lat technik mechanik - ( mechatronik) prawo jazdy kat.
B własny samochód, podejmę każdą
pracę - 798 086 747
Absolwentka - ekonomii podejmie pracę na cały etat. Doświadczenie
w handlu - 663 581 027
Barman - 22-latek „świeżo” po
kursie na barmana z obsługa kasy
fiskalnej. Pilnie i od zaraz podejmę
pracę - 606 796 020
Barman, kelner - biegła znajomość
języka niemieckiego, kurs barmański,
doświadczenie w obu kierunkach 507 296 691
Barmanka - młoda dziewczyna
podejmie się pracy najlepiej jako
barmanka lub sprzedawca w sklepie
odzieżowym lub obuwniczym - 693
779 535
Bez nałogów - młody, dyspozycyjny
z doświadczeniem, podejmie pracę w
piekarni, ewentualnie budownictwie
lub wulkanizacji. Tylko poważne oferty
z rozsądnym wynagrodzeniem - 518
261 421
Bhp-owiec - posiadam wyższe
wykształcenie kierunek BHP - 603
427 055
Blacharz lub lakiernika - młody z
doświadczeniem - 792 852 093
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og£oszenia
Budowlaniec - 45 lat podejmę
pracę przy remontach mieszkań, gładzie panele inne, może być dorywcza,
również prawo jazdy B, C, D, E - 605
063 176
Budowlaniec - jako tynkarz,
murarz, docieplenia, gładzie malowania itp. - 794 959 049
Budowlaniec - podejmę pracę 514 428 563
Budowlaniec - z wieloletnim
doświadczeniem, ze Świeradowa
Zdr., szuka pracy (bez prawa jazdy)
- 508 613 032
Chałupnictwo - chętnie podejmę
pracę - 781 133 868
Chałupnictwo - najchętniej przy
składaniu długopisów od zaraz - 508
000 163
Chętnie podejmę pracę - młoda
20 letnia matka rocznego dziecka
podejmie prace w Miłkowie lub okolicy
w godzinach popołudniowych. PILNIE
- 721 115 998
Cukiernik ciastkarz - młody, pracowity, uczciwy, na stałe lub sezon - 511
271 650
Do biura od zaraz - Kobieta, wykształcenie wyższe techn., prawo jazdy
kat. B, biegła obsługa komputera,
doświadczenie. Podejmę pracę biurową w działach min: sprzedaży,
administracji, planowania, analiz,
kontroli - 885 414 667
Do rozwozu pieczywa - jako kierowca
do piekarni do rozwozu pieczywa.
Dyspozycyjny, miły, ambitny, uczciwy
- 505 288 212
Dodatkową - w godz. popołudniowych,... mężczyzna, wykształcenie
średnie, prawo jazdy, j.niemiecki
komunikatywnie, doświadczenie w
handlu, aktualna książeczka zdrowia
- 603 877 845
Doświadczony kierowca kat. B,
C - szuka pracy stałej lub dorywczej.
Książeczka sanepid. - 725 378 203
Doświadczony pracownik - mam
35 lat doświadczenia. Mam uprawnienia na pompę betonową oraz na
dźwig do 20T. Prawo jazdy kategorii:
B, C, D, oraz mam 6 letni staż pracy
na gruszkach. Aktualnie pracuje w
Czechach. - 075 71 35 507
Dyspozycyjna + własne auto pilnie poszukuję pracy pracowałam
dużo w handlu, ale każda propozycja
mile widziana, kobieta 26 lat - 723
902 429
Elektryk - szukam dobrej pracy
w kraju lub za granicą posiadam
uprawnienia sep do 1KV i certyfikat
siemensa s5 - 793 665 899
Elektryk- technik - uprawnienia SEP bez ograniczeń napięcia,
doświadczenie - podejmę prace
na etat lub samozatrudnienie - 793
310 918
Emerytka - jestem 61 letnią
nauczycielką-emerytką nauczania
początkowego w klasach 1-3, dyspozycyjna i uczciwa. Szukam dowolnej
pracy. Udzielam również korepetycji
w klasach 1-3 szkoły podstawowej
15zł/h - 783 542 545
Gabinet kosmetyczne i masażu
- podejmę współpracę w zakresie
reflekoterapii twarzy i stop, posiadam
uprawnienia, własna działalność
gospodarcza - 668 124 412
Hotelarstwo - na umowę o
pracę.6-letni staż w tym 2 lata na
stanowisku kierownik pokojowych w
dobrze prosperujących obiektach 665 248 486
Informatyk - podejmę pracę - 601
872 127
Jako kasjer itp - z umiejętnością
obsługi kasy fiskalnej podejmę pilnie i
od zaraz stała pracę - 606 796 020
Jako sprzedawca w sklepie - odzieżowym/obuwniczym lub kelnerka do
restauracji. Wykształcenie średnie,
książeczka sanepidu, prawo jazdy kat
B - 665 913 713
Kat. B, C - jako kierowca - kurs na
przewóz rzeczy. Jestem doświadczony i dyspozycyjny - 600 055 024
Kat. B, C lub na budowie - jako
kierowca lub pomocnik na budowie
- 782 223 676
Kat. B - 23 lata - samochód, znajomość komputera, bez nałogów,
najchętniej na budowie jako pomocnik
lub kierowca GG 5000175, czarny1k86@interia.pl - 796 487 246
Każda stawka, na stale - mężczyzna 23 L. dyspozycyjny, pracowity,
ambitny, tylko poważne oferty - 792
224 740

Kierowca - posiadam prawo jazdy
kat. B prace mogę podjąć od połowy
października lub listopada - 793
581 951
Kierowca - przewóz rzeczy uprawnienia na koparko-ładowarki
bez doświadczenia tylko kurs, wózki
widłowe, przewóz rzeczy. Prawo jazdy
A.B,C. Podejmę prace wiek 22 lata 691 542 966
Kierowca B, C, C+E - pilnie szukam pracy w charakterze kierowcy
- 605 450 812
Kierowca B, C, D, E - karta kierowcy, kurs rzeczy 20 letnie doświadczenie w handlu - 605 063 176
Kierowca B, CE z praktyką - 20 lat
praktyki na autach dostawczych po PL
i UE od tego roku prawo jazdy C+E
oraz praktyka, aktualne badania, kurs
na przewóz rzeczy, karta kierowcy,
j.angielski i niemiecki komunikatywnie
- 603 209 041
Kierowca kat B, C - niemiecki,
angielski - 516 021 761
Kierowca kat. B - podejmę pracę
- 511 222 076
Kierowca kat. B - uprzejmy, kulturalny 19 latek chętnie podejmie się
pracy w charakterze kierowcy, niestety
z tego względu, że jeszcze się uczę,
mogę tylko pracować w weekendy 500 578 424
Kierowca kat. B krajowy - doświadczenie w prowadzeniu dużych aut
dostawczych typu „maxi” pełna dyspozycyjność poszukuje pracy najlepiej
na stały etat -21 lat uczciwy i rzetelny
- 726 505 207
Kierowca kat. C - wózki widłowe
i suwnica-podejmę prace od zaraz 506 343 143
Kierowca-operator - w celu
zdobycia doświadczenia zawodowego (Jelenia Góra i okolice) Prawo
jazdy kat C kurs na przewóz rzeczy
doświadczenie na wojskowym STARZE 266. Dyspozycyjność - 506
452 531
Kierownik bud./inspektor - jako
kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru-doświadczenie i uprawnienia
- 513 865 630
Kobieta - w charakterze osoby
sprzątającej. Pracowitość, uczciwość
100% - 504 791 742
Kobieta ->praca biurowa - Kobieta,
25 lat, wysoka kultura osobista,
wykształcenie wyższe zawodowe,
doświadczenie w pracy biurowej
(urząd pracy), szuka pracy w podobnym charakterze - 600 786 575
Kobieta 26 latp - doświadczenie w
handlu agd, RTV, multimedia itp. - 889
075 177
Kobieta w średnim wieku - ambitna,
pracowita, wykształcenie średnie 075 752 46 01
Kobieta w wieku dojrzałym - szuka
pracy albo przypilnuje dziecko lub
starszą osobę - 798 553 202
Konserwator Szklarska - znajomość budowlanki, młody, sumienny,
dyspozycyjny, matura +, obsługa
komputera, j.angielski, kat. B + samochód, za rozsądne pieniądze - 721
230 343
Kosmetyczka/tipserka - z
własnym samochodem podejmie
pracę - 660 714 367
Kucharka, doświadczenie kucharka 7 lat pracy w zawodzie z
praktyką, 0,5 roku na stanowisku
szefa kuchni szuka stałej pracy - 513
640 073
Kucharz - posiadam doświadczenie w kuchni włoskiej i polskiej. Tylko w
Jeleniej Górze - 507 740 599
Kucharz - szukam pracy na kuchni
(pomoc kuchenna), Jelenia Góra i
okolice, 28 lat po szkole gastronomicznej lub inne propozycje - 721
320 961
Kucharz - z kilkuletnim doświadczeniem podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry - 790 782 028
Kucharz szuka pracy - z doświadczeniem szuka pracy w Szklarskiej
Porębie, Karpaczu lub J.G - 513
640 073

Malarz tapeciarz - regipsy, gładzie, roboty wykończeniowe, duże
doświadczenie, mam 54 lata, nie trunkowy, samodzielny szuka pracy oraz
jako palacz i stróż - 661 515 123

Ogólnobudowlane - pomocnik
- wnętrza, gładzie, układanie glazury,
drobna elektryka, instalacje w miedzi,
inne. Prawo jazdy, bez nałogów - 793
736 668

Mam 21 lat - 3 lata w technikum
gastronomicznym, jestem zainteresowany każdą pracą zarobkową (
z wyszczególnieniem gastronomii )
posiadam książeczkę sanepidu - 757
426 561

Oper. koparkoładowarki - ważne
uprawnienia, dyspozycyjność, prawo
jazdy kat. B, moim jedynym minusem jest brak doświadczenia - 794
247 984

Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe, posiadam prawo jazdy kat.
B - 668 947 802
Mam 28 lat - szukam pracy posiadam uprawnienia na wózek widłowy,
doświadczenie 5 lat, umiejętności:
gładzie, regipsy, ogólnie wykończenia
wnętrz, może być na magazynie - 723
379 851
Mam auto - szukam pracy młody z
autem - 792 852 093
Masażystka - sumienna, sympatyczna i uczciwa studentka z rekomendacjami szuka pracy (dodatkowej
lub stałej) jako masażystka - 693
347 349
Mechanik samochodowy - młody z
doświadczeniem - 792 852 093
Mechanik samochodowy - od
zaraz, 10 letni staż - prace blacharsko
lakiernicze też potrafię wykonywać 694 194 936
Mercedes Vito do 3,5t - podejmę
prace z autem - 693 074 632
Mężczyzna na godziny - wszystkiego rodzaju drobne naprawy i
remonty - 510 904 033
Mgr ekonomii - Podejmę pracę w dz.
finansowym lub administracji. Dobra
znajomość pakietu office (z podst.
VBA), lubię pracę z liczbami. Języki
obce: angielski (w st. średniozaawansowany), niemiecki (podstawy). - 691
019 284
Młoda emerytka - dojrzała kobieta,
niepaląca, uczciwa, sumienna, odpowiedzialna. Podejmę dodatkową
pracę - 075 71 307 22
Młoda, dyspozycyjna - podejmę
pracę - 511 692 472
Młoda, pełna zapału - doświadczenie w handlu, wykształcenie pedagogiczne - 662 411 216
Młody 21-latek - posiadam wykształcenie średnie +matura, uprawnienie
Ratownika WOPR, prawo jazdy kat.
B, umiejętności w budowlance typu
murowanie, zbrojenie, ocieplanie,
malowanie, kładzenie paneli - 517
593 181
Młody ambitny poszukuje pracy
np. na stacji pali, w ochronie itd. - 781
012 024
Młody chłopak - od zaraz - doświadczenie w handlu, gastronomii. Język
angielski, niemiecki - 696 336 230
Młody doświadczony pracownik mężczyzna 26 lat, wykształcenie wyższe (dziennikarstwo), doświadczenie
w telemarketingu, sprzedaży bezpośredniej oraz doradztwo finansowe,
prawo jazdy kat. B - 602 403 204
Młody, ambitny, zdolny - 22 lata,
angielski, z papierami magazyniera
i uprawnieniami na wózki jezdniowe
(widlaki itp.), bardzo dobra znajomość obsługi komputera, również
wykonywałem prace budowlane - 667
268 979
Młody, pracowity - uczciwy na stałe
lub sezon - 511 271 650
Na weekend - kobieta 27 lat, wykształcenie średnie, doświadczenie w
handlu, prawo jazdy kat. B szuka
pracy w soboty i niedzielę gabiiza@
o2.pl - 607 268 754
Na weekendy - młody, ambitny uczeń
- 605 071 897
Najlepiej związane z mechaniką bądź roznoszenie ulotek w dniach od
piątku -> ( od 13:40) do niedzieli - mam
15 lat - 792 715 278
Nastawiony na sukces - Młody
23 lata szukam pracy z przyszłością,
komunikatywny z pozytywnym nastawieniem do życia, prawo jazdy kat
B, komputer, itp. sms i tel. o każdej
godzinie - 793 240 588
Nauczycielka angielskiego szuka stałej pracy w Jeleniej Górze
- 692 695 313

Kucharz z doświadczeniem solidny, uczciwy, pracowity podejmie
pracę - nie PIZZERIA! - 508 861 117

Ochrona osób i mienia - licencja 1
i 2 stopnia nie mniej jak 10 na godzinę
- 661 061 942

Kucharz, szef kuchni - posiadam
kilkunastoletnie doświadczenie w
restauracjach, hotelach, ośrodkach
wypoczynkowych - 660 559 011

Od zaraz - młoda, ambitna, kreatywna podejmie pracę od zaraz.
Doświadczenie w sprzedaży - 662
411 216

Operator koparki - ładowarkiwszystkie typy i koparek jedno naczyniowych do 0,8m3. - 669 440 770
Operator wózka widłowego - po
kursie - podejmę pilnie i od zaraz stała
pracę (magazynier, pomocnik magazyniera itp. Itd.) - 606 796 020
Opieka (Niemcy) - 43 lat, podejmę
pracę jako opiekunka, prawo jazdy,
j.niemiecki dobry, bez działalności
gospodarczej - 600 348 779
Opiekunka osoby starszej Podejmę pracę jako opiekunka starszej osoby w Niemczech. Biegły język
niemiecki, prawo jazdy kat. B, wieloletnie doświadczenie w opiece w tym
opieka osoby niewidomej. Posiadam
referencje. - 502 593 179
Pilnie - młoda dyspozycyjna ucząca
się zaocznie podejmie pracy posiadam doświadczenie w handlu, chętnie
popilnuje również dziecka posprzątam, bądź zrobię tipsy - 501 646 738
Pilnie - myjnie samochodowe i inne
ręczne prace GG.13443923 - 508
298 393
Pilnie dodatkowa - w godzinach
rannych do godz 12 - 605 157 966
Pilnie podejmę - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B - 500 534 890
Podejmę na weekendy - pilnie
pracę na weekendy - 669 417 059
Podejmę pracę - komunikatywna
kobieta po studiach, prawo jazdy kat.
B, z umiejętnościami obsługi komputera, urządzeń biurowych, podejmie
pracę w charakterze pracownika
biurowego bądź przedstawiciela - 605
268 332
Podejmę pracę - studentka II roku
na weekendy - 605 949 402
Podejmę pracę po 17 - technik
ekonomista, prawo jazdy kat. B, energiczny zdyscyplinowany podejmie
pracę po godz. 17.oo lub w weekendy
- 793 710 730
Polonistyka i hotelarz - Absolwentka polonistyki-z mgr i technikum
hotelarskiego chętnie podejmie pracę
w jednym z tych zawodów. Wszelkie propozycje na e-maila monikafis123@interia.pl - 661 598 340
Pomoc kuchenna - absolwent po
zawodówce w kierunku kucharz małej
gastronomii podejmie się pracy w
kuchni na terenie Jeleniej Góry - 724
382 199
Pomoc kuchenna - na kuchni - 2
letnia praktyka - 785 182 917
Pomoc kuchenna 22 lata - w Szklarskiej Porębie lub w Karpaczu najlepiej
z możliwością zakwaterowania - 511
298 966
Pomoc kuchenna/kucharz - po
szkole gastronomicznej - tylko Jelenia
Góra-Cieplice - 607 528 431
Pomocnik na budowę - doświadczenie podstawowe - 511 298 966
Pomocnik piekarza - szukam pracy
- 505 288 212
Posiadam busa - VW T5 9-cio
osobowy - oczekuję propozycji - 663
500 666
Poszukuje pilnie pracy - mam 21
lat poszukuje pracy. Jestem pracowita
uczciwa, zaradna osoba. Znajomość
kasy fiskalnej, praca w sklepie mięsnym i na produkcji - 661 279 210
Poszukuję pracy - pensjonat - z
zakwaterowaniem w barze lub pensjonacie w górach. Aneta.Smokowska@wp.pl - 665 549 100
Praca /język włoski - szukam pracy
znajomość języka Włoskiego (Biegle)
- 663 951 993
Praca dodatkowa - 33 lata, średnie
wykształcenie, samochód. Może
być na cześć etatu, umowa zlecenie
lub inne. gregor76.32@o2.pl - 500
247 902
Praca jako spawacz - aktualne
uprawnienia MIG-MAG lub jako
kierowca kat. B, może być też budowlanka - 601 614 289
Praca na 1/2 od godz. 16 sumienna, kreatywna - 691 385 751

Praca na weekendy - 18 lat dyspozycyjna, oraz chętna do nauki. Pracowałem na wakacjach na budowie oraz
w sklepie na stanowisku sprzedawcy,
oraz w restauracji na kuchni. - 607
895 260
Praca nocą - podejmę - 792 852
093
Rencista - gastronomia lud hurtownia związane z tą branżą - 603
178 244
Rozwożenie pizzy, auto - pilnie
podejmę pracę typu rozwożenia pizzy.
Interesuje mnie praca w popołudnia i
weekendy. Posiadam własne auto z
instalacją LPG. Proszę o oferty. - 500
257 370
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Sumienny, pracowity - nie boję się
nowych zadań. Może twoje ogłoszenie będzie w sam raz do moich
kwalifikacji? - 515 516 797
Szef kuchni - dietetyk - wieloletnie
doświadczenie za granicą w renomowanych restauracjach, wysoki
standard usług - 792 852 464
Szef kuchni - kuchmistrz - Szef
kuchni z referencjami w gwiazdkowych Restauracjach w kraju i za
granicą. Nowoczesne kierowanie
kuchnią, wskaźnikowe rozliczanie:
food cost, kalkulacje, HACCP - 503
085 179
Szukam - pracy chałupniczej - 723
834 051

Serwisant - szukam pracy jako
serwisant (rozkładanie towaru) w
supermarketach - 781 050 818

Szukam na weekendy - miła, szybko
ucząca się i energiczna podejmie
pracę - 724 124 265

Serwisantka - jestem studentka,
na terenie Jeleniej Góry, posiadam
duże doświadczenie, jestem dyspozycyjna - 718 050 818

Szukam pracy - 31 letni, prawo
jazdy kat. B, C, uprawnienia na
koparko-ładowarki i wózki widłowe 668 306 116

Spawacz - uprawnienia mig-mag 783 290 486

Szukam pracy - dwie kobiety pilnie
poszukują pracy na wykopkach roznoszeniu ulotek lub produkcji - 791
651 893

Sprzątanie w Miłkowie - posprzątam dom lub mieszkanie najchętniej
w Milkowie - 667 219 849
Sprzedawca - kasjer - ( posiadam
3 letnie doświadczenie w branży,
umiejętność obsługiwania kasy fiskalnej oraz obsługiwanie wózków elektrycznych - 511 298 966
Sprzedawca - młoda (20 lat), znajomość kasy fiskalnej, doświadczenie
- 667 268 878
Sprzedawca/kelnerka Wykształcenie średnie, książeczka
sanepidu, prawo jazdy kat. B - agatqua11@wp.pl - 665 913 713
Stałą pracę - 18 lat jako pomocnik
budowlany lub inna, pilnie od zaraz 721 478 697
Stałą pracę - i od zaraz jakąkolwiek stała pracę. Chętnie nauczę
się nowego zawodu, zajęcia. Mam
uprawnienia na wózki widłowe, barmana z obsługa kasy fiskalnej. Rok
pracy w restauracji. - 606 796 020
Student - podejmę pracę od poniedziałku do czwartku. Bardzo dobra
znajomość j. niemiecki, angielski
komunikatywnie. Doświadczenie w
gastronomii, prawo jazdy kat. B - 783
171 413
Student III roku PWR - dorywczej.
Posiadam prawo jazdy kat. B, C, E,
kurs na przewóz rzeczy, badania i
psychotesty, uprawnienia na wózki
widłowe, książeczkę sanepidu, własny samochód - 507 287 927
Student zaoczny - 19 lat, doświadczenie w drobnych pracach budowlanych i robotach drogowo mostowych.
Pracowałem jeszcze jako przedstawiciel handlowy telekomunikacji. Prawo
jazdy kat b, znajomość komputera,
- 515 630 074
Student zaoczny - doświadczenie
w sprzedaży i telekomunikacji ( przedstawiciel handlowy w firmie telekomunikacyjnej). Dobra znajomość komp.
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
w pracach budowlanych. Interesuje
mnie każda praca - 791 432 567
Studenta zaoczna - w charakterze kelnerki, barmanki, sprzedawcy.
Posiadam prawo jazdy kat. B oraz
własny samochód - 605 070 682
Studentka - szukam pracy na
2/3 dni w tygodniu w godz. porannych (prócz weekendów - studiuję
zaocznie), bardzo dobra znajomość
komputera, podstawy tworzenia
stron WWW, grafika, prawo jazdy B,
j.angielski - 692 092 205
Studentka 2 roku - na weekendy
lub prace w domu. Mogę opiekować
się także dziećmi gdyż wychowałam
już 8 dzieci rodzeństwa - mms2511@
interia.pl Studentka 24 lata - zaoczne - na
terenie JG od poniedziałku do piątku
- 504 501 631
Studentka zaoczna - ekonomii
i fotografii podejmie pracę stałą od
poniedziałku do piątku na terenie Jeleniej Góry- może być praca zmianowa.
Sprawa bardzo pilna - 695 828 601
Studentka ze znajomością komunikatywna języka niemieckiego szuka
pracy na weekendy w Jeleniej Górze
- 663 046 125
Sumienny budowlaniec - poszukuję
pracy na budowie, remoncie mieszkania lub przy ogrodzeniu z klinkieru
(znam się również na hydraulice i
elektryce) najchętniej okolice Lubania,
Lwówka, Gryfowa - 501 660 776

Szukam pracy - jestem kobieta
pracowita sumienna i dyspozycyjna,
podejmę jakakolwiek pracę - 669
504 236
Szukam pracy - mężczyzna 20 lat,
wykształcenie średnie, technik informatyk, podejmę pracę nie koniecznie
w zawodzie, dyspozycyjny - 075
764 67 71
Szukam pracy - mężczyzna,
wykształcenie średnie, kurs operator
wózka jezdniowego, znajomość komputera, komunikatywność w język.
Rosyjski, angielski, bez nałogów - 697
170 588
Szukam pracy - na terenie Kowar,
Karpacza i okolic. Pilne - 725 136
663
Szukam pracy dodatkowej - Szukam
pracy dodatkowej - 668 677 231
Szukam pracy na budowie - wykończeniówka, elektryka, elewacja, tynki.
Od zaraz - 668 342 363
Szukam stałej pracy - młoda kobieta
szuka pracy PN..- PT., obsługa komputera, kasy fiskalnej, komunikatywna
znajomość j. niemieckiego, prawo
jazdy, wyż. wykształcenie humanistyczne. villemii@interia.pl - 509
507 930
Szukam w tygodniu - mam 18 lat,
ambitna, komunikatywna, energiczna,
podejmę pracę w tygodniu( mogą
być też weekendy) PILNIE! - 724
707 101
Szukasz kierowcy z autem - Posiadam auto Toyota Avensis kombi z
2004r i czekam na propozycje - 604
758 394
Technik informatyk - 24 letni,
zaawansowana obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B, z doświadczeniem
handlowym na stoisku RTV,AGD 508 495 709
Telekomunikacja - 20 lat pracy
w firmie telekomunikacyjnej, prawo
jazdy B, C, E, wiek 40 - 661 061 942
Tynkarz maszynowy - za granicą
- tylko poważne i uczciwe oferty - 791
060 305
Ulotki - Podejmę Się Roznoszeniu
Ulotek W Mieście Dobra Płatnością
Mógł Bym Roznosić Ulotki W Dni
Poniedziałek Godziny 9;00 Do 15;00
Wtorek 8;00 Do 14 Soboty :Czas
Nie Określony Kontakt SMS - 723
902 430
Ulotki - rozniosę na terenie JG 695 828 601
W firmie remontowej - tylko wnętrza - dyspozycyjność, umiejętności,
samochód - 691 936 900
W godzinach 9-17 - kobieta 27 lat
wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, komunikatywna uczciwa
podejmie prace w sklepie bądź kiosku,
kilkuletnie doświadczenie w handlu 781 048 394
W handlu - gł. odzież - 24 letnia - z 2.5
rocznym doświadczeniem w pracy na
stoisku odzieżowo-tekstylnym - 501
640 653
w Jeleniej Górze - solarium, sklep (nie
spożywczy) lub inna, 27 lat , średnie
- 696 889 882
W sklepie - odzieżowym lub podobne
- 667 130 621
Wózek widłowy - pomocnik - na
budowie równie dobrze mógłbym
być konwojentem w hurtowni proszę
o propozycje - 516 343 835
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WÓZKA widłowego, kat. B - z samochodem osobowym, możliwość pracy
na umowę o dzieło - 508 733 547
WULKANIZATOR, mechanik podejmę pracę - 792 852 093
WYKSZTAŁCENIE wyższe - humanistyczne - podejmę pracę zmianową
- 601 614 824
WYPROWADZĘ psa - wyprowadzę
psa - 757 132 398
Z zakwaterowaniem - w pensjonacie
lub barze - 665 549 100
ZŁOTA rączka - solidny i dyspozycyjny, znam się na budowlance - 608
235 385

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
KUPIĘ z dopłatą większe do 75 m2
w Jeleniej Górze, pośrednikom
dziękuję. Posiadam mieszkanie
własnościowe 61,5 m2 po kapitalnym remoncie w Bolesławcu
- zamienię - 724 297 602
DOM - w Jeleniej Górze do 150
tys. bez pośredników, bliskie ok. lub
zamiana możliwe - 504 815 552
M2 - Gryfów lub Lwówek - poszukuję
dwupokojowego mieszkania po
remoncie o powierzchni ok. 50 m2
położonego do pierwszego piętra w
bloku lub wyremontowanej kamienicy.
Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917
- 604 869 172
PILNIE - kawalerkę - dla zdecydowanego klienta poszukuję mieszkania
małego, taniego z miejskim ogrzewaniem. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
POSZUKUJĘ dla klienta - mieszkania
1 lub 2 pokojowe, cena do 150 tys. zł.
gotówka - 514 600 105
SZUKAM minimum 3 pokojowego
- niewymagającego remontu mieszkania w spokojnej dzielnicy JG - (oprócz
Zabobrza) lub bliskiej okolicy z osobnym wejściem - 665 733 362

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
DZIAŁKA budowlana o powierzchni
950 m2 w centrum Karpacza - 509
229 092
6 działek budowlanych w Szklarskiej Porębie o powierzchniach od
1500-3000 m2. - 509 229 092
PENSJONAT położony w centrum
Karpacza cena: 899 000 PLN - 509
229 092
PENSJONAT oraz działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w
centrum Karpacza o powierzchni
3000 m2 cena: 1 600 000 PLN - 509
229 092
LOKAL na działalność po atrakcyjnej cenie na ulicy Podwale - 663
440 790
NOWY dom jednorodzinny do własnego wykończenia, ładna działka,
wszystkie media, dobra lokalizacja,
dom z garażem dwustanowiskowym - 514 316 781
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

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BLIŹNIAK do wykończenia 1 km od
centrum Cieplic - działka z domem
3000 zł. m2 - cena 410 tys. zł. do
negocjacji - 665 331 006
MIESZKANIE w centrum do
remontu - 117 m2, 230 tys. 512
926 742
ZACHEŁMIE - 3 działki po 30 arów
każda, budowlane, ceny odpowiednio 25 zł., 35 zł., 100 zł. za m2 media, bez pośrednika, informacje
w sklepie u Romana - 603 881 276
DZIAŁKA 0,85 h - na wzgórzu pod
lasem, piękne górskie widoki, 500
m od drogi - 100.000 zł - Mojesz
koło Lwówka Śl. - 661 059 918
DZIAŁKA utwardzona przy drodze
0,15 h - Mojesz pod Lwówkiem 30000 zł - sprzedam, wynajmę - 661
059 918
ŁADNA kawalerka 33 m2 we Wleniu
po remoncie, własnościowe, bezczynszowe, własne C.O. - 40.000 zł.
do uzgodnienia - 509 095 127
BUDYNEK gospodarczy, wolnostojący, ogrodzony nadający się na
każdą działalność w Piechowicach,
wszystkie media, sprzedam lub
wydzierżawię - 696 594 665
MIESZKANIE 3 pokojowe 54 m2,
rozkładowe, balkon, blok ocieplony
w Cieplicach ul XX-Lecia - 506
330 843
MIESZKANIE 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, WC, 2 piętro, niski czynsz,
bez pośredników - 722 065 514
OSIEDLE Orle, 3 pokoje, 54 m, 3
piętro; balkon + piwnica + garaż.
Piękny widok na Śnieżkę, mieszkanie gotowe do zamieszkania. Cena
235 tys.- 603 777 627
249766. 116 m2 mieszkanie - do
remontu, 5 pokoi w kamienicy, przy
ul. Grabowskiego Jelenia Góra. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
248352. 165 tys. zł. - mieszkanie 54
m2, na Zabobrzu II licencja 5124 - 601
551 213
249903. 2 pokojowe Kiepury - III piętro, zadbane mieszkanie z możliwością zrobienia trzeciego pokoju. Cena
176 tys. zł. Lic.5124 - 603 491 335
249338. 2 pokojowe Noskowskiego
- w 4-piętrowym bloku, rozkładowe
z dużym balkonem. Cena 165 tyś zł.
Lic. 5124 - 603 491 335
248341. 2 pokojowe Zabobrze zadbane mieszkanie na ulicy Kiepury,
III piętro, klatka schodowa po remoncie, cena 176tyś zł. Lic. 5124 - 603
491 335
250326. 2 poziomowe w Cieplicach
- 53 m2, 2 pokoje, wysoki standard.
cena 225 tys. lic 7453 - 601 869 663
249908. 3 pokojowe Cieplice - mieszkanie poddaszowe po remoncie
na obrzeżach parku w Cieplicach.
Lic.5124 - 603 491 335
249696. 3 pokojowe Kiepury zadbane, ładne, na 10 piętrze, ale
z pięknym widokiem i w rozsądnej
cenie. Po remoncie, Kiepury. Polecam
lic 9549 - 501 736 644
250343. 3 pokojowe w centrum mieszkanie w ok. Żeroma, na I piętrze,
po remoncie, 95 m2. lic 7453 - 601
869 663
249760. 40 m2 na Zabobrzu - w
wieżowcu, na drugim piętrze, 2 pokoje
po remoncie. 155 000 zł do negocjacji.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
250322. 41 m2 - mieszkanie dwupokojowe, Zabobrze II cena 139 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213

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

250219. 63.000 zł dom - Świeradów
Zdrój okolice Nieruchomości Pindyk, pindyk@pindyk.pl Pośrednik
odpowiedzialny zawodowo Edward
Pindyk licencja 96 - 075 75 23 505;
601 209 198
250222. 87 tys. zł mieszkanie - w
Janowicach Wielkich Nieruchomości
Pindyk, pindyk@pindyk.pl Pośrednik
odpowiedzialny zawodowo Edward
Pindyk licencja 96 - 075 75 23 505;
607 270 989
250368. Agroturystyka Świeradow dom 200 m2, 7 pokoi, po częściowym
remoncie. Działka 0,53ha, w tym 0,18
lasu i staw. lic 7453 - 601 869 663
249759. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie, 3 pokoje po remoncie, kuchnia i
dwie szafy w zabudowie, pierwsze
piętro, w wieżowcu, Zabobrze III. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
249754. Atrakcyjny dom - wolnostojący, do zamieszkania 176 m2, na
działce 1090 m2, 4 km od Jeleniej
Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
249923. Bardzo ładne - dwupokojowe
mieszkanie 50 m2 przy Noskowskiego na II piętrze w czteropiętrowym
budynku. Cena atrakcyjna NŻebrowscy lic.9549 - 505 074 854
248217. Bardzo ładne mieszkanie 42 m2 po remoncie z dużym ogrodem
i miejscem na garaż. Cena 105.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
248275. Bliźniak Cieplice - za jedyne
330 tys. zł , idealna lokalizacja, cena
do rozmów. Lic. 5124 - 603 491 335
250310. Bliźniak w Cieplicach - 330
tys. zł, działka 500 m2, 5 pokoi, dobra
spokojna lokalizacja. Lic.5124 - 603
491 335
249902. Bliźniak w Cieplicach - 5
pokoi, 2 łazienki, działka 500 m2.
dobra lokalizacja. Cena 330 tys. zł.
Lic. 5124 - 603 491 335
248853. Bliźniak w Cieplicach - cena
330 tys. zł. Lic. 5124 - 603 491 335
249333. Bliźniak w Jeżowie - do
wykończenia, powierzchnia 130 m2
i działka 771 m2. Cena 290 tyś zł.
Lic.5124 - 603 491 335
248221. Cieplice 75 m2 - po kapitalnym remoncie na drugim piętrze z
balkonem w cichej zielonej dzielnicy.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
247555. Cieplice 82 m2 - 220 tys.
- nieopodal uzdrowiska, 2 piętro,
kuchnia do odświeżenia, ale 3 pokoje
po solidnym i gustownym remoncie.
Doskonała cena lic 9549 - 501 736
644
250265. Dom ... z bali ? - Komfortowy
dom na działce 12,5 ara. Energooszczędny - wykończony tak - by przypominał dom z bali drewnianych. Za
domem las. Lic. 3290 zbigniewm@
indom.pl - 692 178 993
250307. Dom 150 tys. - w Siedlęcinie,
dom do kapitalnego remontu, działka
1000 m2. Lic. 5124 - 603 491 335
248344. Dom 450 tys. zł. - dom w
Mysłakowicach z 2008 roku, 200 m2
na działce 1200 m2 - licencja 5124 601 551 213
248855. Dom na Czarnym - z 2005
rok, ładnie położony, z widokami na
góry. Lic. 5124 - 603 491 335
249789. Dom Sobieszów - wolnostojący, 220 m2, salon, kuchnia, 4 sypialnie, ładna działka, cena do negocjacji,
lic. zaw. 10728 - 501 181 875
250311. Dom w centrum Jeżowa - do
kapitalnego remontu, działka 900
m2. Cena 165 tys. zł. Lic.5124 - 603
491 335
249277. Dom w Kaczorowie - wolnostojący 180 m2, działka 880 m2,
do zamieszkania. 340 000 zł do
negocjacji. N. Żebrowscy Lic. 9549
- 506 117 851

250345. Dom w Karpaczu - dom
wolnostojący 850 tys. zł. licencja 5124
- 601 551 213
248291. Dom w Komarnie - w trakcie
remontu na działce 2000 m2 - N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
249764. Dom w Piechowicach - 152
m2, 754 m2 działki. 570 000 zł do
negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219
752
250347. Dom w Starej Kamienicy
- 135 m2, 6 pokoi, garaż, zagospodarowana działka 1200m2. 245tys do
negocjacji. lic 7453 - 601 869 663
250237. Dom wolnostojący - 30 km od
Jeleniej Góry, po kapitalnym remoncie
- NM5877 - 500 122 446
248224. Dwupokojowe mieszkanie
- 50 m2 na Zabobrzu II na drugim
piętrze. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552
249915. Dwupoziomowe - komfortowe mieszkanie na Zabobrzu III
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
248753. Dwupoziomowe - w cichej
dzielnicy Jeleniej Góry, 216tys.
Lic.5524 - 600 406 805
250229. Działka Szklarska - 1000
m2 -175.000 zł Nieruchomości Pindyk pindyk@pindyk.pl Pośrednik
odpowiedzialny zawodowo Edward
Pindyk licencja 96 - 075 75 23 505;
601 209 198
248422. Działka w Jeżowie - budowlana, z dostępem do mediów, w
części ogrodzoną, 1503 m2, 120 000
zł do negocjacji, NŻ Lic 9549 - 667
219 752
250328. Działka w Karpaczu - z
pozwoleniem na budowę i projektem
domu. 1740m2. Osiedle Skalne. lic
7453 - 601 869 663
249729. Działkę w Jeżowie Sudeckim
- budowlaną, z dostępem do mediów,
1503 m2,w części ogrodzona, 120
000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549 667 219 752

249330. Działki budowlane - 1300 m3
49 tys. zł, 2000 m2 - 64 tys. zł. Gruszków. Lic. 5124 - 603 491 335
250340. Jeżów Sudecki - działki
budowlane 93 zł/m2 pow. 1297 m2,
1664 m2, 1828 m2, 1909 m2 licencja
5124 - 601 551 213
250218. Karpacz okolice 91.000 zł
- dom wolnostojący Nieruchomości
Pindyk, pindyk@pindyk.pl Pośrednik
odpowiedzialny zawodowo Edward
Pindyk licencja 96 - 075 75 23 505;
601 209 198
249782. Kawalerka Cieplice - przestronna, 38 m2, oddzielna kuchnia z
aneksem stołowym, meble w zabudowie w cenie, ładna okolica, lic. zaw.
10728 - 501 181 875
250282. Kawalerka w Sobieszowie - mieszkanie jest po kapitalnym
remoncie, wymienione są wszystkie
instalacje, okna PCV - II piętro (31 m2)
Cena 110 tys. W cenę wliczone są
meble pod zabudowę w kuchni oraz
pralka. Lic. zaw. 7453 - 782 437 206
249955. Lokal na biuro - 60 m2 parter
koło urzędu miasta ul. Sudecka lic
9549 - 501 736 644
248272. Ładne dwupokojowe - mieszkanie na II piętrze w 4-piętrowym,
środkowe, 50m2 na Zabobrzu II PILNE N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
249397. Ładne mieszkanie - 42 m2
po remoncie na parterze z dużym
ogrodem i miejscem na garaż. Cena
105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
250247. Małcużyńskiego I piętro 54 m2, dwupokojowe z balkonem,
spokojna i cicha lokalizacja. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
249434. Małcużyńskiego M2 - mieszkanie w nowym bloku położone na
pierwszym piętrze. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508
308

248497. Mieszkanie 67 m2 Podgórzyn - 3 pokojowe mieszkanie z
niezależnym wejściem i ogrodem w
3 rodzinnym domu, do zamieszkania
od zaraz, propozycja ceny 130 tys.
NM 5877 - 500 122 447
250321. Mieszkanie dwupokojowe 54 m2, Zabobrze II cena 165 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213
250259. Mieszkanie w centrum nadające się na gabinety. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
250335. Mieszkanie w Cieplicach
- przytulne, wyremontowane poddasze, stylowo urządzone, 4 pokoje,
garaż, ogród, piwnica, cena 195 tys.
lic 7453 - 601 869 663
250313. Mieszkanie w Piechowicach 2 pokojowe, (55 m2) w Piechowicach,
przeprowadzono kapitalny remont z
wymianą wszystkich instalacji-gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, bez czynszowe. Cena 155 tys. lic.
zaw.7453 - 782 437 206
248432. Nowy dom - do wykończenie na Osiedlu Łomnickim 190
m2 powierzchni całkowitej 1030 m2
działki. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
249761. Nowy dom - stan surowy,
zamknięty, 168 m2 powierzchni 1300
m2 działki, 7 km od Jeleniej Góry. 364
000 zł. do negocjacji. NŻ Lic 9549 667 219 752
249758. Nowy dom - wolnostojący,
do wykończenia, 190 m2, 1030 m2
działki, 6 km od Jeleniej Góry. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
249296. Nowy dom 779000 zł .- wolno
stojący o pow. całkowitej 205 m2
położony na obrzeżach Jeleniej Góry.
licencja 96 - Nieruchomości Pindyk 075 75 235 05; 607 270 989
248294. Okazja - mieszkanie - 42 m2
po kapitalnym remoncie na obrzeżach
miasta - N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ
REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim
prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących
do łamania prawa, przemocy, itp.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami oraz
wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie tj. numer telefonu, z którego został wysłany
SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

7316
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
250252. Okazja tani bliźniak - dom
w zabudowie bliźniaczej na Osiedlu
Pomorskim. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308

249738. Ul Zielona Cieplice - mieszkanie 43 m2 wysoki parter, nowe poszukiwane kamienice w sercu Cieplic.
Polecam lic 9549 - 501 736 644

250324. Okolice Jeleniej Góry - dom
w Mysłakowicach na działce 1200 m2
cena 450 tys. zł. Licencja 5124 - 601
551 213

248758. Wzg. grota Roweckiego
- bardzo ładne trzypokojowe z balkonem, częściowo wyposażone, I piętro.
Lic 5524 - 600 406 805

249750. Parter na lokal - koło urzędu
miasta ul. Sudecka, 60 m2 idealne
do adaptacji na lokal handlowo-usługowy. Lic 9549 - 501 736 644

250209. Zabobrze III, 148.500 mieszkanie 2 pokojowe, III piętro
Nieruchomości Pindyk, pindyk@
pindyk.pl Pośrednik odpowiedzialny
zawodowo Edward Pindyk licencja
96 nr 429/M2/09 - 075 75 23 505;
607 270 989

249429. Piechowice - mieszkanie trzypokojowe w bloku z cegły, położone
na trzecim piętrze z ładnym dużym
balkonem. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308

10 ha - w Kwieciszowicach 180 tys.
lic.7867 - 662 009 400

250242. Piechowice M3 - mieszkanie
trzypokojowe w Piechowicach w bloku
z cegły z dużym balkonem. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308

125 m2 Klonowica - mieszkanie
po kapitalnym remoncie w centrum
miasta, rozkładowe z balkonem,
cena 3000 zł/ m2 nr lic. 10750 - 691
210 677

249844. Piękne mieszkanie - po
kapitalnym remoncie 74 m2 w bliskiej
odległości od Centrum i Zabobrza.
Cena 260.000 zł, nr licencji:5877 500 122 470

175 tys. dom Jelenia - dom mieszkalno usługowy w Jeleniej Górze.
Dobra lokalizacja, świetna cena. lic.
nr 7867 Roksanes Żukowski - 508
240 831

249734. Plac Ratuszowy - dwie
sypialnie, salon z aneksem kuchennym, garderoba, ładne zadbane z
widokiem na Ratusz. Lic 9549 - 501
736 644

2 pokoje - okolica Małej Poczty 48
m2,w dobrej cenie, Pelkom lic nr
9482 - 606 405 109

250211. Po remoncie 38 m2 - mieszkanie na parterze w okolicach Małej
Poczty Nieruchomości Pindyk, pindyk@pindyk.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo Edward Pindyk
licencja 96 - 075 75 23 505; 607
270 989

2 pokojowe 38 m2 - ładne, przytulne
i bardzo ciepłe mieszkanie na Zabobrzu III. Położone na drugim piętrze
po atrakcyjnej cenie Nr.Lic 5877 - 515
285 788

249891. Pół domu - dom z 1995 rok,
350 m2 na działce o powierzchni
52000 m2. Duży potencjał 6 pokoi,
2 kuchnie, 2 łazienki II piętro do
wykończenia na cele mieszkalne 506 117 851
248287. Stylowe mieszkanie - przy
Matejki, po kapitalnym remoncie o
powierzchni 73m2, II piętro. PILNE CENA do uzgodnienia N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
248927. Super parterówka - nowy w
Miłkowie z użytkowym poddaszem,
cena 660 tys. Pelkom lic nr3454 - 693
539 967
249421. Świeradów Zdrój - m-3 Mieszkanie trzypokojowe w bloku z
cegły, powierzchnia 60 m2, cena 195
tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
248289. Tanie działki - budowlane: o
powierzchni 700 m2 - cena 19.000
zł i o powierzchni 2024 m2 - cena
65.000zł, N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

PRENUMERATA

249281. Tylko 88 000 zł. - działka w
części budowlana, z pozwoleniem na
budowę. 4180 m2 w Wojcieszowie.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752

2 pokoje XX-lecia - 43 m2 na IV piętrze
Nr.Lic 5877 - 515 285 788

2 pokojowe koło Jubilata - tanio! 36 m2
lic. Nr 5627 - 508 240 821
2 pokojowe mieszkanie w Cieplicach
- na os XX-lecia lub okolicach lic.5627
- 514 600 103
2 pokojowe na Zabobrzu - 40 m2
na VI-piętrze z ładnymi widokami po
atrakcyjnej cenie Nr.Lic 5877 - 515
285 788
2 pokojowe Plac Ratuszowy - 35, 5
m2 oraz 32, 2 m2. Istnieje możliwość
połączenia mieszkań, niskie opłaty.
135 i 145 tys. zł lic nr 10750 - 691
210 677
2 pokojowe Wyczółkowskiego - w
kilkurodzinnym budynku, rozkładowe, słoneczne nr lic. 10750 - 691
210 677
2 pokojowe z cegły - mieszkanie
w kilkurodzinnym budynku, 48 m2,
cena 145 000 zł nr lic. 10750 - 691
210 677
2 poziomowe Cieplice - zadbane i
gustowne, 53 m2, 2 pokojowe, spokojna dzielnica. lic zaw. 10750 - 501
181 875
3 pokoje do remontu - położone na
wysokim parterze blisko centrum
w wyremontowanej kamienicy. NP
lic.4917 - 604 869 172

3 pokoje Szklarska - 51 m2, centrum,
po remoncie Pelkom Lic nr 9482 - 606
405 109
3 pokojowe - ul Kiepury, 67 m2, 2
piętro, balkon, na podłogach panele,
cena. 205 tys. nr. lic. 3290 - 662
040 448
3 pokojowe 60 m2 - 4 piętro, ładne
z widokiem na Górę Szybowcową
220000 do negocjacji - 796 388 263
3 pokojowe Cieplice - na XX-Lecia
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
3 pokojowe na Kiepury - 1 piętro, 60
m2, 175000 zł. D&D - 511 669 214
3 pokojowe na Skłodowskiej - 74,33
m2, 3 pokojowe, 4 piętro po remoncie,
nowe okna, nowa instalacja, drewniane podłogi, WC osobno, nr. lic.
3290 - 662 040 448
3 pokojowe na Zachodniej - 50 m2,
4 piętro, ogrzewanie gazowe piec
dwufunkcyjny, nowe okna, cena 175
tys. nr. lic. 3290 - 662 040 448
3 pokojowe w Dziwiszowie - 65,6 m2,
1 piętro. Dobra cena. Lic. 5627 - 508
240 823
35,4 m2 na Kiepury - Kawalerka
położona na 2 piętrze przy ul Kiepury.
Mieszkanie bardzo ładne, łazienka w
kafelkach, na podłogach panele, okna
drewniane, kuchnia bez zabudowy,
130 tys. nr. lic. 3290 - 662 040 448
36 m2 za 109 tys! - Polecam! Zabobrze II, 2 pokojowe. Lic 5627 - 508
240 821

ATRAKCYJNE 3 pokoje - piękne
mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu. lic 7867 Roksanes Żukowski
- 508 240 831
ATRAKCYJNE grunty od 0,6 do 4
ha - bez pośredników. 10 - 30 PLN
za m2 - 603 954 845
BARDZO ładna kawalerka - po
remoncie na 3 piętrze, 26 m2, w bloku
4-piętrowym, Zabobrze I, bardzo
ciepła, kuchnia osobna z oknem,
niski czynsz, cena do uzgodnienia
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
BLISKO centrum - 2-pokojowe mieszkanie na Sobieskiego, lic. 7867 - 662
009 400

DOM 250 tys. - 160 m2, nowe instalacje, ładny widok, okolice Jeleniej Góry,
lic. zaw. 10750 - 501 181 875
DOM 250 tys. zł - atrakcyjnie położony
dom w bliskiej odległości od Jeleniej
Góry. Cena do negocjacji nr lic. 10750
- 691 210 677
DOM 250 tys. zł - przedwojenny w
atrakcyjnej cenie z ładnym widokiem
- nr lic. 10750 - 691 210 677
DOM 490 tys. zł - wolnostojący w spokojnej dzielnicy J. Góry. Dom zadbany,
istnieje możliwość zamieszkania 2
rodzin. 490 tys. zł. nr lic. 10750 - 691
210 677

BLIŹNIAK J. Góra - w zabudowie bliźniaczej w spokojnej dzielnicy Jeleniej
Góry. Cena 480 tys. zł do negocjacji.
nr lic. 10750 - 691 210 677

DOM 95 tys. - ok. 100 m2, działka
600 m2, okolice Jeleniej Góry, cena
do negocjacji. lic. zaw. 10750 - 501
181 875

BLIŹNIAK Jelenia Góra - zadbana
połówka bliźniaka, 6 pokoi, działka
400 m2, dobra dzielnica 560 tys. Pelkom Lic nr 9482 - 606 405 109

DOM blisko Karpacza - ok. 3 km od
Karpacza na ładnej działce 1200
m2. 5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC,
kotłownia, garaż, budynek gospodarczy. 240 tys. zł - 691 210 677

BLIŹNIAK JG - w zabudowie bliźniaczej w Sobieszowie. Dom po
termoizolacji. 4 pokoje, kuchnia z
jadalnią, łazienka, WC, pomieszczenia gospodarcze, garaż. 480 tys.
zł do negocjacji. nr lic. 10750 - 691
210 677
CEGŁA - mieszkanie na Zabobrzu
w cegle - cena z garażem 195 000
zł. - 508 240 826

DOM blisko Karpacza - przedwojenny
dom ok. 3 km od Karpacza na ładnej
działce 1200 m2. Cena 240 tys. zł nr
lic. 10750 - 691 210 677
DOM do remontu - 20 km od J.Góry.
Cena 100 tys. zł. nr.7867 - 514 600
108
DOM na wsi - trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, salon z kominkiem, (140 m)
+ strych do adaptacji, budynek gospodarczy, stodoła, 70a - 667 628 016

4 pokojowe 113 m2 - w kamienicy w
centrum. Lic.7867 - 662 009 200

CENTRUM - tanio - słoneczne mieszkanie, 2 pokoje, 41 m2, cena 93 tys.
zł do negocjacji. lic. zaw.10750 - 501
181 875

4 pokojowe 83 m2 Zabobrze III
- wysoki parter, blok, 4 piętrowy. JeldomN lic.3059 - 600 434 800

CENTRUM 93 tys. - 2 pokojowe,
41 m2, cena do negocjacji. lic. zaw.
10728 - 501 181 875

4 pokojowe Cieplice - w kamienicy
140 m2, po remoncie. Do mieszkania
przynależy niewielki ogródek, garaż.
nr lic. 10750 - 691 210 677

CIEPLICE - mieszkanie 2 pokoje 39,40, wysoki parter, cena 153 tys.
- możliwość dokupienia garażu - 509
319 021

DOM ok. Karpacza - atrakcyjnie
położony dom, w bliskiej odległości
od Karpacza nr lic. 10750 - 691
210 677

4 pokojowe mieszkanie - 97 m2 w
centrum Jeleniej Góry. Bez czynszowe w doskonałym stanie lic.
zaw.7453 - 697 924 619

CIEPLICE - Mieszkanie 40 m2 Wysoki
parter. Biedronka, Lidl w pobliżu
szkoła. Po remoncie. Nie wymaga
wkładu. Lic.3290 zbigniewm@indom.
pl - 692 178 993

DOM przedwojenny - położony 8 km
od JG, z widokiem na góry, nadający
się dla dwóch rodzin. 250 tys. zł lic. nr
10750 - 691 210 677

48 m2 na Karłowicza - 2 pokojowe
parter, balkon, nowe okna, nowe
drzwi, nowe panele, nowa instalacja,
nowy piec (junkers), po gen. remoncie, cena 185 tys., nr. lic. 3290 - 662
040 448
57 m2 na Norwida - 3 pokojowe,
balkon, 3 piętro z 4, cena 185 tys. nr.
lic. 3290 - 662 040 448
66 m2 na Zabobrzu - ul. Kiepury, 2
pokojowe, parter, balkon, taras, mieszkanie po remoncie kapitalnym, cena
252 tys., nr. lic. 3290 - 662 040 448
82 m2 na Zabobrzu III - mieszkanie
3 pokojowe, w oryginale 4 pokoje,
dziewiąte piętro w bloku z windą. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
ATRAKCYJNE 0,5 ha - w Podgórzynie. Tylko sms,y 250.000 - 508
127 007

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!

CIEPLICE 60 m2 - mieszkanie 2
pokojowe do wykończenia, ogródek,
pomieszczenia gospodarcze, strych,
piwnica. 145 tys. zł. Jeldom lic.3059 600 434 800
CIEPLICE nowe mieszkania - piękne
mieszkania, 38 m2 i 73 m2. JeldomN
lic.3059 - 600 434 800
CZARNE - 1500 m2 działki budowlanej 95 zł. m2 - 508 240 826
DOM - 180 000 zł. - bliskie okolice
Jeleniej Góry, dom do remontu - 602
749 567
DOM - wolnostojący na działce 1200
m2, cena 450 tys. zł. licencja 5124 601 551 213
DOM - wolnostojący dom w Mysłakowicach na działce 1200 m2 cena 450
tys. zł. licencja 5124 - 601 551 213

DOM niedrogo - przedwojenny dom w
bliskiej okolicy J. Góry, cena 250 tys.
zł. Można negocjować nr lic. 10750 691 210 677

DOM Sobieszów - z lat 90- tych położony w ładnej dzielnicy nr lic. 10750
- 691 210 677
DOM w Jeleniej Górze - dom, może
być dwurodzinny, 170 m2. 513 tys. zł.
Jeldom N. lic.3059 - 600 434 800
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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
DOSKONAŁA inwestycja - mieszkanie nowe, umeblowane - gotowe
dla każdego - kto chciałby kupić jako
lokatę pod wynajem - 508 240 826
DUŻE poniemieckie mieszkanie - w
centrum – 117 m2, 4 pokoje. 240
tys. do negocjacji. Lic7453 - 785
535 613
DWUPOKOJOWE - mieszkanie na
Zabobrzu 54 m2, cena 165 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213
DWUPOKOJOWE centrum - mieszkanie 52 m2, drugie piętro, ogródek
atrakcyjna cena lic. 5524 - 662 112
344
DWUPOKOJOWE Piechowice - 36
m2, wysoki parter, blisko centrum,
cena 135 tys. Pelkom lic nr9482 - 606
405 109
DZIAKA budowlana - ładnie położona, widokowa działka w Komarnie
1528 m2 - 662 112 344
DZIAŁKA budowlana - 1300 m2
propozycja ceny 100 tys. działka słoneczna, płaska w otoczeniu domów
jednorodzinnych NM 5877 - 500
122 447
DZIAŁKA budowlana - 1300 m2 w
Jeżowie Sudeckim cena 120 tys. zł
licencja 5124 - 601 551 213
DZIAŁKA budowlana - w powiecie
lubańskim, powierzchnia 5 tys. m2,
możliwość podziału. Ładna okolica,
widok na las - 660 212 595
DZIAŁKA budowlana Wojanów 1800 m2, 2 drogi dojazdowe, 600 m
od Pałacu Wojanów. Cena 120 tys. lic
7453 - 601 869 663
DZIAŁKA Cieplice - budowlana 570
m2 za 92000 PLN NM5877 - 500
122 446
DZIAŁKA mieszkalno usługowa 2305 m2 centrum Jeleniej Góry 295
zł../m zabudowania: dom 230 m2 i
obiekt gospodarczy ok. 160 m gratis.
- 691 800 131

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

DZIAŁKA na oś. Czarne - 1678 m2,
uzbrojona, dobra lokalizacja lic.7867
- 514 600 105

DOM w ok. Karpacza - na ładnej
działce w okolicy lic. nr 10750 - 691
210 677

DZIAŁKA Przesieka - budowlana
1800 m2, cena 80000 zł. nr lic. 10750
- 691 210 677

DOM w okolicy Hoffmana - w zabudowie bliźniaczej 280 m2, działka 450
m2, 6 pokoi. 560 000 zł nr lic. 10750
- 691 210 677

DZIAŁKA Siedlęcin - 57 zł. m2 - pięć
kilometrów od Jeleniej Góry. nr lic
10171 - 508 240 826

DOM wolnostojący - 30 km od Jeleniej
Góry po remoncie z dużą działka
urokliwe miejsce NM5877 - 500
122 446

DZIAŁKA w Jeleniej Górze - 1405 m
na K.Miarki - 790 609 579
DZIAŁKA w Jeżowie - 120 tys., dobra
lokalizacja blisko Zabobrza. Pelkom lic
nr 9482 - 606 405 109
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się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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og£oszenia

Działka w Jeżowie - budowlana od
strony Zabobrza - 662 009 400
Działka w Karpaczu - 1740 m2 z
pozwoleniem na budowę i projektem
domu. Osiedle skalne. Lic 7453 - 785
535 613
Działki budowlane - centrum Ścięgien. Widok .... marzenie. Lic.3290
zbigniewm@indom.pl - 692 178 993
Działki budowlane - pięknie położone działki budowlane z widokiem
na Karkonosze. lic. nr 7867 Roksanes
Żukowski - 508 240 831
Działki budowlane - propozycja
ceny 75zł/m NM 5877 - 500 122 447
Działki budowlane - w Siedlęcinie
przy ul Lwóweckiej - 606 777 522
Działki Ścięgny - działki w centrum
miejscowości. Gaz, prąd - na granicy
działek. 1400 m2. lic. 3290 - 692
178 993
Elsnera 2 pokojowe - 39,7 m2,
4 piętro, balkon, nowe okna, nowe
drzwi, nowy junkers, cena 144 tys. nr.
lic. 3290 - 662 040 448
Garaż murowany w centrum Garaż murowany w centrum - 601
067 738
Garaż przy ul. Mickiewicza - w
Jeleniej Górze. Cena 23000 zł. JCN
- 504 891 144
Grunt rolny - 3,2 ha 4,5 zł/m2 licencja 5124 - 601 551 213
I-piętro na Zabobrzu - mieszkanie
po remoncie 62 m2 Nr.Lic 5877 - 515
285 788
Jagniątków - działka nr lic 10171
- 508 240 826
Kadetów - duże mieszkanie za
małe pieniądze, 55 m2 Lic 3290. zbigniewm@indom.pl - 692 178 993
Kadetów - mieszkanie 55 m2 - w
pełni wyposażone. Trzecie piętro w
nowo-wyremontowanym budynku - lic
3290 - 692 178 993
Kamienica - Gryfów - niedroga
kamienica w centrum Gryfowa. Na
terenie obiektu działa firma z tradycjami gwarantująca stałe dochody.
300 m2 pow. całkowitej. Nie wymaga
natychmiastowych inwestycji. Lic.
3290 - 692 178 993
Kamienica - w Gryfowie śl. 300
m2 z uruchomioną działalnością.
Naprawdę warto - Lic.3290 zbigniewm@indom.pl - 692 178 993
Karłowicza 135 tys. - dwa pokoje,
parter. Lic 5524 - 600 406 805
Karpacz 240 tys. - 3 pokoje (pokój
gościnny z kominkiem), ganek, 64 m2,
lic. zaw. 10750 - 501 181 875
Kawalerka - ładna na Zabobrzu
35 m2 Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Kawalerka 26,3 m2, - ul. Karłowicza, 2 piętro. Lic. 5627 - 508
240 823
Kawalerka 30 m2 - ul. Grunwaldzka (obok Lidla) - 500 323 200
Kawalerka 47 m2 - ścisłe centrum, parter, możliwość adaptacji na
biuro lub gabinet - 662 009 200
Kawalerka Cieplice - 38 m2,
ładna lokalizacja, pokój (20 m2),
kuchnia z jadalnią. lic. zaw. 10728 501 181 875
Kawalerka na Kiepury - 1 pokojowe, 35,40 m2, 2 piętro, panele, okna
drewniane, łazienka w kaflach, cena
130 tys. nr. lic. 3290 - 662 040 448
Kawalerka na Morcinka - duża
kawalerka 34,60 m2 (mierzona bez
skosów 50 m2), 1 pokój, 4 piętro
ostatnie, piwnica, cena 145 tys. nr. lic.
3290 - 662 040 448
Kawalerka przy ul. Karłowicza - 2
piętro. Lic. 5627 - 508 240 823
Kawalerka w centrum - w okolicach Małej Poczty. Mieszkanie
znajduje się na wysokim parterze (37
m2) wymienione wszystkie okna PCV,
instalacje. Bardzo niski czynsz. Cena
do negocjacji - 782 437 206
Kawalerka w Jeleniej - odremontowane (36 m2). Niski czynsz. Cena
132 tys. lic. zaw.7453 - 782 437 206
Komfortowe - Osiedle Sudeckie.
90 m2 . Luksusowo wykończone.
Lic.3290 - 692 178 993
Kopaniec - działka - rolno-budowlana 5900 m2. Cena 155 tys. zł. do
negocjacji. Nieruchomości Partner lic.
zaw. 4917 - 604 869 172
Lokal biurowy - 145 m2 - w budynku
biurowym. Doskonała inwestycja
przez 1,5 roku wynajęty - 508 240
826
Lokal na biuro - 65 m2 I piętro. Cena
3200 zł. m2 - 508 240 826

Lokal na usługi - w centrum z
miejscami parkingowymi nr.7867 514 600 108
Lokal usługowy - powierzchnia 480
m2, dobra lokalizacja, 950 tys. Pelkom
lic nr 3454 - 693 539 967
Ładna kawalerka - na Kiepury - 695
989 948
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 5 pokojowe - parter kamienicy
blisko Parku Zdrojowego NM5877 500 122 446
Ładne 54 m2 na Kadetów - NStepien nr lic 7867 - 514 600 104
Łysa Góra - działki rolno-budowlane.
Lic3290 zbigniewm@indom.pl - 692
178 993
M1 na Morcinka - kawalerka na parterze o pow. 38m2. Po remoncie, nowa
zabudowa kuchenna, elegancka
glazura i panele, mieszkanie wygląda
nowocześnie i nie wymaga żadnych nakładów finansowych. PILNIE
SPRZEDAM - 503 111 466
M3 w Parku Sudeckim - wyjątkowe,
przestronne mieszkanie na 1 piętrze,
w pełni umeblowane, słoneczne,
wysoki standard. Atrakcyjna cena 503 111 466
Malczewskiego - 2 pokojowe,
50 m2, 1 piętro, cena 180 tys nr. lic.
3290 - 662 040 448
Małcużyńskiego M-2 - mieszkanie na pierwszym piętrze w cichej
lokalizacji Zabobrza. Zapraszam na
prezentacje. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie - 63 m2 w centrum
miasta. Nr lic. 10171 - 508 240 826
Mieszkanie 2 pokoje - 35 m2,
parter, po remoncie, blisko centrum
w Kowarach. Cena 88000 zł. JCN 504 891 144
Mieszkanie 2 pokoje, 50m2 - 2
piętro. Zabobrze II - 603 490 369
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne 51,4 m2 na III - piętrze budynku
wielorodzinnego, po modernizacji,
można dokupić garaż murowany,
okolica spokojna, ładne widoki 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, dobra cena.Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne po kapitalnym remoncie o pow.
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, rozkładowe 54,16 m2, III-piętro,
bardzo słoneczne, dobry standard,
nie wymaga nakładów finansowych,
Zabobrze III, wolne od 10.01.2010.Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne
9,4 m2 na IV piętrze, Zabobrze II,
blok 4-piętrowy, słoneczne, ciepłe,
balkon, niski czynsz, zadbana klatka
schodowa, cena do negocjacji Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne,
przytulne 38,24 m2 na III-piętrze w
bloku 4-piętrowym, środkowe, bardzo
ciepłe, duży balkon, wymieniono
wszystkie instalacje, niski czynsz,
dobra cena Lic.zaw.2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie bardzo ładne o pow. 47,55
m2 na IV-piętrze, Zabobrze I, kuchnia - aneks, rozkładowe, słoneczne,
czynsz niski, doskonała lokalizacja,
dobra cena Lic.zaw.2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2-pokojowe - bardzo
ładne i przytulne 50 m2 na II-piętrze,
blok 4-piętrowy, Zabobrze II, klatka
schodowa zadbana, dobra cena.Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokoje - do remontu
60 m2 NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie 3 pokoje we Wleniu
- samodzielne ogrzewanie C.O, plastikowe okna, strych, piwnica, z tylu
mieszkania podwórko. Cena 135 tys.
zł. - 783 904 726

Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne 63,26 m2 na I-piętrze w
bloku 4-piętrowym, Zabobrze III,
rozkładowe, środkowe, bardzo dobry
standard, cena do uzgodnienia Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne 76 m2 na I-piętrze budynku
6-rodzinnego, słoneczne, bardzo
ciepłe, minimalny czynsz, doskonała
lokalizacja, okolica cicha i zielona Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne i przytulne 48 m2 w Cieplicach
na II-piętrze budynku wielorodzinnego, niski czynsz, doskonała lokalizacja Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne z garażem 80 m2 na wysokim parterze w Sobieszowie, blok
2-piętrowy, duży balkon, atrakcyjna
cena,. Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na
I-piętrze w bloku 3-piętrowym, 67,4
m2, balkon, bardzo dobra lokalizacja,
Cieplice, wymaga remontu, atrakcyjna
cena 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, rozkładowe,
duża łazienka, wysoki standard, ściany
gładzie, budynek wielorodzinny, niski
czynsz, do wprowadzenia od zaraz
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 35 m2 - stan do wprowadzenie, mieszkanie z ogrodem
- 500 122 447
Mieszkanie 39,40 m2 - Cieplice.
Atrakcyjna cena 153 tys. Jelenia Góra
- 509 319 021
Mieszkanie 3-pokojowe - na IIIpiętrze 59,1 m2, w bloku 3-piętrowym,
słoneczne z balkonem, niski czynsz,
możliwość wynajęcia garażu, okolice
Dworca Zachodniego Lic.zaw.2400 669 620 071
Mieszkanie 54 m2 - na Kiepury 695 989 948
Mieszkanie 54 m2 - pierwsze piętro. Winda. Mieszkanie wykończone
- 606 918 651
Mieszkanie dla dzieci studiujących - w Jeleniej Górze. Rodzicu
kup to mieszkanie i płać ratę kredytu
a nie ratę za wynajem. W centrum
z meblami do sprzedania/ - 508
240 826
Mieszkanie dwupokojowe - w
Piechowicach. Piętro w malej kamieniczce, 55 m2 z możliwością adaptacji
strychu. Lic.7867 - 662 009 200
Mieszkanie dwupoziomowe dwupokojowe - w nowym bloku w Cieplicach, 53 m2, cena 215 tys. (do
negocjacji) - 503 033 434
Mieszkanie po generalnym remoncie - 39,40 m2, wysoki parter, Cieplice,
osiedle Orle, możliwość dokupienia
garażu. Bez pośredników. Cena
153000 - 509 319 021
Mieszkanie po remoncie - w Janowicach Wielkich, 3 pokoje,46 m2,
ogródek, piwnica NStepien nr lic 7867
- 514 600 104
Mieszkanie w centrum - 4 pokojowe mieszkanie (97 m2) w centrum
Jeleniej Góry, jest w doskonałym
stanie. Bez czynszowe. Cena 256 tys.
lic.zaw.7453 - 782 437 206
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 49
m2 na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, piwnic - 783
426 113
Mieszkanie w kamienicy - 117 m2,
II piętro, 295 tys. zł. licencja 5124 - 601
551 213
Mieszkanie w Komarnie 85 m2 parter. Dobra cena. Lic. 5627 - 508
240 823
Mieszkanie w Łomnicy - 2 pokojowe mieszkanie w Łomnicy z ogrodem, garażem lic.7867 - 662 009
400
Mieszkanie w Miłkowie - z ogrodem 80 m2 za 120 tys. do negocjacji
lic7453 - 785 535 613
Mieszkanie w Sobieszowie 121 m2 do niewielkiego remontu,
4-pokoje, kuchnia, łazienka, balkon
z widokiem na Chojnik Lic.zaw.7453
- 782 437 206
Mieszkanie Wolności - 3 pokojowe o powierzchni 65 m2, odremontowane, widne pokoje, duża
łazienka, budynek odremontowany.
Lic.zaw.3290 - 668 493 109

Mieszkanie z garażem - 52 m2, I
piętro 199 tys. zł. plus garaż (19 tys.
zł.) licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie z garażem 2 pokoje
- 39,40 m2, wysoki parter, Cieplice
oś. Orle. po generalnym remoncie w
bloku IV piętrowym. Cena mieszkania
153 tys. - 509 319 021
Mieszkanie z meblami - z zabudową kuchenna i częścią mebli do
wprowadzenia. nr lic 10171 - 508
240 826

Tanie 3 pokojowe - mieszkanie
do remontu, 58,4 m2 na I-piętrze,
Zabobrze I, słoneczne, rozkładowe,
balkon-loggia, cena do uzgodnienia
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Tanie działki budowlane - na os.
Łomnickim 1027 m2 - pełne media,
projekt i pozwolenie na budowę. Cena
tylko 55 tys. zł. Nieruchomości Partner
lic. zaw.4917 - 604 869 172

Tanie mieszkanie - bardzo ładne 2
pokojowe na I-piętrze o pow. 52,1 m2,
Zabobrze II, bardzo dobry standard,
przedpokój w zabudowie, balkon
duży, niewysoki czynsz, atrakcyjna
cena Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Wojanów Bobrów - działka z
mediami w Wojanowie Bobrowie 508 240 826

Mysłakowice - 3-pokojowe
mieszkanie - dzwonić po 16-tej. - 757
131 665
Mysłakowice - działka - pod
zabudowę usługową - 669 409 209
Na Zachodniej - 50 m2, 3 pokojowe, 4
piętro, nowe okna, drewniane panele,
ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny. Zabudowa kuchenna, cena 175
tys. nr. lic. 3290 - 662 040 448
Nowe 2 pokojowe - mieszkanie
53m2 położone na pierwszym piętrze przy ul Kadetów. Nowe okna,
nowe panele, nowa łazienka w pełni
wyposażona, cena 175 tys. nr. lic.
3290 - 662 040 448
Nowe 2 pokojowe - ul. Kadetów,
nowe, 53 m2, 1 piętro, na podłogach
panele, łazienka z WC (kompletnie
wykończona), cena 175 tys.nr lic.
3290 - 662 040 448
Nowe mieszkanie - Szklarska
Poręba, 54 m2, balkon, spokojna,
piękna okolica, stan deweloperski.
Pelkom lic nr 9482 - 606 405 109
Nowoczesne 2-pokojowe po remoncie na III piętrze 40 m2,
wymienione wszystkie instalacje
i okna, kabina z hydromasażem,
drzwi antywłamaniowe, słoneczne,
kuchnia pod zabudowę Lic.zaw.2400
- 669 620 071
Nowy dom w Jeleniej Górze Powierzchnia 200 m2 na działce 1030
m2. Dom posiada 6 pokoi oraz dwustanowiskowy garaż - 515 237 999
Ok. Karpacza dom - ok. 3 km w
cichej, spokojnej okolicy na ładnie
zagospodarowanej działce. nr lic.
10750 - 691 210 677
Ok. Małej Poczty - 2 pokojowe mieszkanie, 52 m2, 150 tys. zł. JeldomN
lic.3059 - 600 434 800
Okolice Małej Poczty - 3 pokojowe
w blokach słoneczne z dużym balkonem. NM5877 - 500 122 446
Okolice Małej Poczty - 4 pokojowe
70 m2, nowe okna, 250 tys. lic. zaw.
10750 - 501 181 875
Osiedle Orle, 3 pokoje - 54 m2,
3 piętro; balkon + piwnica + garaż.
Piękny widok na Śnieżkę, mieszkanie
gotowe do zamieszkania. Cena 235
tys. - 603 777 627
Park Sudecki - komfortowe mieszkanie 90 m2 wraz z wyposażeniem.
Dwie łazienki, garderoba winda.
Zabudowa kuchni, przedpokoju - 692
178 993
Piękna działka - w Sosnówce,
powierzchnia ok. 2500 m2, 150 tys.
Pelkom lic nr3454 - 693 539 967
Pilnie dom 250 tys. - 8 km od Jeleniej Góry, 160 m2 na działce 600 m2.
Dom nadaje się dla dwóch rodzin.
Cena do negocjacji. nr lic. 10750 691 210 677
Pilnie z meblami lub bez - M-3, 45
m2, I piętro z garażem w Leśnej koło
Lubania - 515 470 851
Plac Ratuszowy - 2 pokojowe na 1
piętrze, 135 tys. zł nr lic. 10750 - 691
210 677
Posiadłość wiejska - Posiadłość
wiejska nr.7867 - 514 600 108
Pół domu z ogrodem - Pół domu z
ogrodem - 695 092 411
Szeregówka w JG - piękny
dom, 102 m2, do wprowadzenia się.
390 tys. zł. JeldomN lic. 3059 - 600
434 800
Szklarska Poręba - 2 pokoje, 50
m2, po remoncie, blisko Centrum i
wyciągów NStepien nr lic 7867 - 514
600 104
Szklarska Poręba Górna, 47 m2
- dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka, WC. Po kapitalnym remoncie. Do zamieszkania od zaraz - 517
353 026
Tani dom - Sprzedam dom 8 km od
J. Góry z ładnym widokiem na góry,
dogodnym dojazdem, 160 m2, 600
m2 działka, dom nadaje się dla dwóch
rodzin. Cena 250 tys. zł do negocjacji
- 691 210 677

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
Karpacz komfortowe mieszkanie nowe z
2004 r. na parterze z balkonem w budynku
9-rodzinnym.Mieszkanie ma własne ogrzewanie c.o. - piec gazowy dwufunkcyjny.
Mieszkanie wyposażone we wszystkie
media. Mieszkanie komfortowe , koszty
utrzymania to 150zł m-c ( wspólnota). Do
mieszkania przynależy piwnica o pow.
2,5m2 oraz w cenie mieszkania jest
miejsce garażowe pod budynkiem. Lokalizacja jest bardzo dobra w cichej , zielonej
dzielnicy Karpacza w pobliżu centrum ok.
300m. Serdecznie polecam Anna Roziel 0509156552
Komfortowe, funkcjonalne, bardzo słoneczne dwupoziomowe mieszkanie w
domu w zabudowie szeregowej z 2006
roku, na Zabobrzu III, na I piętrze . Mieszkanie składa się z dużego salonu , pokoju
, kuchni, łazienki na drugim poziomie
jest otwarte duże pomieszczenie , które
zostałało wykorzystane na sypialnię ,
garderobę i miejsce do relaksu. W cenie
mieszkania jest wyposażenie i umeblowanie kuchni. Mieszkanie ¶rodkowe (
bardzo ciepłe ) , koszty utrzymania to
120 zł w tym jest fundusz remontowy. Do
mieszkania przynależy pomieszczenie
gospodarcze jak również miejsce parkingowe - ogrodzone( w 2010 roku przewidziane jest zrobienie bramy na pilota ) ,która
będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie.Ogrzewanie - c.o - piec dwufunkcyjny
na gaz. Doskonała oferta dla osób ceni±cych , ciszę , komfort i wygodę. Serdecznie
polecam Alicja Żebrowska 0505074854
Pół domu rok budowy 1995 w cichej
i spokojnej miejscowo¶ci ok. 8 km od
centrum Jeleniej Góry. Dom położony na
wzgórzu z pięknymi widokami . Bardzo
dobry dojazd z drogi asfaltowej , działka
o pow. 5200 m2.płaska na której jest
garaż wolnostoj±cy.Dom dwupiętrowy,
parter i pierwsze piętro wykończone
do zamieszkania od zaraz tj. 6 pokoi, 2
kuchnie , 2 łazienki, 2 duże tarasy.Dodatkowe mieszkanie jest w czę¶ci piwnicznej,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, cało¶ć
wykończona i umeblowana , niezależne
wej¶cie. Drugie piętro do wykończenia wykonane s± ¶cianki działowe, możliwo¶ć
uzyskania trzech pokoi , kuchni i łazienki.Cały dom ma ok. 350 m2 pow. użytkowej,
ze względu na lokalizację i pow. idealnie nadaje się na agroturystykę. Poleca Tadeusz
Sułkowski tel. 0 506 117 851.

Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w trakcie remontu na działce 2000m2
w bardzo dobrej lokalizacji.Na parterze
częsci mieszkalnej s± dwa pokoje ,
kuchnia , pomieszczenie gospodarcze ,
duża łazienka i korytarz. Na I piętrze s±
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia do
adaptacji na cele mieszkalne. Nad czę¶ci± mieszkaln± jest także strych. Czę¶ć
gospodarcza - jest możliwo¶ć zrobienia
dużego garażu, oraz na piętrze możliwo¶ć adaptacji na cele mieszkalne.W
budynku jest zrobiona izolacja pozioma
, s± zrobione nowe instalacje elektryczne
i siła , instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren
cały jest zdrenowany , dach po czę¶ciowej przekładce. Największym walorem tej
oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalno¶ć pomieszczeń. Serdecznie polecam Anna
Roziel 509156552
Atrakcyjne mieszkanie położone w kamienicy przy Palcu Ratuszowym. Mieszkanie
z dwiema sypalniami z widokiem na
fontannę przy ratuszu. Trzeci pokój , z
aneksem kuchennym znajduje sę po
przeciwległej stronie. Łazienka z kabin±,
przedpokój i duża - funkcjonalna garderoba. Mieszkanie położone jest na drugim
piętrze. Ogrzewanie centralne podł±czone
do sieci miejskiej. Słoneczne i wygodne, z
zamykanym podwórzem, gdzie wła¶ciciele
mieszkań parkuj± samochody. Stosunkowo niskie koszty utrzymania, z funduszem
remontowym i zaliczk± na ogrzewanie ok
340 zł. Do mieszkania przynależy piwnica.
Kuchnia urz±dzona i umeblowana pozostaje jako wyposażenie mieszkania. Doskonałe
dla rodziny, ale szczególnie interesuj±cy jako twórczy zak±tek lub baza wypadowa w
góry. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549 tel 501736644 (po¶rednik występuje
jako pełnomocnik wła¶ciciela, przebywaj±cego aktualnie za granic±)

Bardzo ładne, dwupokojowe mieszkanie
po remoncie, o powierzchni 39 m2,
usytuowane na drugim piętrze w bloku z
wind±, na Zabobrzu II. Mieszkanie składa
się z pokoju dziennego, z wyj¶ciem na
duży balkon od strony południowej oraz
wej¶ciem do kuchni z oknem, wyposażonej w zlewozmywak i kuchenkę gazow± (
kwestia mebli pozostaje do domówienia ).
Drugiego, przestronnego pokoju, ¶wieżo
wyremontowanej łazienki z kabin± natryskow±, umywalk± i toalet± oraz niedużego
przedpokoju. Okna wymienione na pcv.
Drzwi odnowione, do łazienki nowe. Na
podłogach w pokojach panele, w kuchni, łazience, przepokoju kafle. ¦ciany pokryte
gładzi±, pomalowane cieplymi kolorami. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Opłaty
miesięczne wynosz± 311 zł, w tym czynsz, ogrzewanie, f. remontowy, opłaty eksploatacyjne. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka na półpiętrze. Mieszkanie w
bardzo dobrym stanie, ładnie utrzymane. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752

5 października 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
XX lecia - słoneczna kawalerka
NM5877 - 500 122 446
Zabobrze - dwupokojowe mieszkanie z garażem nr lic.10171 - 508
240 826
Zabobrze 3 - 78 m2, 3 pokojowe,
parter, cena 297 tys. nr. lic. 3290 - 662
040 448
Zabobrze II - 2 pokojowe 49,50
m2, 4 piętro, budynek z windą, balkon,
panele, zabudowa kuchenna, cena
155 tys. nr. lic. 3290 - 662 040 448
Zabobrze III - ładne mieszkanie
2 pokojowe. JeldomN lic.3059 - 600
434 800
Zabobrze III - mieszkanie 3 pokojowe po remoncie, na pierwszym piętrze, cena do negocjacji Nr.Lic.5877
- 515 285 788
Zabobrze III - trzypokojowe mieszkanie po remoncie 62 m2 położone na
pierwszym piętrze Nr.Lic 5877 - 515
285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
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
Pokoje, bursa, akademik z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby
indywidualne w Jeleniej Górze
-blisko UE - 606 360 443

Mieszkanie lub pokoje dla studentów - 512 926 742
Kawalerka w pełni umeblowana, wyposażona, koszt ogólny
900 zł. bez zwierząt, bez dzieci - 796
489 565
2 pokojowe, umeblowane, wyposażenie, ogrzewanie centralne - 601
861 085
Do wynajęcia pokój w domku
jednorodzinnym - 075 75 215 95,
695 605 043
2 pokoje Cieplice - 800 zł.+ opłaty, od
listopada, przy ul. Wolności, niedaleko
PKN Orlen - 600 36 15 74
2 pokoje, 800 zł. - 51 m2, całkowicie
umeblowane, ładne od 1.10.09 do
wynajęcia 800 zł. plus czynsz i opłaty.
Kaucja 1100 zł. Mogą mieszkać 4 os.
- 502 399 088
2 pokoje, 800 zł. - umeblowane,
ładne Kiepury plus opłaty związane z
mieszkaniem - 507 547 521
2 pokojowe - (ok. 53 m2) w okolicach
zajezdni MZK. Do dyspozycji również
piwnica, komórka i ogródek. Czynsz:
850 zł./msc + liczniki, kaucja: 1500
zł. - 513 019 744
2 pokojowe - komfortowe - umeblowane i wyposażone (meble, lóżka,
telewizor, pralka, lodówka itp.). Czyściutkie, wyremontowane, przytulne
- 900 zł.+ media - 888 119 319
2 pokojowe Lwówek Śl. - mieszkanie własnościowe, po remoncie - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
- 607 687 488
2 pokojowe nowe Zabobrze - nowe
mieszkanie tel. (w tygodniu po 16) 607 799 423

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

Okazja - 1 pokojowe przy ulicy Drzymały. Doskonała lokalizacja pod wynajem.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 5076676-139 ; infolinia 0801-011-963
Kawalerka w Cieplicach - Plac Piastowski - doskonała lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie 507-676139 ; infolinia 0801-011-963

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

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

REKLAMA

2 pokojowe Spółdzielcza JG - mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze
przy ul. Spółdzielczej, częściowo
umeblowane, kuchnia w pełni wyposażona, CO gaz, miejsce do parkowania, blisko centrum - 696 672 736
2 pokojowe w Sosnówce - ogród,
garaż w Sosnówce C.O. gazowe
Cena 900 zł. - 501 737 086
2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie
umeblowane, wyposażone w sprzęt
AGD - 792 847 861
2 pokojowe Zabobrze - przy ul. Kiepury. Mieszkanie jest umeblowane w
pełni wyposażone (pralka, lodówka,
telewizor) Czynsz 900 zł. + liczniki
+kaucja 900 zł. - 608 208 421
2 pokojowe Zabobrze - M-2 w pełni
umeblowane i wyposażone. Ul. Paderewskiego (RTV + AGD itp.). Czyściutkie, wyremontowane, przytulne - 900
zł.+ media - 888 119 319
3 pokojowe - blisko centrum, 3 piętro,
111 m2, nieumeblowane, umeblowana tylko kuchnia, cena 1290 zł. nr.
7867 - 514 600 108
3 pokojowe - na Zabobrzu, nieumeblowane, 1130 zł. lic.7867 - 514
600 105
3 pokojowe - Zabobrze - na dłuższy
okres, częściowo umeblowane - 665
504 557
3 pokojowe centrum - mieszkanie przy
Pl.Ratuszowym - 608 403 634
3-pokojowe na Zabobrzu - ładne
3 pokojowe mieszkanie po remoncie
(koło Blaszaka) częściowo umeblowane 1200 zł. + opłaty - 691
121 539
54 m Zabobrze 880 zł. - pilnie
wynajmę mieszkanie na Zabobrzu ,
umeblowane, 2 pokojowe z balkonem
cena 880 zł z czynszem Sudety Lic
1749 - 721 824 886
Atrakcyjny lokal - użytkowy w
centrum Jeleniej Góry - 513 018 455
Biura w Cieplicach - przy innej
firmie, 50 m2 i 150 m2 nr. 7867 - 514
600 108
Buda na Zabobrzu - na targowisku
Zabobrze - 724 436 664
Cieplice - 74 m2 - 2 x piwnica 2 x
komórka 1 x strych możliwość wykonania pokoju (adaptacja)1 x ogród 1
piętro po remoncie c.o gaz , kominek
budynek 4 - rodzinny - 603 345 945
Dla kulturalnego pana - mały pokoik,
opieka wikt i opierunek - 665 371 229
po 16-ej
Dla studentów - mieszkanie 2 pokojowe z kuchnia i łazienka umeblowane. Po remoncie, informacje po
godz.16. - 514 947 157, 510 473
558
Dom - dom wolnostojacy, 6 pokoi,
dwie łazienki, kuchnia z jadalnią,
garaż na dwa samochody cena 2500
zł plus liczniki plus kaucja licencja
5124 - 601 551 213
Dom - komfortowo umeblowany i całkowicie wyposażony dom w Jeleniej
Górze, z ogródkiem i garażem, cena
3200 zł. nr.7867 - 514 600 108
Dom - w Jeleniej Górze, komfortowo
umeblowany i kompletnie wyposażony, z ogródkiem i garażem nr. 7867
- 514 600 108
Dom w Piechowicach - 5 pokoi,
salon, łazienka. Najchętniej firmie 605 959 510
Duży dom - do wynajęcia w Jeleniej
Górze. Idealny dla firm. lic.5627 - 514
600 103
Duży pokój - w mieszkaniu studenckim dla 2 osób najlepiej pary studenckiej lub dwóch dziewczyn z AE. Cena
wynajmu 250 zł od osoby (w tym
czynsz) + media - 668 381 086
Duży pokój dla 2 osób - w mieszkaniu studenckim na ul. Drzymały (5
min na UE). Ocena 250 zł/os (w tym
czynsz) + media - 668 381 086

Dwa pokoje dla studentów - 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
Działka - 1800 m2 w Przesiece,
spokojne miejsce, widok na góry - 697
468 635 lub 075 76 214 58
Garaż - w Kostrzycy - 515 799
843
Garaż i lokal handlowy - do 200
m2 w centrum Jeleniej Góry - 607
730 188
Garaż w centrum - przy ulicy Groszowej do wynajęcia 150 zł/m - 501
167 262
Hala - JG i Lubań - Hala - JG i Lubań
nr. 7867 - 514 600 108
Hala - mam do wynajęcia hale w
Jeleniej Górze i Lubaniu nr.7867 - 514
600 108
JG Cieplice - pokoje - wolny pokój dla
studenta lub osoby pracującej - 075
755 24 56
Karpacz - pokój z aneksem kuchennym, łazienka - 507 046 283
Kawalerka - 45 m2 na Zabobrzu
przy ulicy Kiepury. Od zaraz - 783
698 026
Kawalerka - od zaraz mała
kawalerka przy ulicy Morcinka - 692
864 736
Kawalerka - umeblowana lic.7867
- 514 600 105
Kawalerka 30 m2 - ul. Grunwaldzka (obok Lidla) - 500 323 200
Kawalerka bez pośredników
- umeblowana w centrum Jeleniej
Góry. Wyłączam studentów - 075
75 263 36
Kawalerka na Kadetów - nowa 50 m2 od Kolegium 700 zł. + media
- 511 669 214
Kawalerka od zaraz - przy ul.
Morcinka, 15m2, niski parter, pokój
z aneksem kuchennym, łazienka z
wc. Koszt 650 zł + prąd + woda. Bez
pośredników - 504 131 604
Kawalerka studencka - w pełni
umeblowana i wyposażona z balkonem, 2 osobowa kawalerka za 700 +
media od zaraz - 668 356 174
Kiepury 3 pokojowe - mieszkanie
65 m2, kuchnia wyposażona, pokoje
nieumeblowane, 1000 zł +media +
kaucja. Nowy blok, ogrzewanie elektryczne - 501 167 262
Kiosk - z możliwością przeniesienia
- nadający się na wiele branż, cena do
uzgodnienia - 660 347 756
Lokal - 40 m2, parter Różyckiego
- 507 961 155
Lokal - handlowo-usługowy. Zabobrze 40 m2 - 507 961 155
Lokal - pod działalność lub mieszkanie - 516 050 839
Lokal - z osobnym wejściem,
dostęp do sanitariatu, powierzchnia 20
m2 nadaje się na lokal handlowo-usługowy okolice sądu - 505 160 089
Lokal 50 m2 - z osobnym wejściem,
dostęp do sanitariatu, powierzchnia
50 m2 nadaje się na lokal handlowousługowy - 505 160 089
Lokal biurowy 16 m2 - centrum,
czynsz 850 zł. z VAT, w czynszu
wszystkie media prócz telefonu, do
wspólnego użytkowania WC, kuchnia,
poczekalnia - 510 243 264
Lokal blisko centrum - mam do
wynajęcia lokal na usługi, handel lub
biuro, boczne ulicy 1 Maja, 70 m2,
cena 3000 zł ( w tym już media), po
remoncie nr. 7867 - 514 600 108
Lokal blisko centrum - na piętrze 59
m2 i/lub na parterze 59 m2 pomieszczenia na magazyn, hurtownię, biuro
itp. czynsz 2 tys.zł lub 1,1 tys. zł (w
przypadku wynajmu 1 pomieszczenia) lic.7867 - 514 600 1105

Lokal komercyjny - na parterze
200 m2, w ścisłym centrum, jedna
duża powierzchnia sprzedażowa,
duże witryny, idealny na sklep, bank
itp. - 600 272 831
Lokal na biuro - (30 m2) w okolicach Małej Poczty. Lic.7867 - 662
009 200
Lokal na zakład fryzjerski - elegancki lokal 120 m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy w
Jeżowie - 693 100 000
Lokal usługowy - 70 m2, parter,
dobra lokalizacja ok. centrum, 2500
zł. + media Pelkom lic nr 3454 - 693
539 967
Lokal użytkowy - w centrum o
powierzchni 80 m2 N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Lokal w centrum - 70 m2, bardzo
blisko głównej ulicy handlowej, cena
3000 zł 514 600 108 nr. 7867 - 514
600 108
Lokal w Piechowicach - 3 pomieszczenia 113 m2 na parterze, dwa
pomieszczenia na piętrze na hurtownię, magazyn, nieuciążliwą produkcję,
2 tys. zł lic.7867 - 514 600 105
Lokal w Podgórzynie - 200 m2,cztery pomieszczenia z przeznaczeniem
na działalność handlowo-usługową, 3
tys. zł. lic.7867 - 514 600 105
Lokal w Złotoryi - mam do wynajęcia lokal na handel i restauracje w Złotoryi - rynek nr. 7867 - 514 600 108
Lokale - na biura, hurtownie, magazyny, warsztaty - 601 750 147
Lubomierz - 3 pokoje 57 m2, od
zaraz - 507 046 283
Luksusowa kawalerka - w nowej
kamienicy - 785 599 886
M2 nieumeblowane - 56 m2, 2 pokoje
(10 m2 i 21 m2), osobno łazienka i
WC, kuchnia częściowo umeblowana,
w przedpokoju szafa wnękowa. 800
PLN + liczniki. - 601 806 001
M-2 oś. XX-lecia 38 m2 - od stycznia
w pełni umeblowane na parterze
2 pokojowe z balkonem, 600 zł. +
czynsz i liczniki. - 514 859 573
Mieszkanie ul. Teatralna - 39
metrów, 650 zł. + jednorazowa kaucja
650 zł. + liczniki - 602 436 599
Mieszkania dla firm - umeblowane
dwie kawalerki w centrum Jeleniej
Góry - 075 75 263 36
Mieszkania przy ulicy Sobieskiego
82A - w Jeleniej Górze. Na telefony
odpowiadam w godzinach 12 - 16.
Cena 850 - 1200 zł. - 607 083 098
Mieszkanie - 2 pokojowe, umeblowane, na Zabobrzu przy SP 11. Cena
700 zł + czynsz 250 zł + liczniki - 505
131 645
Mieszkanie - 63 m2 Zabobrze komfortowo umeblowane do wynajęcia
3 pokoje plus duży przedpokój plus
kuchnia plus łazienka - 510 002 442
Mieszkanie - dwupokojowe 35 m2
na Zabobrzu przy ul. Kiepury - 691
802 600
Mieszkanie - w domku jednorodzinnym w okolicy zajezdni MZKa,
częściowo umeblowane. Proszę o
kontakt w godzinach od 16 do 19. 693 639 881
Mieszkanie 1300 zł - 80 m2, salon
z aneksem kuchennym, 2 sypialnie,
łazienka, nowe - 793 991 846
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum
kompletnie umeblowane po remoncie
wynajmę najchętniej firmie lub klubowi
sportowemu - 793 655 014
Mieszkanie 2 pokojowe - poszukuje 2 osób do pokoju 2 osobowego w
mieszkaniu studenckim w pełni umeblowanym na ul. Różyckiego. Bdb.
warunki, niski czynsz do zamieszkania od zaraz - 782 047 547 lub 609
983 347
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko
centrum, 3 piętro, 111 m2, nieumeblowane, umeblowana tylko kuchnia,
cena 1290 zł. nr. 7867 - 514 600 108
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Mieszkanie 3 pokojowe - na ulicy
Jana Kiepury, umeblowane. Koszt
1120 zł. + media - 694 473 203
Mieszkanie 40 m2 centrum Kawalerka na 1-piętrze, kuchnia,
przedpokój, łazienka z toaletą, duży
pokój-przedzielony, balkon okolice
Akademii Ekonomicznej - 604 922
815
Mieszkanie 80 m2 - salon z aneksem kuchennym, kominkiem i ogrzewaniem podłogowym, 2 sypialnie i
łazienka, cena 1500 zł plus opłaty, ok.
lotniska - 793 991 846
Mieszkanie dla pary - pięknie
urządzone, w pełni wyposażone,
dwupoziomowe mieszkanie (40 m2)
w spokojnej okolicy. Czynsz 1200
(z ogrzewaniem). Lic.7867 - 662
009 200
Mieszkanie dla studentów - 2
pokojowe, osobna duża kuchnia.
Kompleksowo umeblowane i wyposażone. Możliwość dofinansowania
z uczelni. Blisko Kolegium Karkonoskiego. Wolne od 1 października - 781
162 511
Mieszkanie dla studentów - dwa
pokoje na Kiepury dla 2 do 4 osób 798 615 820
Mieszkanie dla studentów - samodzielnie mieszkanie dla 2 osób,
wyposażone , komfortowe, blisko
Uniwersytetu Ekonomicznego - 515
979 405
Mieszkanie dwupokojowe - samodzielne w domku 2 rodzinnym, 50 m2,
blisko centrum, umeblowane, wyposażone w AGD, Ładne, czyste i ciche.
W opcji garaż, ogródek na grilla. 950
PLN/m-c + media - 606 158 763
Mieszkanie dwupoziomowe do zamieszkania za miesiąc. 80
m2, salon z aneksem kuchennym i
kominkiem, ogrzewanie podłogowe,
2 sypialnie, łazienka z wanną z
hydromasażem, okolice lotniska,
1500 miesięcznie plus opłaty - 793
991 846
Mieszkanie studenckie - mam do
wynajęcia 2 pokoje w mieszkaniu
studenckim, 2 i 3 osobowy, kuchnia,
2 łazienki w mieszkaniu studenckim
bardzo blisko UE, Internet. 330/os. +
media + zwrotna kaucja wysokości
jednego czynszu - 793 443 004
Mieszkanie studenckie - samodzielne mieszkanie dla studentów (
2 lub 3 osoby) blisko Uniwersytetu
Ekonomicznego - 515 979 405
Mieszkanie w centrum - przy ulicy
Krótkiej mieszkanie: umeblowane i
wyposażone: 900 zł.+ czynsz 210 zł.+
prąd i woda + kaucja - 501 167 262
Pomieszczenie magazynowe
300 m2, I piętro w Cieplicach, dobra lokalizacja, plac
manewrowy, tanio! Kontakt
- 604 557 470

Pomieszczenie 24 m2 w Cieplicach, dobra lokalizacja na
biuro rachunkowe, gabinet
itp. Kontakt - 604 557 470
Wynajmę halę 6000 m2 w
Kowarach na tor kartingowy
oraz 4000 m2 piwnic z
możliwością adaptacji do
zabawy w paint ball
- 502 548 771
Do wynajęcia lokal biurowy o
powierzchni 53 m2; ul. Tuwima - 075 75 24 237 (w godz.
7.00-15.00)
Pomieszczenie 70 m2 w Cieplicach, dobra lokalizacja na
usługi, magazyn itp. Kontakt
- 604 557 470

5 października 2009 r.

28

og£oszenia

Mini akademik - 2 pokoje 2 lub 3
osobowe w mieszkaniu studenckim,
kuchnia, 2 łazienki, Internet, bardzo
blisko UE. wyposażone. 330 zł./os. +
media + zwrotna kaucja wysokości 1
czynszu - 793 443 004
Nowe m2 w Podgórzynie - 2 pokojowe, willowe, parter z tarasem, parking, C.O. gaz, ciepłe, wewnętrzne,
czynsz 750 zł. plus liczniki, kaucja 2
tys. zł. - 604 234 234
Okazja - rachunki gratis - w mieszkaniu studenckim na Zabobrzu.
Całkowity koszt 350 zł./m-c. Oferta
tylko dla panów niepalących. Oferta
tylko dla Panów niepalących - 796
610 998
Poddasze w domku - w Jeleniej
Górze dla 2 lub 3 osób - 781 957
535
Podnajmę cześć lokalu - na działalność handlową w dużym sklepie z
firanami - 665 000 382
Pokoje - 1 lub 2 osobowe, 15 zł./
doba ze wszystkimi opłatami), 2,5 km
od Zabobrza lic.7867 - 514 600 105
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
75 515 15
Pokoje dla studentów - bez nałogów, centrum J.G. - 075 75 32 208
Pokój - dla studentki/studenta
ul.Karłowicza 5/66 Jelenia Góra
od zaraz dzwonić po 20 - 075 75
26 162
Pokój - na Bankowej za 600 zł. dla
studentki - 501 737 086
Pokój - w Cieplicach dla 1-2 osób
od zaraz w domku dla studenta, osoby
pracującej. Kuchnia, łazienka, internet.
GG: 2798099 - 798 421 721
Pokój - Zabobrze - 790 405 342
Pokój 1 osobowy - w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu, w pełni
umeblowany, blisko przystanek autobusowy - 604 367 041
Pokój 1 osobowy od zaraz - w Cieplicach, domek dla studenta, osoby
pracującej, 10 min. do centrum - 791
509 837
Pokój 2 os. - umeblowany pokój
dla dwóch osób od 1.10 plus kaucja i
rachunki do podziału - 785 157 185
Pokój 2 os. na Kiepury w wieżowcu.
Dla 2 studentów/studentek. 250 zł/os.
Pokój umeblowany. - 669 369 055
Pokój 2 osobowy - w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu, w pełni
umeblowany, blisko przystanek autobusowy - 604 367 041
Pokój 2-osobowy - 2 dziewczyny
poszukują 2 współlokatorek (może
być para). Mieszkanie znajduje się
bardzo blisko UE jest po remoncie.
Cena to 290 zł + media od osoby 663 345 870
Pokój dla 1 lub 2 os - centrum
Jeleniej Góry obok dworca PKS
osobna łazienka, Internet gratis - 604
170 458
Pokój dla 2 studentek - do wynajęcia pokój z dostępem do kuchni
i łazienki. Cena pokoju 500 PLN.
Kontakt po godzinie 19.00. - 075
764 74 90
Pokój dla studenta - od zaraz dla
2 studentów/-tek w domku jednorodzinnym. 10 minut spacerem od
Politechniki - 075 75 51 855
Pokój dla studenta - w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu, w pełni
umeblowany, blisko przystanek autobusowy - 604 367 041

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

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%)

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Pokój dla studenta - wolne miejsce
w mieszkaniu studenckim na Zabobrzu, pokój w pełni umeblowany - 667
577 711
Pokój Plac Ratuszowy - jeden pokój
400 zł. + rachunki. Prestiż i komfort 792 849 604
Pokój studencki przy UE - 2 osobowy - umeblowany salon - dla
studenta/ki w ładnym, nowym mieszkaniu studenckim - 608 496 653, 075
75 15 217
Pokój Zabobrze - pokój dla mężczyzny studiującego lub pracującego,
niepalącego. Pokój jest odświeżony
i umeblowany. Koszt 350 zł. - 693
495 331
Pomieszczenie 24 m2 - w Cieplicach, dobra lokalizacja na biuro
rachunkowe, gabinet itp. - 604 557
470
Pomieszczenie 70 m2 - w Cieplicach, dobra lokalizacja na usługi,
magazyn itp. - 604 557 470
Pomieszczenie magazynowe 300 m2, I piętro w Cieplicach, dobra
lokalizacja, plac manewrowy, tanio
- 604 557 470
Stancja - dla dwóch osób w centrum Jeleniej Góry - 075 64 21 203
Stancja - umeblowane trzy pokoje
dwu- lub jednoosobowe z dostęp
do Internetu, wyposażona kuchnia,
łazienka. Cena jednoosobowego
350 zł + media Cena dwuosobowego
250 zł + media Blisko UE. - 075 76
75 954
Stancja dla studenta - miejsce w
pokoju dwu osobowym w samodzielnym mieszkaniu studenckim blisko
centrum oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 220 + kaucja + liczniki - 075
75 26 351
Szklarska Poręba - cześć domku
najlepiej rodzinie 3 sypialnie dwie
łazienki, pokoik z przeznaczeniem
na garderobę centrum Szklarskiej
Poręby - blisko dworca z widokiem
na góry - 600 719 930
Szukam kawalerki - Para szuka
kawalerki do 550 PLN plus media
,max 30 m2 w pełni wyposażona. Od
zaraz - 609 599 704

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

Szukam współlokatorki - do pokoju
dwuosobowego (mieszkanie dwupokojowe) - mieszkanie znajduje się
niedaleko centrum i Uniwersytetu
Ekonomicznego, dobre warunki. 235
zł plus media - 697 192 722
Tani magazyn - bardzo tania
powierzchnia magazynowa (150
m2) - 10 km od centrum JG. Lic.7867
- 662 009 200
Tanie pokoje dla firm - noclegi już od
25 zł./ noc/ osoba - przy grupach od
6 do 8 osób (przy MPGiK w Jeleniej
Górze), b. dobre warunki, osobna,
wyposażona kuchnia z jadalnią, 4
pokoje, 2 łazienki. - 075 64 25 088
W Cieplicach do wynajęcia - mieszkanie dwupokojowe + kuchnia i łazienka
- 509 227 400
Wydzierżawię stanowisko fryzjerce - na dobrych warunkach - 509
160 813 791 571 118
Zabobrze 2 pokojowe - mieszkanie
2 pokojowe umeblowane AGD 900 zł
plus kaucja - studentom dziękuję - 757
524 879

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka - samotna matka
z dzieckiem w wieku szkolnym
poszukuje do wynajęcia od zaraz
kawalerki lub pokoju na dłuższy
okres niedrogo - 691 393 729
1 osobowy pokój - studentka KK
szuka pokoju 1osobowego w mieszkaniu studenckim - 888 927 098
1/2 pokojowe - w Mysłakowicach,
Miłkowie, Ścięgnach lub w Karpaczu
- 509 208 848
Domek - na 28 listopada - 669
599 165
Garaż - w okolicach ul. Morcinka 075 61 33 526
Hala magazyn 800 m2 - duży plac
manewrowy, teren ogrodzony, na
terenie waga towarowa 15t widlak
ładowarka, wszystkie media - 600
023 416
Kawalerka - 30 m2 przy ul Grunwaldzkiej (koło Lidla) po remoncie
kapitalnym - 500 323 200

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
Kawalerka - pracująca para, bez
nałogów wynajmę niedużą kawalerkę
w Jeleniej Górze. Od zaraz. Interesuje
nas oferta cenowa do 650zł. Kontakt
telefoniczny lub email: whoami@aol.
pl - 512 644 746
Kawalerka - samotna matka z
dzieckiem w wieku szkolnym poszukuje do wynajęcia od zaraz kawalerki
lub pokoju na dłuższy okres niedrogo
- 691 393 729
Kawalerka za opłaty - szukam
kawalerki za opłaty lub za opiekę 666 126 902
Lokal - pod działalność (szeregówkę lub 3 pokojowe m. na parterze)
na terenie JG – najlepiej Zabobrze III.
Wszelkie oferty proszę wysyłać pod
adres@: opndz@wp.pl
Lokal na Zabobrzu - wynajmę 20
do 30 m2, w dobrym miejscu, na parterze, z witryną - 793 991 846
Lokal usługowy w Cieplicach - 606
508 941
Lokal w ścisłym centrum - między
20 a 30 m2 na działalność gastronomiczną - 793 991 846
Małżeństwo pilnie poszukuje
mieszkania - 726 556 988
Miejsce w garażu - na motor skuter.
Niedrogo obok szpitala na Zabobrzu
- 606 994 801
Mieszkanie - umeblowane na
Zabobrzu, 2 lub 3 pokoje. Pilnie - lic.
zaw.7453 - 782 437 206
Mieszkanie 2 pokojowe - na ośrodek terapeutyczny. Mieszkanie dwupokojowe, jasne, w dobrym stanie,
najlepiej nieumeblowane, zlokalizowane w spokojnej okolicy Jeleniej
Góry - 606 345 332, 609 823 924

Mieszkanie Kowary - pracujący bez
dziecka - 796 396 626
Mieszkanie na dłuższy okres - 2
pokojowe na Zabobrzu 1 lub 2 za
rozsądną cenę (minimum za sam
wynajem 500/600 zł.) proszę o kontakt
w godz.17/18 - 792 657 192
Mieszkanie w Karpaczu - najlepiej
2 pokojowe - 515 516 797
Para szuka kawalerki - do 550 PLN
plus media max 30 m2 w pełni wyposażona. Od zaraz - 609 599 704
Piechowice 100 m2 - pomieszczenie gospodarcze na działce 400
m2. w Piechowicach Pakoszowie /
Niedrogo. Lub nawiąże współprace /
Miejsce na reklamę - 724 530 665
Pilnie mieszkanie - bardzo tanio
mieszkanie 2 pokojowe, może być
o niskim standardzie i w okolicach
Jeleniej Góry - 726 556 988
Pokój - na dłuższy czas mężczyźnie
pracującemu - studentowi Zabobrze
II - 606 994 801
Pokój 1 osobowy - niepaląca, spokojna dziewczyna wynajmie pokój po
przystępnej cenie - 664 669 238
Pokój 1 osobowy - studentka KK
poszukuje 1 osobowego pokoju do
wynajęcia w mieszkaniu studenckim
- 888 927 098
Pokój studentka - spokojna, niepaląca studentka wynajmie pokój
najlepiej 1-os. z Internetem, niedrogo,
niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego. kontakt: joasia.j_88@interia.pl
Pokój, kuchnia, łazienka - + Internet
7oo zł + woda prąd Jelenia Góra
Wyspiańskiego - 661 108 840
Poszukuje 3 pokojowe - w Sobieszowie niedrogo - 721 977 792

Poszukuję mieszkania - kawalerki
na dłuższy okres czasu do 550 złotych
- 725 910 320
Rachunki gratis - pokój do wynajęcia w mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu. Całkowity koszt - 350
zł/m-c!. Rachunki gratis! Oferta tylko
dla Panów niepalących - 609 286
095
Szukam 2 pokojowego - para
poszukuje 2 pokojowego, całkowicie
umeblowanego mieszkania do 1100
z opłatami - 695 210 853
Szukam 3 pokojowego - w Jeleniej
Górze - (oprócz Zabobrza) - 667
637 799
Szukam dwupokojowego - szukam
mieszkania dwupokojowego (powyżej
40 m2), umeblowane, wyposażone,
700 zł + liczniki, najlepiej na Zabobrzu
(niekoniecznie) - 605 670 517
Szukamy - jesteśmy spokojna,
niepijącą para, szukamy, poddasza
lub innego wolnego miejsca, które
moglibyśmy wyremontować na nie
duże mieszkanie, warunki do uzgodnienia - 669 504 236 lub 0048 665
994 829
Wynajmę pomieszczenie - w centrum Jeleniej Góry na mały sklepik,
najlepiej z łazienką - 665 367 618
Zaopiekuję się domem lub mieszkaniem w zamian za opłaty Jestem
pracującym rehabilitantem spokojny,
nie palący - 792 868 259

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Czynszowe 28 m2 Szklarska
Poręba na podobne - Piechowice,
Jelenia Góra - 796 596 829
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2 pokojowe na większe - zamienię (z
dopłatą) lub sprzedam własnościowe
50 m2, 2 piętro Noskowskiego na
większe na Zabobrzu II - 603 490
369
3 pokojowe na mniejsze - własnościowe, Zabobrze II na mniejsze - 609
844 079
80 m2 na Długiej - CO 1 piętro, 3
pokojowe zamienię na podobne w
spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry - 075
64 22 059
Dom Jelenia na Wrocław - przedwojenną willę (1935) po kapitalnym
remoncie w doskonałej lokalizacji
zamienię na podobną we Wrocławiu
lub sprzedam (850 tys. zł.) - 606
778 350
Jelenia na Wrocław - Dom
1935/2009 powierzchni 250 m2/
działka 600 m2 w centrum Jeleniej
Góry zamienię na Wrocław lub sprzedam (850 tys. zł). Wysoki standard.
Nie wymaga żadnych nakładów - 604
234 234
Kawalerka na większe - 27m2
kawalerka na jeleniogórskiej starówce
z możliwością wykupu na większe
może być do małego remontu - 694
613 815
Kawalerka na większe - Kawalerka 29 m2 Zabobrze własnościowa
w bloku balkon 9 piętro (dwie windy)
nowe okna PCV, ogrzewanie i ciepła
woda z PECu. Czynsz 160 zł. na 3
pokojowe w bloku z dopłatą w rozsądnej cenie - 605 941 093
Kawalerkę - wyremontowana,
komunalna 36 m2 przy ul. Wrocławskiej na większe w Jeleniej Górze
- 505 059 454
Mieszkanie - 3 pokojowe własnościowe przy ul. Kopernika zamienię
na dwa mieszkania niezależne lub
mniejsze dwupokojowe z dopłatą
kupującego - 698 532 386
Mieszkanie 74 m2 - w Cieplicach
na dom do remontu lub działkę lub
mieszkanie nad morzem - 603 345
945
Mieszkanie 86 m2 - Lubań, ścisłe
centrum, 2 piętro na mniejsze z
dopłatą - 790 215 333
Mieszkanie na dom - w centrum
Jeleniej Góry/ 3 pokojowe ok. 80 m2 II
piętro na dom w okolicach lub Jeleniej
Górze lub inna nieruchomość z możliwą dopłatą. - 724 530 665
Mieszkanie socjalne - w Karpaczu
39 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, c.o., parter na komunalne
z możliwością wykupu [Karpacz lub
okolice] - 502 010 146
Mieszkanie socjalne - zamienię
31,40 m2, pinie na większe - 513
051 065
Mniejsze na większe - mieszkanie
25 m2 na większe - 662 147 407
Na Cieplice - Zabobrze,1 piętro, niezwykle ciepłe, w dogodnym miejscu
pod względem lokalizacji, 52 m2.,
co miejskie - zamienię na większe w
Cieplicach, na parterze lub I piętrze 880 635 171
Na większe - mieszkanie 1-pokojowe
23 m2 z kuchnią w Cieplicach, ogrzewanie piecowe, kuchnia, WC, prysznic, - 663 608 699
Na większe - mieszkanie 49 m2,
2 piętro, kwaterunkowe w Jeleniej
Górze na większe lub podobne - 667
945 448
Na większe - mieszkanie komunalne
kawalerkę: pokój, kuchnia, przedpokój, WC, ogrzewanie gazowe Mieszkanie na 1 piętrze na większe (może
być do remontu) - 75 755 36 01
Na większe - posiadam mieszkanie
51 m2 na parterze w Parku Sudeckim. Wykończone zamienię na dużo
większe - 605 222 100
Nieruchomość gospodarczą - ok.
100 m2. działka 350 m. w Piechowicach na inną lub dom albo mieszkanie
w Jeleniej Górze lub okolicach z możliwą dopłata - 724 530 665
Pilnie - mieszkania z Cieplic na Jelenią Górę -1 piętro możliwe centralne.
- 757 558 949
Stajnia, hala z ziemią - zamienię za
dom - 791 075 244
Własnościowe - 46 m2 w Barcinku (13 km od Jeleniej Góry) zamienię na mniejsze w Jeleniej Górze,
lub podobnej wielkości komunalne z
możliwością wykupu - 665 467 333

Własnościowe - 47 m2 w Szklarskiej Porębie - centrum na większe
(Szklarska lub Piechowice) - 504
251 293
Własnościowe na zadłużone
- kawalerkę własnościową 6 km od
centrum JG, możliwość rozbudowy
do 52 m2 zamienię na komunalne w
Jeleniej Górze. Może być zadłużone
lub do remontu - 724 339 079

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Poszukuję kumpelki/kumpla
- osoby mówiącej jednym z tych
języków (niemiecki, angielski,
szwedzki, rosyjski) hobby, amatorsko - 075 76 199 73
Aga 22 biust 3 - lekko zaokrąglona
zaprosi do swojego dyskretnego
mieszkanka- - 785 793 804
Całodobowo i dyskretnie - Całodobowo i dyskretnie - 669 885 849
Dwie atrakcyjne młode - zaproszą do
siebie - 669 885 849
Gabi...do twoich usług - 669 885
849
Jeśli chcesz..... - popisać erotyczne
smsy to pisz - 886 565 344
Jeśli jesteś dojrzałą kobietą - powyżej 35 lat, atrakcyjną, zadbaną i
sympatyczną i chcesz poznać fajnego
młodego chłopaka to odezwij się.
Tylko sms! - 518 337 160
Centrum Kształcenia Plejada
zaprasza chętne osoby na masaż Cena 10 zł./h bez względu na rodzaj
masażu - stóp, relaks, drenaż limfatyczny. Zapraszamy - 075 648 83 85
Oferuję wszystko - nie oczekuje
niczego w zamian. Jestem fajnym
facetem (27 l.) z Jeleniej wiec jeśli
czujesz się samotna napisz do mnie.
Tylko kobiety. - 794 201 653
Pan 33 lata - zaniedbywany przez
żonę, pozna panią - SMS - 518
582 274
Pan dla panów - dyskrecja - 726
243 661
Poznam dziewczynę, pannę Wojtek 33 lata, kawaler, wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu, blond
włosy - 605 499 767
Podejmę współpracę z panią
- 508 782 626
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
Sandra - od 8-ej - 519 142 668
Sympatyczny, samotny chłopak pozna szczupłą dziewczynę. Czekam
na eski - 725 199 067

USŁUGI
BUDOWLANE
Profesjonalny montaż kuchni,
garderoby, panele, boazerie - 725
444 265
Remonty, wykończenia wnętrz 600 317 300
Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197
Hydraulik - tanio - 605 180 403
Podejmę się wykonania robót
budowlanych z nadzorem własnym - 796 596 829
Technik budowlany upr. budowlane nr 13 69 85 - praca z nadzorem
budowy
Wyremontuję dach, mieszkanie - tynki, regipsy, gładzie, płytki,
woda, prąd, C.O., malowanie,
tapetowanie, ogrodzenia - 662 142
682, 075 71 30 572
Dachy - papa, gont, blacha,
dachówka, remonty inwestycje 601 861 085
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele innych - solidnie i
szybko - 880 992 649

Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie
- 698 056 197

Profesjonalne usługi murarskie, brukarskie, glazura
- 695 031 664

Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197

Prace budowlane - płytki, regipsy,
gładzie malowanie itp. - 511 656 277

Brukarstwo - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio, solidnie
- 793 240 653

Prace wykończeniowe - tapetowanie, płytkowanie, tynki ITP Tylko
poważne oferty - 503 347 936

Brukarstwo - solidnie, uczciwie
- 609 136 364

Prace ziemne - koparkoładowarka
+ wywrotka 25T - 790 653 712

Brukarstwo - układanie kostki
brukowej (betonowa, granitowa) inne
roboty z granitu schody, ogrodzenia,
murki oporowe, oklejanie dobra cena!
Solidnie - 792 618 355

Przedsiębiorstwo budowlane
- wykona prace zlecone remontowobudowlane tanio i solidnie. Udostępnimy posiadane rabaty na materiały
budowlane - 883 316 540

Budowa domów - remonty adaptacje, hydraulika oraz centralne
ogrzewanie i instalacje elektryczne
- 782 645 654

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

Budowa domów - stany surowe,
pod klucz również F VAT - 606 508
723
Dachy, rynny, papa - dekarstwo od
a do z oferujemy dobre ceny - 691
925 724

Remonty budowlane - hydraulika,
elektryka - solidnie, tanio, szybko 502 215 803
Remonty mieszkań - solidnie i na
każdą kieszeń - 513 194 392

Dachy - remonty - pokrycia, konserwacja, ocieplenie, wentylacja - 602
884 480

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

Dekarstwo - blacharstwo - rynny,
papa, blacha, obróbki blacharskie.
Montaż, naprawa. Niskie ceny - 502
53 8727

Remonty mieszkań, łazienki kompleksowo Tanio i solidnie - 783
203 200

Docieplenia i elewacje - 502
283 823

Rusztowanie elewacyjne 50 m2 30 zł doba odbiór własny - zapraszam
- 661 118 739

Docieplenia, adaptacje strychów
- elewacje, budujemy domy, wykonujemy remonty przebudowy rozbudowy
nadbudowy. Firma budowlana Dom
pod klucz - 507 445 930

Tynki gipsowe - cementowe agregatem - 502 283 823

Elewacje wykończenia - firma
ogólnobudowlana wykona elewacje
z tynku naturalnego lub mineralnego
oraz wszelkie prace wykończeniowe.
- 793 240 653

Usługi budowlane - remonty wykończenia wnętrz, domy w stanie surowym - 665 733 354

Firma dekarska - oraz ogólnobudowlana - 721 120 017
Firma remontowo - budowlana wykona roboty stolarskie, dekarskie,
renowacje starych obiektów - 600
077 104
Gładzie - malowanie prace wykończeniowe - 501 808 790
Gładzie, malowanie - wykonam
położenie gładź i malowanie - 793
299 616
Hydraulika - przyjmę zlecenie
na wykonanie prac hydraulicznych,
hydraulicznych, C.O, inst.wod.kan. 669 826 053
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
Koparko-ładowarka z
wywrotką do wynajęcia tanio i solidnie - 793 240 653
Koparkoładowarka wykopy
- prace ziemne przyłącza wodne i
kanalizacyjne - 785 535 629
Koparkoładowarka wykopy
- przyłącza wodne i kanalizacyjne,
szamba oczyszczalne ścieków, tanio
sprawnie i fachowo - 785 535 629
Kostka brukowa - szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
Malarz do wynajęcia - solidny,
doświadczony, uczciwy - 792 462
031
Malowanie, tapetowanie - regipsy,
drobne remonty tanio, szybko, profesjonalne - 793 959 465
Masz problem - cieknący kran,
zatkany zlew, brak światła, uszkodzone meble i odpadł tynk nie masz
nikogo-zadzwoń na pewno pomogę,
szybko, solidnie tanio - 785 813 611
Mąż na godziny - wszystkiego rodzaju
drobne naprawy - 513 194 392
Mieszkania, łazienki – remonty,
regipsy, zabudowy, gładzie, malowanie, podłogi i inne - 880 992 649
Minikoparka - małe wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacja, gaz.
Sprawnie, fachowo, odbiory - 608
134 616
Murowanie-tynkowanie firma świadcząca usługi w zakresie
murowania i tynkowania przyjmie
zlecenia. - 793 240 653
Planujesz remont domu, mieszkania - zadzwoń, a zrobimy to szybko,
tanio, solidnie - 502 215 803
Płytki, malowanie - wszelkie
remonty, adaptacje pomieszczeń
solidnie - 605 140 435
Porządkowanie posesji - wywóz
gruzu i nieczystości. Brukarstwo prace
ziemne i ogólnobudowlane. Tanio i
solidnie - 793 240 653

Układanie glazury - wykonam ułożenie glazury możliwość ciecia płytek
na 45 stopni - 793 299 616

Usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką Katapiler
- 601 789 268
Usługi ogólnobudowlane od A
do Z - gładzie, regipsy, malowanie,
glazura, panele, montaż mebli itp. 660 341 453
Usługi ogólnobudowlane - remonty
mieszkań w pełnym zakresie.
Remonty łazienek nowych i istniejących. Roboty branżowe. Solidnie i
niedrogo! Zadzwoń, sprawdź! - 697
491 592
Usługi samochodem ciężarowym 6-o tonowym skrzyniowym 7 m - 2.5
m - 601 789 268
Wlokbud - prace ziemne - i ogólnobudowlane do wynajęcia koparkoładowarka z wywrotką, zagęszczarki
gruntu - 793 240 653
Wlokbud - prace ziemne - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarka
z wywrotką, zagęszczarki gruntu - 793
240 653
Wykonam prace betonowe lub
żelbetowe - mury oporowe, schody,
fundamenty. Doświadczenie i precyzja - 662 230 067
Wykonam szybko i solidnie - malowanie, tapetowanie, regipsy, płytki,
panele, gładzie...itd. - 608 026 379
Wykonujemy roboty dekarskie nie tylko, solidny dach na lata - 697
472 691
Wykończenia wnętrz - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Wykończenia wnętrz - remonty 502 283 823

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, karaoke
- 603 785 794
Zespół na studniówkę - naszą
specjalizacja są studniówki, wesela i
imprezy karaoke. Bardzo dobre nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Demo
na naszej stronie. E-mail kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425
Acustic - wesela - 603 363 959
DJ na każdą okazję - oprawa
muzyczna imprez, nagłośnienie,
wesela studniówki, imprezy dla grup
- 604 229 350
Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela, zabawy, dancingi, biesiady, nagłośnienia - 501 576 923
Muzyczny duet - wesela, bankiety
- 609 851 863
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi - 604 186 987
Zespół muzyczny Music Party zaprasza do czadowej zabawy na:
weselach, bankietach, studniówkach
Kontakt:music-party@wp.pl - 605
450 117

Zespół Muzyczny New-Romantic
- wesela, zabawy. Akordeon - różne
okoliczności - 607 155 787
Zespól muzyczny FART - muzyka
na żywo - saksofon, akordeon dancingi, ogniska, wesela od 1500
zł. - 609 272 704

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Profesjonalna fotografia ślubna i okolicznościowa - 609 763
912

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się starszą osobą na
wsi - dzwonić po 19. - 603 986 683
Zaopiekuję się osobą starszą
lub domem - mam 54 lata - 662
124 548
Podejmę się opieki - nad osoba
starszą - 660 380 398
Zaopiekuję się dzieckiem - wieloletnia praktyka, niepaląca - 501
083 152

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
Grupa Doradcza RESH - detektywi, pomoc prawna, rozwody - 693
873 473

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karcher - pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej, profesjonalnie, najtaniej
w mieście już od 3,50 m2 brutto,
wystawiam FV, - 608 058 870
Opieka nad grobami - profesjonalne
sprzątanie nagrobków, przyjmujemy
jednorazowe zlecenia oraz stałą
obsługę, profesjonalne, tanio, FV,
dokumentacja foto na życzenie - 608
058 870
Posprzątam - umyję okna - 602
194 003
Sprzątanie domów jednorodzinnych - mycie okien, oferty poważne
- 503 347 936
Wspólnoty mieszkaniowe - obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe w
zakresie bieżącego utrzymania czystości nieruchomości oraz przyległego
terenu zewnętrznego. Profesjonalnie
tanio, fv, - 608 058 870

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Prywatny dom „Jesienny Liść”
dla osób starszych - 075 76 12 393,
516 067 924
247617. Kolczykowanie ciała - 100
% bezbolesne i bezpieczne kolczykowanie wszystkich części ciała.Tanio.
Licencjonowany Gabinet Piercingu
i Kosmetyki: Wolności 2, obok zoologicznego lub zapisy tel, sms - 517
171 414
249025. Masz cellulit to... - Nowoczesna antycelulitowa terapia odchudzająca w próżniowych kapsułach
Vacu Fit, rollmasaż w podczerwieni,
wibropłyty. 1xGRATIS karnety, zniżki
w J.Górze Poznańska 21 - 604
284 638
249018. Rewelacyjne odchudzanie - Najnowocześniejsze maszyny
pomogą ci bez wysiłku pozbyć się
nadwagi i cellulitu. 10min u nas to
jak 4godz na siłowni. Wstąp do nas.
Studio FIGURA ul. Poznańska 21 J.
Góra - 604 284 638
247605. Super tipsy - 50 zł - Śliczne
delikatne tipsy, paznokcie naturalne,
przedłużane na szablonie, żelowanie
swojej płytki paznokciowej - 50 zł
bez dodatkowych dopłat. Gabinet w
Centrum. Proszę o zapisy tel. - 517
171 414
Ośrodek Terapii
Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny 606
921 436
Gabinet psychoterapeutyczny 602 638 645
Jelenia Góra
ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni
Przeciwgruźliczej i Chorób
Płuc)
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248599. 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
250010. Zabiegi kosmetyczne i
masaż - Centrum Kształcenia Plejada zaprasza wszystkich chętnych na
zabiegi kosmetyczne oraz masaże do
swoich pracowni. Wszystkie zabiegi
wykonujemy podczas zajęć praktycznych. - 075 648 83 85
1001 art do paznokci. - Ozdoby od 1 zł
za opakowanie - ponad 500 rodzajów,
kleje, pilniki, żele, tipsy itp. Możliwy
odbiór w Jeleniej i dowóz. Od X sklepik
w centrum. - 517 171 414
Masaż leczniczy 20m 10 zł. - Masaż
na obolałe mięśnie, przeciwbólowy
kręgosłupa, nóg, akupresura stóp,
częściowy i całkowity, antymigrenowy,
przeciwcellulitowy. Gabinet w Centrum JG. Zapisy tel. - 517 171 414
Przedłużanie włosów - tylko
do końca października promocja
przedłużanie włosów w cenie 450 zł.
Zadzwoń - 793 004 593
Sauna, masaż odchudzający relaksacyjny, leczniczy w ofercie
są również solarium, komputerowe
odchudzanie, vibroacustic-migrena,
depresja, nerwica - 600 106 329
Tipsy - tanio i solidnie pierwsza
wizyta 40 zł.,co piąta 35 procent taniej,
ogromna ilość ozdób - zapraszam 695 098 052
Tipsy na każdą okazję - profesjonalnie i niedrogo, tipsy żelowe od 40
zł. dłonie, stopy 25 zł - dopełnienia,
również w weekendy - 607 586 605

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
Biuro Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT –
alakow@onet.eu lub 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
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
Jazda konna - lekcje na bardzo
spokojnych hucotkach z doświadczonym instruktorem w przepięknej Sosnówce, atrakcyjna
promocja dla pierwszych dziesięciu osób - zapraszamy każde grupy
wiekowe - 500 290 337
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 alakow@onet.eu - 601 837 677
Anteny, serwis CS-Mont - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT naprawa, sprzedaż, TELEWIZJA N, TV NA KARTĘ
info@csmont.pl - 792 859 985
Wycinka drzew, również w
miescach trudno dostępnych
- 692 641 865

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

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

5 października 2009 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

od 21

stypendia
dla bezrobotnych

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Z tym ogłoszeniem do 10.10.2009 r.

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

5 października 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
BIURO rachunkowe Profus - świadczy
doradztwo podatkowe, obsługę księgową ﬁrm, usługi kadrowo-placowe
- 609 089 141
DOTACJE unijne - weź pieniądze
i zrealizuj plany. Skutecznie! - 693
873 473
DOTACJE z UE - dla firm i osób
zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą, sporządzanie wniosków,
doradztwo - 600 888 487
EUCO - Pomoc w uzyskaniu odszkodowań - własna kancelaria prawna,
bez opłat, gwarancja jakości obslugi.
japoli@wp.pl - 505 178 108
JOARTA - druk cyfrowy - i projekty
logo, ulotek, wizytówek, plakatów,
opakowań, etykiet - 606 377 726
KREDYT dla każdego - chwilówki,
gotówkowe i inne - 511 669 214
MONTAŻ instalacji centralnego odkurzania - montaż, sprzedaż oraz serwis
jednostek centralnego odkurzania
- Beam Electrolux. Atrakcyjna oferta
cenowa! FV! - 793 283 056
NAPRAWA aut rozrządy - sprzęgła,
hamulce silniki itd. Niskie ceny - 888
603 804
NAPRAWA komputera - montaż
podzespołów, konserwacja sprzętu,
zmiana języka systemu, doradztwo
przy zakupie sprzętu, konﬁguracja sieci,
koszt wizyty 20 zł. - 889 029 424
POGOTOWIE komputerowe Naprawa i modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub ﬁrmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra i okolice. Faktury VAT - 695 299 500

RENOWACJA drzwi, okien - mebli,
schodów oraz wszelkich konstrukcji
drewnianych i stalowych. Firma z
udokumentowanym doświadczeniem
- 607 609 642
STOLARSTWO - budowa i zabudowa
tarasów, balkonów. Podbitki i balustrady
- 502 283 823
STRONY internetowe - projektowanie,
przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w Internecie. Faktury
VAT - 695 299 500
SZAFY wnękowe, garderoby - meble
na wymiar dla ﬁrm i ludzi prywatnych,
pomiar i wycena gratis - najlepsze ceny
w mieście super jakość - 500 452 760
ŚLUSARSTWO - Ślusarstwo - 663
393 415
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
TRZEPANIE i pranie dywanów - mebli
tapicerowanych oraz materaców.
Profesjonalny sprzęt z systemem
antyalergicznym - 501 456 760
USŁUGI dźwigowe - 10,18,28,40 ton
Aleksander Sulewski - 605 768 863
WYNAJMĘ podnośnik - samojezdny
22 m, doskonały w budowach hal,
ścinkach, pracach na wysokościach
itp - 608 637 140

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

Transport - Furgon 1,2 zł. ,
faktura VAT, tanio
722 004 959

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim
prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących
do łamania prawa, przemocy, itp.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami oraz
wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie tj. numer telefonu, z którego został wysłany
SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

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.

PRZEWOZY osobowe - teren kraju
oraz zagranica, szybko, solidnie,
ceny konkurencyjne - 507 636
912
AUTO-LAWETA 1.1zł./km – PODOL
- AUTO oferuje usługi transportowe
do 1700kg na terenie kraju i zagranicy
w cenie 1.1zł/km, wyciągarka do 3,5t,
długi najazd. - 608 382 458
BUSY osobowe - autobus - obsłużymy imprezy okolicznościowe,
wyjazdy w góry - czysto, milo, jesteśmy do państwa dyspozycji - zadzwoń
i zapytaj - 608 329 142
PODEJMĘ współprace - na przewóz
towaru sam.lad.15 - 606 100 421
PRZEPROWADZKI - transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter 25 m3, Iveco Daily 17 m3,
ład. 1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni
ładunkowej. Ekipa do załadunku.
Tanio i solidnie. Faktury VAT - 509
211 282
PRZEWOZY osobowe lotniska Transport osobowy krajowy i zagraniczny, Mercedes Vito V-klasa, 9
osobowy bardzo komfortowy, skóra,
klimatyzacja, itd. - 509 211 282
TRANSPORT kraj - za granica Bus
Sprinter maxi - 660 561 767
TRANSPORT towarowy - Bus Renault
Master. Zawsze i wszędzie 1,50 PLN/
km (umowna) - 728 895 353

USŁUGI
EDUKACJA
GEOGRAFIA - matura, korepetycje
- 505 083 216
250020. Kursy i szkolenia - eck - Centrum Kształcenia Plejada zaprasza na
kursy org. przez ECK w Szczecinie.
Zaświadczenia MEN oraz Certyﬁkat.
Angielski, Kadry i płace, Księgowy.
Masaż II stopnia, Matematyka do
Matury i in. - 075 648 83 85
250018. Matematyka-kurs do matury
- Centrum Kształcenia Plejada
zaprasza na kurs przygotowawczy
do Matury: Matematyka. Zajęcia od
3 listopada (wt. i czw. w godz. 18:0020:00) do 15 kwietnia 2010r. Cena:
15zł../60 min. - 075 648 83 85
250013. Nabór do studium - Centrum Kształcenia Plejada: Masaż,
Kosmetyka, Fryzjerstwo, BHP, Opiekun medyczny, LO, Informatyka.
Nabór trwa do końca październikabez wpisowego, własne pracownie
we własnym budynku - 075 648
83 85
250290. Opiekun medyczny - Centrum Kształcenia Plejada informuje
o wolnych miejscach na kierunku
Opiekun medyczny. Rok nauki
zaocznie. Szkoła posiada własne
pracownie. Uprawnienia państwowe
- 075 648 83 85
250281. Technik usług kosmetycznych - Centrum Kształcenia Plejada
informuje o wolnych miejscach na
kierunku Technik usług kosmetycznych. Oferujemy własny budynek
wyposażony w pracownie i gabinety
usługowe - 075 648 83 85
250288. Technik masażysta - Centrum Kształcenia Plejada informuje
o wolnych miejscach na kierunku
Technik masażysta-zajęcia w pon.,
wt., śr. od 16:00. Ostatni tydzień
naboru - zapisy tylko do 12 października włącznie - 075 648 83 85
250009. Wolne miejsca-fryzjerstwo
- Wolne miejsca na kierunku Technik
usług fryzjerskich (studium) zaocznie. Początek zajęć 16-10-2009r.
godz. 16:00 Centrum Kształcenia
Plejada – Zapraszamy - 075 648
83 85
ANGIELSKI - korepetycje - przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych z możliwością dojazdu do
ucznia - 663 369 045
ANGIELSKI - polski - przygotowanie
do matury i certyﬁkatów, opracowywanie zagadnień, pomoc w pisaniu prac
30 zł/h - 788 023 681
ANGIELSKI wszystkie poziomy - 25
zł./h Kowary Karpacz J Góra możliwy
dojazd. Magda - 517 453 656
ANGIELSKI-KOREPETYCJE przygotowanie do matury, testów
gimnazjalnych z możliwością dojazdu
do ucznia - 663 369 045
CHEMIA - udzielę korepetycji także w
domu ucznia - 793 443 004
DOŚWIADCZONA germanistka
- udzieli korepetycji z języka niemieckiego zajęcia indywidualne, grupy 2-3
osobowe. Cena do uzgodnienia - 605
383 450

KOREPETYCJE z języka niemieckiego - studentka IV roku filologii
germańskiej udzieli korepetycji na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, 20 zł./1h - 669
948 061
KOREPETYCJE z języka niemieckiego - przygotowanie do matury oraz
certyﬁkatów językowych, konwersacje
- 601 723 258
KOREPETYCJE z matematyki szkoła podstawowa, gimnazjum i
średnia. Solidnie.20 zł./60 min. Kontakt
po 16. - 696 016 583
KURSY maturalne - ze wszystkich
przedmiotów zapraszamy AP EDUKACJA Jelenia Góra, Konopnickiej
10 - 506 080 493
MATEMATYKA - Przygotuje do
matury z matematyki. Udzielę lekcji
matematyki liceum, gimnazjum - 783
643 750
MATEMATYKA - korepetycje - dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 783 032 708
PIANINO - profesjonalna nauka gry
- na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184
PIECHOWICE - korepetycje z matematyki - szkoły podstawowe, gimnazja, średnie, przygotowanie do matury
- 602 803 907
POMOC w nauce języka polskiego
- przygotowanie do sprawdzianu
szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Skutecznie i w milej atmosferze.
Dojazd do ucznia - 691 235 461
PRACA maturalna - Napiszę prace
maturalną z języka polskiego.
Zadzwoń - 794 501 677
STUDENT matematyki udzieli korepetycji - gimnazjum, szkoła średnia,
przygotowanie do matury, studia
wyższe; kontakt: wojtekkk4@wp.pl 697 164 349
UDZIELĘ korepetycji - z języka angielskiego, poziom podstawowy i średniozaawansowany, dojazd do ucznia 25
zł./h - 502 135 122

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZYJMĘ - budę dla dużego psa
i pióra wieczne w celach kolekcjonerskich - 606 742 523
ODDAM - małe kotki - 507 077 813
ODDAM - 5 tygodniowy szczeniak (samiec, mieszaniec), czarny z białym
krawacikiem, jasne podniebienie,
będzie z małych piesków. Bardzo
łagodny i tzw. „przylepka” - 519 142
220
ODDAM – ziemię z wykopu okolice
Dziwiszowa - 793 240 653
ODDAM – sofy: dwójka i trojka, rozkładane - 604 793 971
ODDAM - ziemia z wykopu - czysta
- 793 240 653
PRZYJMĘ - matka z trójką dzieci (synuś niepełnosprawny) przyjmie
meble, Agd, RTV jak również materiały
budowlane, po 15 latach uzyskaliśmy
lokal do kapitalnego remontu - 662
340 843

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTA do 5 tys. - w możliwym
dobrym stanie - 664 200 250
SKUP aut po 2000 roku - 664
200 250
AUTA całe, powypadkowe - dostawcze, angliki - odbiorę bezpłatnie
własnym transportem Jelenia Góra
i okolice - 504 815 552
AUTA do 10 tys. - za gotówkę z lat
1993-2008 - 664 200 250
AUTA za gotówkę - osobowe i
dostawcze, całe, powypadkowe,
uszkodzone, też angliki, wszystkie
roczniki. Odbieram własnym transportem. GOTÓWKA od ręki - 604
899 303, 698 707 299
GOLFA 3, benzyna, od 1.4 do 1.8 rocznik 95-97, cena do 5500 zł. GG
5242465 - 697 555 366
KAŻDE auto w rozsądnej cenie Każde auto w rozsądnej cenie - 723
879 996
PILNIE kupię Rometa - w całości
lub na części za rozsądną cenę 667 130 688
USZKODZONE i cale - skup - również angliki. Odbieram własnym
transportem - 507 736 710
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM
MAZDA 323F - 90 rok, 1.6.16V,
korozja podwozia - brak przeglądu, ważne OC sprawna
technicznie, wspomaganie, podnoszone światła 1050 zł. - 600
425 717
SILNIK z osprzętem - Nissan
Praire - 798 765 608
VENTO za 3,5 tys. zł. - 93 rok, 1.8
benzyna, 4 elektryczne szyby,
elektryczny szyberdach i lusterka,2xairbag, grzane fotele, lekko
obniżony, alu z rantem + zimówki
4 - 3.5 tys do negocjacji - 514
585 525
VW Polo - 1.4 TDI, rok produkcji
2000, czarny, klimatyzacja, elektryczne szyby, 5 drzwiowy - 790
265 164
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
TOYOTA Land Cruiser HDJ 80,
42 TD, 1994, 5 drzwi, manualna
skrzynia, szyberdach, centralny
zamek, orurowana, zarejestrowana, 24.000 - 517 092 008
AUDI 80 - B3, benzyna, rok produkcji 89-97 składak, pojemność
silnika 1.8 l - cena 1200 - 507
513 852
SEAT Ibiza special 1.2, czarny,
pełny wtrysk, centralny zamek i
auto alarm, rok 1990, szyberdach,
126000km, + 4 opony zimowe na
felgach, radio, stan techniczny
dobry, 668, 370, 158
CITROEN Berlingo - 1.9 D, 5 osób,
67.000 przebiegu, I właściciel,
kupiony w salonie, bezwypadkowy - sprzedam lub zamienię
na mniejszy - 075 75 215 95, 695
605 043

RÓŻNE
SPRZEDAM
NOWE okno plastikowe - białe
o rozmiarach 226x126 cena 500
zł. - 667 130 688
RUSZTOWANIE elewacyjne 50
m2 - 5 letnie w bardzo dobrym
stanie - 866 1118 742
SIANO w kostkach 3 zł. sztuka 785 199 530
WEINBACH - pianino - dobrej
marki. Piękne brzmienie sprzedam 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
MATERIAŁ budowlany - stal dwuteownik wymiary: wys. 240 mm,
szer. 105mm, dł. 5m - szt. 3 - 075
64 23 024, 662 609 705
PRALKĘ zwykłą - tanio, piękne
paprotki zdrowotne w doniczkach i bramę drewnianą dwuskrzydłową w dobrym stanie - 075
75 50 070
MASZYNA do szycia - Łucznik
- nowa kl. 451 z instrukcją i wyposażeniem - stolik rozkładany - 506
330 843
BRODZIK 15 cm wysoki, cena do
uzgodnienia oraz siatkę elewacyjną na styropian o wymiarach
- 46,50 cm - 609 494 710

RÓZNE
KUPIĘ
Drewno kominkowe, mieszane, liściaste i iglaste
- podsuszane z transportem
- 694 054 511, 075 784 71 45,
791 811 968
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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

Dzięciołowski Sp. z o.o.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

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

59-700 Bolesławiec,
ul. Bohaterów Getta 11,
tel. 735-32-08, 735-19-22
Tu m.in. montaż AutoGaz

