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ROZMAITOŒCI

Fot. RYLIT/tejo

PLUS TYGODNIA

AWANS TYGODNIA

Julita Zaprucka
dyrektor Muzeum Miejskiego

Fot. Konrad Przezdzięk

2

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wojciech Kilar
kompozytor
Honorowy Obywatel Jeleniej Góry

„Dom Gerharta Hauptmanna”
Ciekawe wydarzenia zbliżające Polaków i
Niemców w murach, w których jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkał Gerhart Hauptmann, laureat Nagrody Nobla, ożywiają
życie kulturalne stolicy Karkonoszy
i rozsławiają miasto za zachodnią
granicą. Nie dzieje się tak przez przypadek: umiejętnie zarządzane przez
Jowitę Zaprucką muzeum noblisty
jest przyczółkiem polsko-niemieckiego pojednania. W miniony
piątek otwarto tu wystawę grafik
i rzeźby Guentera Grassa, laureata
Nagrody Nobla. W przyszłym roku
zaś rozpocznie się rewitalizacja
parku, który sprawi, że willa Wiesenstein (Łąkowy Kamień) nabierze
splendoru sprzed lat.

Fot. Tejo

Za wzorową postawę moralną i wszelkie cnoty, których
jest uosobieniem – to najważniejsze argumenty laudacji,
jaką w miniony piątek przeczytał ks. płk Andrzej Bokiej,
proboszcz Kościoła Łaski pod Krzyżem Chrystusa. Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej, oznajmił zebranym na finałowym koncercie „Silesii
Sonans”, że mieszkańcy – za pośrednictwem
swoich wybrańców – nadali Mistrzowi
Wojciechowi Kilarowi tytuł Honorowego
Obywatela Jeleniej Góry. – Witamy naszego
najmłodszego jeleniogórzanina! – powiedział szef rady miejskiej. Uhonorowany z
wrodzoną sobie skromnością wyznał,
że na tytuł nie zasłużył i dedykował go
repatriantom ze Wschodu. Podkreślił
jednak, że zrobi wszystko, aby udowodnić, że jest godny tego wyróżnienia.

(tejo)

(tejo)
Więcej na stronie 6.
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Emocje towarzyszące podsumowaniu wyników plebiscytu publiczności przedłużyły o kilka dni
festiwalową atmosferę w Teatrze
im. Norwida. – Widzowie wrzucali
karteczki do słoja, młodzieżowe
jury uważnie oglądało spektakle,
uczestniczyło w spotkaniach z ak-

(tejo)

torami i … pozostawało tajemnicze
– mówi Urszula Liksztet, kierowniczka literacka placówki.
Po czwartkowych obradach jury
w składzie: Kacper Pilch (przewodniczący), Joanna Kowalewska,
Kamil Radomski i Konrad Dobrucki, wszystko stało się jasne:

Tak oto nagroda w postaci rzeźby dłuta Darka Milińśkiego wędruje do Łodzi, do tamtejszego
Teatru im. Jaracza. Młodzi jurorzy wyróżnili Marię Pakulnis za kreację Marty Gajko w „Trash
story” Teatru Ateneum w Warszawie.

Nakrętki na wagę
Jest was dużo, więc szkół i
przedszkoli nie zamkniemy – zapewnił najmłodszych jeleniogórzan Waldemar Woźniak, naczelnik
wydziału oświaty urzędu
miejskiego. Prezydent
Marek Obrębalski dyskutował z przedszkolakami
o Aquaparku.

Chcesz pomóc Tymkowi choremu na nieuleczalną mukowiscydozę? Zbieraj plastikowe nakrętki i zanieś je do
Skoku Kopernika, który włączył się w tę charytatywną
akcję. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek pomogą
w walce o życie ośmioletniego chłopca.
Dopiero później Tymek zaczął chorować częściej. Teraz nie ma miesiąca,
aby nie musiał przyjmować antybioty-

Wszystko z okazji odwiedzin
dzieci z Przedszkola nr 10 w Cieplicach w gabinetach najważniejszych
AKCJI PATRONUJE JUŻ OHP, TVS, RADIO
ludzi w mieście. 12 października
PIEKARY, RADIO CCM ORAZ JELONKA.COM.
dziewczęta i chłopcy byli w ratuszu
u prezydenta Marka Obrąbalskiego.
jego organizmu. Najwięcej problemów ków – mówi Irena Witek-Bugla, mama Zostały przyjęte słodyczami, a podsprawiają zmiany chorobowe płuc, Tymka. Miesięcznie na lekarstwa dla czas gorącej dyskusji najżywiej pojelit, wątroby i trzustki, chłopiec ma syna wydaje nawet kilkaset złotych.
rurównież problemy z przyswajaniem Gdy chłopiec choruje i wymaga
pożywienia. Tymek i jego mama specjalistycznego leczenia, potrzeba
walczą o każdy dzień życia. Drogie nawet 2,5 tysiąca złotych.
Do akcji mogą włączyć się nie tylko
leczenie i rekonwalescencja pomogą
dorośli, ale również dzieci, dla których
Tymkowi przeżyć dłużej.
– Chorobę wykryto u syna gdy może to być świetna ekologiczna
miał trzy lata. zabawa uświadamiająca im potrzebę
Do zeszłe- recyklingu. Zebrane nakrętki trafiają
go roku do skupu surowców wtórnych, który
jego stan za każdy kilogram czyli 500 nakręzdrowia tek, przekaże na leczenie Tymka 30
był sto- groszy. Tymek na zakup lekarstw
sunko- przedłużających mu życie potrzebuje
w o milionów zakrętek.
do(Angela)
b r y.

– str. 16
Sportowe wieści
– str. 18 i 20

Pomóc dziecku i jego mamie może każdy. Jak? Zbierając plastikowe zakrętki od napojów
i innych produktów mających takie zamknięcie i zanosząc je do specjalnych punktów,
z których później zostaną przekazane dalej. Ważne by nie miały one metalowych lub
tekturowych elementów. Zakrętki można zanieść do wszystkich oddziałów SKOKu Kopernik,
gdzie przygotowano specjalne pojemniki na nakrętki. W Jeleniej Górze oddziału SKOK – u
Kopernika, mieści się przy ulicy 1 Maja 28

(tejo)

szany był temat
dział małym gościom o swojej praparku wodcy. Dostał także różę na pamiątkę, a
nego,
wszyscy pracownicy otrzymali laurktóry
ki. Słodkie wspomnienie zapewniły
powstaprzedszkolakom cukiernie w
ki. Dziewczęta i
Cieplichłopcy
cach.
– Ustal i l i ś my
nawet
jadłospis
dla gości
– mówi
M. Obrębalski.
Przybij piątkę! – spotkanie z
W gaMarkiem Obrębalskim
binecie
szefa
oświaty
Waldemara Woźniaka dzieci do- z „dziesiątki” odwiedzili także
wiedziały się, że jego gospodarz zastępcę prezydenta Zbigniewa
ma 54 lata i jest o dwa lata starszy Szereniuka.
od prezydenta Obrębalskie(tejo)
go. Naczelnik opowie-

– str. 15
Dodatek zdrowie

Uroczyste rozpoczęcie roku
akademickiego 2009/10 odbędzie
się dziś (poniedziałek) w Kolegium Karkonoskim. Przewidziano
uroczystą immatrykulację przedstawicieli studentów pierwszego
roku. Początek o godz. 11 w auli
KK przy ul. Lwóweckiej. Gaudeamus igitur zaśpiewają również
studenci Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej, która mieści się na placu
Piastowskim w Cieplicach.

DZIECI W PROGACH WŁADZY

życia Tymka
Tymek choruje na nieuleczalną
mukowiscydozę, która wyniszcza jego
układ oddechowy i wszystkie narządy

Fot. Tejo

absolutnym triumfatorem jest
Kamil Maćkowiak, który zwyciężył
w kategorii „Kreacja aktorska”
natomiast spektakl „Niżyński” w
reż. Waldemara Zawodzińskiego
widzowie wytypowali jako najlepszy spektakl JTS.

Gaudeamus
igitur

Naczelnik Woźniak dostał różę w prezencie

Fot. UM

Kara za idiotyczny żart

„Niżyński”, „Lacrimosa” i „Mimo wszystko” – oto trójka
najbardziej docenionych przez publiczność spektakli
XXXIX Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych. Osobowością
festiwalu wskazaną przez młodzieżowe jury został Kamil
Maćkowiak z łódzkiego Teatru im. Jaracza, odtwórca
głównej roli w spektaklu, który w plebiscycie widzów zajął
pierwsze miejsce.

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

Widzowie i młodzi podsumowali JST

Fot. Archwium

DZIŚ W JELONCE
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Namalują piękno Tyrolu



Wizyta w Tyrolu Fügen in Zillertal w Austrii miała na celu
nawiązanie współpracy ze szkołą w
Kramsach oraz omówienie pleneru
dla uczniów Liceum Plastycznego oraz laureatów wrześniowej
imprezy.
Szkołę rzemiosł artystycznych
oraz region jeleniogórski reprezentowali dyrektor ZSRA Małgorzata Kasztelan i Marek Mikrut,
szef Towarzystwa Przyjaźni PolskoAustriackiej i wiceprzewodniczący
rady powiatu.
Szkoła w Kramsach to jedyna
taka artystyczna placówka w Austrii i jedna z lepszych w Europie.
Kształci młodzież w zakresie zdobnictwa szkła. W szkole odbywają się
praktyki i kursy pod kierunkiem
znanych artystów ze świata, na
przykład Rudiego Gritscha z USA.
– Po placówce delegację z Polski
oprowadzała dyrektor dr Ursula
Pitol-Thapa – poinformowali organizatorzy.
Ustalono, że plener dla uczniów
z Polski odbędzie się w maju
przyszłego roku. W organizację
zaangażowani są członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych w Fügen (KIF), z którym to
stowarzyszeniem zarówno szkoła
jak nasz region współpracuje od
lat w ramach Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Austriackiej. Termin
i szczegółowy plan pleneru w tym
pięknym zakątku Alp zostanie ustalony w najbliższych miesiącach.

(rylit)

Fot. Organizator

W sprawie przyszłorocznego pleneru malarskiego dla najzdolniejszych uczniów Liceum
Plastycznego w Jeleniej Górze oraz laureatów wrześniowego II Ogólnopolskiego Pleneru
Malarskiego w Austrii przebywała delegacja Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych z
Jeleniej Góry.

Pędzle z klasą
Grand Prix wrześniowego pleneru (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. 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. Obecnie trwają
przygotowania do wystawy poplenerowej.

Konto dla dojrzałych i aktywnych
Osoby dojrzałe po 50. roku życia stanowią już ponad 30% naszego społeczeństwa. To
coraz większa i stale zyskująca na znaczeniu grupa klientów, która coraz częściej może
liczyć na produkty przygotowane specjalnie z myślą o jej potrzebach. O produktach dla
dojrzałych klientów, jakie wprowadzają obecnie banki rozmawiamy z ..., dyrektor...
Oddziału BZ WBK w ...
- Czy osoby starsze mogą
bez problemu założyć u Państwa konto?
- Odpowiem pyt aniem na
pytanie: A czemu miałyby nie
zakładać? Osoby dojrzałe to
świetni klienci o ustabilizowanej
sytuacji życiowej, przeważnie
uzyskujący stabilne i regularne
dochody, dysponujący oszczędnościami. Szaleństwem byłoby
stawianie im przeszkód w korzystaniu z usług bankowych.
- Ale specjalnie nie zachęcają ich Państwo do korzystania z Waszych usług.
- Jak to nie! Właśnie wprowadziliśmy do naszej oferty specjalne konto osobiste Aktywni
50+. Konto, w którym staraliśmy
się połączyć przystępną cenę
z usługami, które szczególnie
mogą interesować osoby po 50
roku życia.

- Jakie to usługi?
- Może zacznijmy od opłaty
za samo konto. Kosztuje ono
zaledwie 3 zł miesięcznie, co
dla dużej części osób po 50. roku
życia ma szczególne znaczenie,
zwłaszcza po ostatnich podwyżkach opłat za konta w wielu
bankach. W tej cenie dajemy nie
tylko możliwość bezpiecznego
deponowania pieniędzy w BZ
WBK, płacenia za pośrednictwem przelewów za czynsz, czy
inne rachunki, lecz również
pakiet usług niespotykanych
w innych kontach. Posiadacze
kont Aktywni 50+ mogą bowiem
bezpłatnie np. wzywać do domu
lekarza i pielęgniarki oraz zamawiać leki.
- Jak to jest możliwe? Czy
bank zmienił prof il działalności i zaczął świadczyć
usługi medyczne?

- Oczywiście, że nie. Do konta
Aktywni 50+, w ramach stałej
opłaty za konto 3 zł, dodawane
jest po prostu specjalne ubezpieczenie dające możliwość korzystania z tych świadczeń. Mówiąc
dokładniej o świadczeniach,
posiadacz konta ma możliwość
czter y razy w roku wezwać
do domu lekarza pierwszego
kontaktu oraz pielęgniarkę, zamówić dostawę leków i sprzętu
medyczno-rehabilitacy jnego
oraz dwa razy w roku zamówić
transport medyczny do i ze
szpitala. Firma ubezpieczeniowa współpracująca z bankiem
organizuje i pokrywa koszty
tych usług. Ponadto w ramach
ubezpieczenia dostępne są jeden
raz w roku, również bezpłatnie:
transport na komisję medyczną,
opieka pielęgniarska po hospitalizacji, dostawa podstawowych
artykułów spożywczych, opieka

nad bliskim, a nawet organizacja rehabilitacji.
- Przy tak szerokim pakiecie ubezpieczeniowym bank
próbuje pewnie zarobić na
innych usługach?
- O kosztach częściowo już
m ów i ł e m . Pow t ó r z ę : s a m o
konto z pakietem ubezpieczeniowym kosztuje zaledwie 3
zł miesięczne, czyli o połowę
mniej niż najpopularniejsze
w BZ WBK Konto24, którego
p rowa d z e n i e ko s z t uj e m i e sięcznie 6 zł. Odnośnie innych
opłat, są one takie same, jak
w przypadku wspomnianego
Konta24, czyli np. 5 zł za przelew w oddziale i 1 zł za przelew
internetowy.
- Dużo mówią Państwo o
specyf icznych potrzebach
tej grupy klientów, a pewnie
większości z nich bardziej
od dostarczenia zakupów
przydałyby się np. rabaty
w aptekach. Te osoby miesięcznie wydają często na
leki setki złotych.

- Mamy tez rabaty w wybranych aptekach z sieci Aptek
Dbam o Zdrowie. Dokładnie
jest to 5% na produkty bez recepty i kosmetyki. Poza posiadaniem nowego konta, trzeba
tylko spełnić jeden warunek
– płacić w aptece wydawaną
specjalnie do tego rachunku
kartą płatniczą Visa Electron
Aktywni 50+. To bardzo prosta
czynność, która może przynosić duże oszczędności, bo
policzmy: przy wydatkach na
lekarstwa rzędu 200 zł pięć
procent rabatu to 10 zł. To
kwota, która pokryje opłatę za
konto i pozostawi jeszcze kilka
złotych w portfelu.
- A czy sama karta nie jest
czasem droga?
- Kosztuje tylko 1 zł miesięcznie. Chyba, że jej użytkownik
ani razu nią nie zapłacił. W
takim przypadku, gdy w miesiącu nie dokonano żadnej
– jak to mówimy – transakcji
bezgotówkowej opłata za kartę rośnie do 3 zł. Nie wierzę
jednak w to, aby klienci nie

chcieli korzystać z rabatów.
Oczywiście do obniżenia opłaty
za kar tę uprawnia również
każda inna płatność dokonana
tą kartą.
- A zatem kto może korzystać z nowego konta?
- Każdy, kto ukończył 50 lat,
chce płacić mniej za konto, zyskać zabezpieczenie medyczne
w nagłych wypadkach i nie boi
się płacić kartami.
Więcej informacji o Koncie
Aktywni 50+ znajdą Państwo
naszych placówkach:
1 Oddział w Jeleniej Górze, pl.
Niepodległości 4;
3 Oddział w Jeleniej Górze, pl.
Piastowski 1a,
4 Oddział w Jeleniej Górze, ul.
Jasna 14;
1 Oddział w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 43;
1 Oddział w Szklarskiej Porębie, ul Jedności Narodowej 16;
1 Oddział w Świeradowie Zdroju, ul. Zdrojowa 6.
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Dwa najbliższe miesiące w więzieniu spędzi
osiemnastolatek, który chciał zrobić dowcip
powiadamiając w minioną środę o bombie
rzekomo podłożonej w gmachu Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze. Posiedzenia
przerwano, kilkadziesiąt osób ewakuowano,
a bomby – na szczęście – nie znaleziono. Za to
żartowniś szybko wpadł w ręce policji, która
dzięki nowoczesnym systemom lokacji rozmów,
namierzyła go i zatrzymała. Sędzia litości nie
miał i słusznie. Zamknął gagatka na sześćdziesiąt
dni w celi. Będzie miał czas, by pomyśleć o swojej
głupocie. W czasie, kiedy policja blokowała sąd
i pobliskie ulice, mogła przecież być potrzebna
gdzie indziej.

KARA ZA IDIOTYCZNY ŻART

Fot. Konrad Przezdzięk

(Angela)

Jak w marcu 2000
Sceny przed sądem jako żywo przypominały to, co działo się przed sądem 13 marca 2000
roku. Tyle że wówczas zagrożenie było poważne. Bandyci sterroryzowali na sali rozpraw
skład sędziowski. Chcieli wziąć zakładników i uciec. Szybko zareagowali antyterroryści,
którzy jednego przestępcę zastrzelili, a drugiego śmiertelnie ranili.

Nie wzywaj policji nadaremno Odpowie
Nie dość, że po wypiciu alkoholu prowadził auto, to jeszcze bezpodstawnie poprosił policjantów o interwencję.
Wpadł, kiedy pijany jechał sprawdzić, czy stróże prawa
zareagowali na jego sygnał.
Mowa o 42-latku, który upił
się i koniecznie chciał sprawdzić
szybkość reagowania stróżów
prawa. Zadzwonił na policję w
nocy z 15 na 16 października
mówiąc, że brygadzista w jednej z jeleniogórskich firm jest
nietrzeźwy.
Policjanci jadąc na to zgłoszenie, zauważyli samochód marki
Renault Clio, którego sposób
jazdy wskazywał, że kierujący
może być pod wpływem alkoholu
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska z policji.

Pies poszarpał
spodnie montera

Mundurowi zatrzymali „podejrzanego” kierowcę do kontroli.
W trakcie rozmowy policjanci
wyczuli od mężczyzny wyraźny
zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 1,5
promila.
Wkrótce okazało się, że to właśnie ten mężczyzna powiadomił
policję o nietrzeźwym brygadziście i jechał sprawdzić szybkość
reakcji stróżów prawa. Co dla
zgłaszającego gorsze, brygadzista
był trzeźwiutki, a sam 42-latek
okazał się pracownikiem firmy,

który chciał zrobić „dowcip”
koledze, a w pracy nie pokazywał
się od dwóch dni.

JELENIOGÓRZANIN TRAFIŁ DO POLICYJNEGO
ARESZTU. ODPOWIE ZA JAZDĘ W STANIE
NIETRZEŹWOŚCI ORAZ ZA BEZPODSTAWNE
WZYWANIE POLICJI. GROZIĆ MU KARA
POZBAWIENIA WOLNOŚCI NAWET DO
DWÓCH LAT. NA JAK DŁUGO KIERUJĄCY
STRACI PRAWO JAZDY, ZADECYDUJE SĄD.
Ponadto policjanci ustalili
również, że 42-latek tej samej
nocy kilka razy wzywał policję na
różnego rodzaju niepotwierdzone interwencje. Później tłumaczył
się, że badał czas reakcji policji na

Pod lupą inspektorów

Przedsiębiorcy z branży budowlanej do końca października mogą spodziewać się wzmożonych kontroli PańPechowo zakończyła się inter- stwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy sprawdzą, między
wencja pracownika jednego z ope- innymi, zabezpieczenie robotników na wysokościach i
ratorów telekomunikacyjnych, wyposażenie ludzi w odzież ochronną.
który został wezwany do naprawy
awarii.
Do zdarzenia doszło w miniony
wtorek przy ulicy Staszica. Kiedy
monter wszedł na klatkę schodową, rzucił się na niego pies, który
poszarpał mężczyźnie spodnie.
Właścicielka była umówiona z
monterem. Ten jednak zjawił się za
wcześniej i wszedł nie tym wejściem,
którym powinien. Kobieta tego nie
przewidziała i nie przypilnowała
czworonoga. Mimo niezręcznej
sytuacji awaria została usunięta.
Posiadaczka psa musi zgłosić się do
weterynarza, który ma potwierdzić
stan zdrowia zwierzęcia.

(tejo)

Jak mówi Jarosław Siegieda, starszy
inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy
we Wrocławiu, oddział Jelenia Góra ,
akcja prewencyjna „Budowa” potrwa
do końca października. Na terenie
całego okręgu inspektorzy z PIP, nie
tylko budowlani, odwiedzą firmy
budowlane i sprawdzą w nich szeroko
pojęte bezpieczeństwo pracowników.
– Szczególną uwagę zwrócimy
na zabezpieczenie pracowników na

za rozbój z nożem

zgłoszenie. – Swoim bezmyślnym
działaniem blokował numer
alarmowy policji oraz utrudniał Zastraszył nieznajomego człowieka nożem i zażądał wy-

budowie, wyposażenie ich w odzież
ochronną, i inne kwestie związane z
ich bezpieczeństwem – mówi Jarosław
Siegieda. – Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko wypadków w firmach
budowlanych. Sprawdzimy i przekażemy właścicielom jakie występują
nieprawidłowości na budowie i jak je
wyeliminować.

(Angela)

Czarne statystyki
Jak pokazują statystyki przedstawione podczas ostatniej konferencji prasowej OIP, Jelenia Góra przoduje
w ilości wypadków na budowach, zarówno śmiertelnych, jak i ciężkich. Tylko przez osiem miesięcy 2009
roku doszło tu do jednego śmiertelnego i trzech poważnych wypadków przy pracy. Na całym Dolnym
Śląsku w tym okresie życie straciło aż sześć osób, a 13 odniosło poważne obrażenia.

pracę opóźniając czas reakcji
funkcjonariuszy na rzeczywiste
wykroczenia czy przestępstwa –
mówi podinsp. E. Bagrowska.

(tejo)

Sąsiedzka troska
Mieszkanka ulicy Różyckiego
zaalarmowała patrol straży miejskiej, że niepokoi się nieobecnością
sąsiadki, która mieszka z niepoczytalnym bratem.
Kobieta przypuszczała, że brat
w ataku furii mógł sąsiadce zrobić
krzywdę, a nawet ją zabić, bo nie
widuje jej od kilku dni – informuje
mł. insp. Grzegorz Rybarczyk,
rzecznik Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze. Strażnicy ustalili jednak,
że brat rzeczonej pani został zamknięty w szpitalu w Bolesławcu,
a jego siostra poszła na „imprezę”
do sąsiadów i od kilku dni przebywa
poza domem.
– Zaniepokojoną sąsiadkę patrol
powiadomił o ustaleniach i podziękował za zgłoszenie i dbanie o sąsiadów – wyjaśnia G. Rybarczyk.

(tejo)

dania telefonu komórkowego. Przestępcy poszukiwano,
bo czekała na niego cela za wcześniejsze kradzieże. Teraz
w więzieniu spędzi co najmniej trzy lata.
Do zdarzenia doszło w Cieplicach. 27-letni bandyta na początku miesiąca na jednej z ulic w
Cieplicach zastraszył nożem pokrzywdzonego i zażądał od niego
wydania telefonu komórkowego.
– Początkowo pokrzywdzony
stawiał opór, ale gdy sprawca próbował zadawać ciosy nożem oddał
mu komórkę – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska z policji.
Poszkodowany powiadomił
policję. Funkcjonariusze w oparciu

o zebrane materiały oraz rysopis
sprawcy napadu wytypowali 27latka jako podejrzewanego o to
przestępstwo.
Zatrzymali go w miniony czwartek (15 października) w mieszkaniu kolegi, u którego się ukrywał.
Okazało się, że był on dodatkowo
poszukiwany do odbycia kary
ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże.

(tejo)

Kraksa i ucieczka
Cztery samochody uczestniczyły w kolizji, jaka miała miejsce 12 października na trasie Jelenia Góra – Karpacz. W
wyniku zdarzenia jedną osobę przewieziono do szpitala,
a trzy… uciekły do lasu.
Na poboczu drogi, na wysokości
Leśnego Banku Genów, stanął
kierujący skodą, bo zabrakło mu
paliwa. Z Karpacza fiatem mareą
jechał mężczyzna, tuż za nim –
mazda. Kierujący fiatem podczas
hamowania wpadł w poślizg. Nie
chciał uderzyć w stojącą po prawej
stronie skodę i zjechał na lewy pas
drogi. Wyniku tego zdarzenia auto
otarło się z jadącym z naprzeciwka

samochodem marki Volkswagen
Golf, po czym odbiło i uderzyło
w barierki, stojące na poboczu.
W tym samym czasie kierowca
mazdy uderzył w skodę. Jechał
bardzo blisko fiata i nie widział
stojącego na poboczu samochodu,
dlatego też za późno rozpoczął
hamowanie.

(Angela)

W wyniku kolizji do szpitala przewieziono kierowcę skody, który zasłabł. Pasażerowie i
prowadzący mazdę uciekli z miejsca zdarzenia do pobliskiego lasu. Kierujący fiatem ich
kolega miał 0,4 promila alkoholu w organizmie. Zabrano mu prawo jazdy.
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Odcięci od życia

źródle ciepła. Kto zrezygnował z
tych metod ogrzewania, ma ziąb
jak w lodówce. Prądu nie ma, więc

SAMO USUNIĘCIE USTERKI BYŁY CZĘSTO
EKSTREMALNYM ZADANIEM. NAJCZĘŚCIEJ
LINIE BYŁY USZKADZANE W TERENIE
GÓRZYSTYM, NIERZADKO W GŁĘBOKICH
LASACH, GDZIE ENERGETYCY MUSIELI
KILOMETRAMI WĘDROWAĆ ZE SPRZĘTEM.
nie działają piecyki gazowe, o
elektrycznych nie mówiąc.
– Nie możemy nic zrobić, nawet zjeść, bo kuchenkę mamy
elektryczną. Z niecierpliwością

Fot. JERZY MYRNA

Jelenia Góra – Wrocław:
pięć i pół godziny

Tyle czasu potrzebował pociąg osobowy ze stolicy Karkonoszy do najważniejszego miasta w województwie
dolnośląskim, aby pokonać 126 kilometrów torów.
Jednak pasażerowie i tak cieszyli się, że dojechali do celu.
Wszystko przez atak zimy, który
sparaliżował także komunikację

celu podróży dotarł po pięciu i
pół godzinach. Choć w wagonie
spędził niemal połowę coraz krótszego dnia, a odległość do stolicy

JESZCZE W LATACH 80. XX WIEKU POCIĄG
POSPIESZNY PRZEMIERZAŁ WSPOMNIANĄ
TRASĘ W NIECO PONAD PÓŁTOREJ GODZINY.
PRZED 1945 ROKIEM TAKI CZAS BYŁ NORMĄ.
kolejową. Przypomnijmy, że na
niektórych odcinkach w kraju
pociągi zawieszono. Nie dojechał
skład z Radomia do Warszawy,
rekordowe opóźnienia miały połączenia z Krakowa do Zakopanego.
Podobne sytuacje zdarzyły się na
innych liniach.
A u nas? Pan Jerzy Myrna wybrał się do Wrocławia w miniony
czwartek, pociągiem z Jeleniej
Góry (odjazd o godz. 7:49). Do

czekamy na prąd. Chcielibyśmy w
końcu ogrzać mieszkanie i włączyć
światło – mówiła w miniony piątek

Dolnego Śląska to ledwie 126
km, nasz Czytelnik nie ukrywa
podziwu dla kolejarzy. – Dzięki
sprawnemu działaniu obsługi
pociągu (kierownik i maszynista),
udało się przeczołgać te najgorsze
odcinki trasy – informuje nadsyłając zdjęcia, które dokumentują
beznadziejne warunki spowodowane atakiem zimy.

(tejo)

Helena Gięgielewska, mieszkanka
Janowic Wielkich. Brak prądu w
szczególności odczuwali restauratorzy i budowlańcy. – Nie możemy uruchomić maszyn, przez co
mamy dwa dni postoju – rozkłada
ręce Krzysztof Stasiak, wykonawca
nowego obiektu w Radomierzu.
– Sytuacja jest naprawdę trudna. Sami staramy się na bieżąco
usuwać skutki ataku zimy i wiemy,
że energetyka robi podobnie. Zaistniała sytuacja jest zrozumiała,
ale należy pamiętać o tym, żeby
na bieżąco przycinać gałęzie, bo
teraz nawet te najdrobniejsze,
oblepione śniegiem niszczą kable
i słupy energetyczne – mówił w
piątek wójt Janowic Wielkich, Jerzy
Grygorcewicz.
Zimno i ciemno
Janowice to tylko przykład.
Podobnie było w wielu mniejszych
i nieco większych miejscowościach
regionu jeleniogórskiego. Powód?
Październikowy atak zimy, który w
środę nawiedził północne regiony
Polski, a w nocy ze środy na czwartek zionął arktycznym powietrzem
i sypnął mokrym i ciężkim śniegiem na region jeleniogórski. Koszmar zaczął się około godz. 3 nad
ranem. Zalegająca na gałęziach
masa łamała je jak zapałki. Konary
uniemożliwiały przejazd samochodów i zrywały linie energetyczne w
trudno dostępnych miejscach. W
czwartek rano wielu mieszkańców
Jeleniej Góry i okolic budziło się po
ciemku: bez światła.
Osób, które godzinami czekały

Pomocny
agregat
Aby uniezależnić się od energii dostarczanej przez operatora, warto mieć
agregat. Takie urządzenie kosztuje od
kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Trzeba
wcześniej zadbać o jego przyłączenie do
domowej sieci energetycznej. Agregaty
zasilane są benzyną.

na naprawienie usterek i włączenie
prądu, nie sposób było zliczyć.
Dane zmieniały się bowiem z minuty na minutę. Ewa Styczyńska,
rzecznik prasowy Energii Pro w
czwartek podawała, że prądu nie
ma około 22 tysiące
gospodarstw, w piątek
35 tysięcy, a pod koniec dnia już tylko 23
tysiące gospodarstw z
byłego województwa
jeleniogórskiego.
– Nie jesteśmy w stanie podać dokładniej
liczby, ponieważ cały
czas odbieramy kolejne
zgłoszenia – mówiła.
Nawet dotarcie na
miejsce i zlokalizowanie usterki, a następnie jej usunięcie nie
gwarantowało sukcesu. Bywało, że chwilę
później tą samą linię
zrywało kolejne złamane drzewo, kilka
lub kilkanaście metrów
dalej. Zziębnięci i przemoczeni energetycy
oraz strażacy, którzy
współpracowali z
Energią Pro, oraz
dodatkowo usuwali
z dróg drzewa i
konary, pracowali
bez

wytchnienia.
– W piątek przywróciliśmy zasilanie prądu trzynastu tysiącom
gospodarstw – mówiła w piątek
Ewa Styczyńska. Od trzeciej w nocy
we czwartek do dzisiaj w terenie

Angelika Grzywacz
Anna Pisulska
Fot. Anna Pisulska

Gościna
z kłopotami
W miniony weekend w Janowicach
Wielkich gościli Niemcy z gminy partnerskiej Bruchhausen – Vilsen. Przekazali
miejscowej straży pożarnej wóz bojowy
marki mercedes. Kłopoty z prądem spowodowały, że włodarze gminy obawiali
się, że nie będą mogli odpowiednio
przyjąć gości.

Niewielkie – w sumie – opady śniegu,
poprzez swoją masę okazały się bezlitosne
dla drzew i sieci energetycznych.
Mieszkańcy z pozbawionych prądu Janowic
pomagają w akcji zimowej.

nik Energii Pro podkreślała również, że liczba awarii to nie wynik
złego stanu słupów i linii, ale mokry
śnieg, który spadając na drzewa, z
których nie spadły jeszcze liście
powodował ich łamanie. Dowodem
tej tezy ma być natomiast sytuacja
w latach poprzednich.
Jest to wyjątkowa sytuacja: nigdy
nie mieliśmy tak obfitych opadów
bardzo mokrego i ciężkiego śniegu
w połowie października i nigdy nie
mieliśmy tylu usterek – mówi Ewa
Styczyńska. Staramy się na bieżąco
konserwować i wymieniać kable i
słupy, co robimy według rocznego
harmonogramu.

– Nie możemy uruchomić maszyn, przez
co mamy dwa dni postoju – rozkłada ręce
Krzysztof Stasiak, wykonawca nowego
obiektu w Radomierzu.

bez przerwy pracuje ponad
100 osób łącznie z brygadami
z rejonu Bolesławiec.
I mimo takiego zaangażowania i takich sił skierowanych
do usuwania skutków ataku zimy, na pytanie kiedy
wszystkie awarie zostaną
usunięte, nikt nie potrafił
odpowiedzieć. Brygady
były przygotowane
do pracy przez cały
weekend.
Rzecz-

Dzwoń 991
Pracownicy Energii Pro apelują do mieszkańców o zgłaszanie na numer alarmowy
991 lub do biura obsługi klientów zauważonych przypadków zerwanych czy wiszących nad ziemią linii energetycznych, a
także drzew zalegających na liniach.

Ceń piec
Na zimno nie narzekała Halina Przetacznik z Janowic Wielkich. – Kiedy zakładaliśmy ogrzewanie centralne córka namawiała mnie, żeby
zlikwidować piec kuchenny. Postanowiłam go jednak pozostawić i nie żałuję. Na co dzień wygląda jak zabytek, ale teraz się naprawdę przydał.
W kuchni jest ciepło i przyjemnie, a ja bez problemu mogę ugotować obiad – mówiła Halina Przetacznik (na zdjęciu)

Fot. Anna Pisulska

Janowice Wielkie, 16 października. Dzieci nie poszły do szkoły, bo
zajęcia zostały odwołane z powodu
braku prądu. W sklepie trudno
cokolwiek kupić, bo bez kasy
fiskalnej – teoretycznie – pracować
nie wolno. Handel odbywa się
jednak na pół legalnie, bo przecież
jeść coś trzeba. Mieszkańcy liczą
godziny spędzone przy świeczkach
i węglowych kuchenkach, jedynym

Bez prądu
Wskutek ataku zimy prądu przez długi
czas pozbawieni byli mieszkańcy miejscowości: Cieplic, Wojanowa, Łomnicy,
Dziwiszowa, Barcinka, Sędziszowej, Chrośnicy, Mysłakowic, Szklarskiej Poręby,
Wlenia, Bolkowa, Świerzawy, Piechowic,
Kamiennej Góry, Dziwiszowa czy Wojcieszowa oraz innych miejscowości. W
pierwszej kolejności pracownicy Energii
Pro usuwali usterki zagrażające życiu
lub zdrowiu.

Fot. Anna Pisulska

Zamknięte szkoły, nieczynne sklepy i instytucje,
brak kontaktu ze światem
i lodowate zimno w domu
– takiej gehenny jeszcze
do niedzieli (18 października) doświadczyło tysiące
rodzin z regionu jeleniogórskiego. Wszystkiemu
winien z pozoru niegroźny
atak zimy i… gigantyczne
awarie sieci energetycznej,
które pozbawiły prądu w
szczytowym momencie aż
35 tysięcy gospodarstw
domowych.
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Fot. Konrad Przezdzięk
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WOJCIECH KILAR W JELENIEJ GÓRZE

Muzyka filmowa to kochanka

„Królewna Śnieżka” Disneya była pierwszym filmem, jaki – mając sześć lat –obejrzał w
jednym z lwowskich kin. W latach wojny magia ekranu okazała się silniejsza od bojkotu
kinematografii zarządzanej przez okupanta. Wtedy też często siadywał na widowni.

Wyższe stypendia

Od 1 listopada wzrośnie minimalna kwota stypendium
socjalnego z 51,2 zł do 72,8
zł. Fizycznie pieniądze trafią
do kiszeni zainteresowanych
jednak dopiero w grudniu. W
minionym roku z tego wsparcia
skorzystało 742 osoby. Nie jest
jeszcze znana dokładna liczba
uczniów, którzy w tym roku
sięgnęli po stypendium socjalne.
Takie dane pojawią się dopiero
w grudniu. Na podstawie złożonych do 15 września wniosków
wiadomo jednak, że jest to
mniejsza liczba w niż w roku
ubiegłym.

są wyjątki. – Poloneza do „Pana
Tadeusza” napisałem wcześniej,

w reklamie jednego z marketów
motyw z „Pana Wołodyjowskie-

WOJCIECH KILAR: – DZIWIŁEM SIĘ, WIĘC
ŻE COPPOLA WZIĄŁ STARZEJĄCEGO SIĘ
KOMPOZYTORA, KTÓRY NA DODATEK
DZIEŃ PO PIERWSZEJ ROZMOWIE Z
LOS ANGELES DOSTAŁ ZAWAŁU SERCA
żeby mieli do czego tańczyć –
mówił W. Kilar. Bywa także, iż
pomysł na ciekawszą melodię
przychodzi za późno. Tak było
w przypadku głośnej komedii
„Sami swoi”, do którego Mistrz
także skomponował muzykę. Z
obfitości dzieła kompozytora
czerpie się do dziś. – Słyszałem

go”, gdzie zamiast „w sklepie
szerokim”, śpiewają „w sklepie
szerokim” – uśmiechnął się
kompozytor.
Zaznaczył także, że muzyka
filmowa jest jedynie częścią
składową większego dzieła, a on
– jako twórca – bywa w filmie
nawet trzeciorzędny. – Kiedy pi-

Fot. Konrad Przezdzięk

Zbliżającego się do osiemdziesiątki art yst y nie trzeba
przedstawiać zainteresowanym
filmem lub muzyką. Z t ymi
dwiema dziedzinami Wojciech
Kilar związał swoje życie na
dobre i na złe. – Czy muzyka
filmowa jest dla pana żoną, czy
kochanką? – zapytał Mistrza
Waldemar Wilk z Jeleniogórskiego Centrum Kultury podczas piątkowego spotkania z
wielbicielami. – Oczywiście:
kochanką. Wzięli mnie do filmu, bo komponowałem muzykę
p owa ż n ą – o d p ow i e d z i a ł z
uśmiechem Maestro.
Opowiedział też zebranym,
że rzadko kiedy pisze muzykę
przed nakręceniem filmu, choć

dokonań, wśród których znalazła się także muzyka do „Ziemi Obiecanej” Wajdy. Jednak
kompozytor znany z pokory i
wielkiej skromności otwarcie
przyznał, że pisał też utwory
gorsze, bo nie był w formie.
Zdaniem Mistrza muzyka
nigdy nie osiągnie tej doskonałości, którą nadali jej wielcy
kompozytorzy epok minionych.
Jednak nie oznacza to zastoju
w rozwoju tej dziedziny sztuki.
– Po prostu uzupełniamy ją o
współczesne treści – mówił.

Kompozytor z Zuzanną Dziedzic i Hubertem
Papajem podczas piątkowego koncertu.

Przesiedleńcom z Kresów Wschodnich oraz swoim krajanom z Lwowa zadedykował
Wojciech Kilar tytuł Honorowego Obywatela Jeleniej Góry przyznany mu przez
Radę Miejską Jeleniej Góry. Maestro uczestniczył w miniony piątek w finałowym
koncercie XII Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej „Silesia Sonans”. Mistrz,
siedząc w fotelu przy Zuzannie Dziedzic, szefowej Filharmonii Dolnośląskiej, oraz
Hubercie Papaju, przewodniczącym rady miasta, wysłuchał finałowego koncertu
Silesii. Złożyło się nań prawykonanie „Hymnu paschalnego”, niezwykle subtelnego
utworu autorstwa Gościa. Maestro właśnie w Jeleniej Górze usłyszał do dzieło po
raz pierwszy w wykonaniu Chóru Filharmonii Śląskiej z Katowic (gdzie osiadł i
działa Wojciech Kilar). Później zagrali także filharmonicy dolnośląscy pod dyrekcją
Mirosława Błaszczyka. Solistą był tenor Adam Sobierajski a partię organów wykonała Jadwiga Śmieszchalska-Delepaut. Zabrzmiały, między innymi, dzieła Maestro
„Victoria”, „Exodus” oraz „Te Deum” Berlioza.

Scena dla młodych

Weź na kolana psa
Na swojego nowego właściciela w schronisku dla małych
zwierząt czeka Melisa. Ma około
2,5 roku, do schroniska trafiła
w sierpniu. Melisa początkowo
bardzo źle znosiła pobyt w
schronisku. Z czasem pokazała
swoją prawdziwą
osobowość: jest wesołym i
energicznym zwierzęciem. Przepada za spacerami, lubi chodzić
na smyczy, a jej ulubionym
zajęciem jest tropienie myszek
polnych.
Każdy, kto chciałby zaopiekować się zwierzęciem może
kontaktować się z kierownikiem
schroniska dla małych zwierząt,
które mieści się przy ulicy Spółdzielczej 33a w Jeleniej Górze.
Telefon +48 (75) 6420156.

Plusy zimy

(tejo)

Konrad Przezdzięk

Nasz honorowy krajanin

(Angela)
Trzy i pół kilometra tras narciarskich czeka już na amatorów
biegania na Polanie Jakuszyckiej.
Znacznie wcześniej niż zwykle
można tam wyszaleć się na deskach. Śniegu jest bardzo dużo.
– Trasy zostały jeszcze odświeżone w sobotę – poinformowali
gospodarze Polany Jakuszyckiej.
W poprzednich latach pierwsi
biegacze pojawiali się tam pod
koniec listopada. Teraz wszystko
wskazuje na to, że śnieg, którego
ma jeszcze w górach dopadać,
utrzyma się tam znacznie dłużej.

Wyznał przy t ym, że bardzo
rzadko słucha muzyki, jeśli już
to klasyczną. – Współczesnej
nie słucham, żeby się czasem
nie zasugerować i podświadomie nie wykorzystać gdzieś
jakiegoś fragmentu – usłyszeliśmy. – Słucham za to często
słowa, poezji. Uważam zresztą,
że sztuka słowa jest wyższa niż
muzyka –
skonkludował Wojciech Kilar.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wojciech Kilar i Waldemar Wilk.

szę muzykę poważną, wiem,
że jestem odpowiedzialny
za całość dzieła – stwierdził.
– J a ko ko m pozytor muzyki filmowej
j e s t e m t y l ko
d e ko r a t o r e m
wnętrza, jakim
jest cała konstrukcja filmu.
W przypadku
dzieła niezwiązanego z
filmem muszę
zadbać o każdy
szczegół – powiedział.
Wojciech Kilar wspomniał
też o epizodzie
w USA, kiedy
F. F. Coppola
zaprosił go
do napisania
muzyki do głośnego horroru
„Dracula”. – Ten film to było
„być albo nie być” zadłużonego
po uszy reżysera. Inwestując
zamierzał spłacić nim potężne
zobowiązania. Dziwiłem się,
więc że wziął starzejącego się
kompozytora, który na dodatek
dzień po pierwszej rozmowie z
Los Angeles dostał zawału serca
– podkreślił.
Maestro był jednak pod wrażeniem uczciwości wielkiego
reżysera, który – mimo choroby art yst y i wielu innych
propozycji – nie przyjął nikogo
innego tylko do końca trwał w
powierzeniu kompozytorowi
ścieżki muzycznej do filmu.
– Swojego wyboru chyba nie
żałował – dodał W. Kilar. Ścieżkę do „Draculi” zaliczył zresztą
do swoich najbardziej udanych

(Angela)

Jacek Grondowy z Patrycją, Heleną i Olą z ZSEiT.
Warsztaty z Jackiem Grondowym, aktorem Teatru im. Norwida, to kolejna odsłona przedsięwzięcia „Teatr i Szkoła”
realizowanego przez placówkę wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomiczno–Turystycznych.
Były ćwiczenia na głos, na rozluźnienie poszczególnych części
ciała, na koncentrację. Nie zabrakło etiud aktorskich. Wszystko w

luźnej atmosferze zabawy przeplatanej różnymi anegdotkami, które
opowiadał prowadzący, znany już
z pracy z młodzieżą choćby pod-

czas warsztatów „Lato w teatrze”
w 2008 roku. 12 października
zajęcia obserwowała opiekunka
młodzieży Elżbieta Astramowicz.

Dziś (19 X) dalszy ciąg przygody
z teatrem.

(tejo)
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IPN O MĘCZEŃSTWIE DUCHOWNYCH

Wykładem dr. Stanisława Bogacewicza z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej Książnica Karkonoska przypomniała o 25. rocznicy męczeńskiej śmierci
kapelana „Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszki, która przypada dziś, 19 października.

Dr Bogacewicz w Książnicy Karkonoskiej.

Kosztowne nasze brudy

Od stycznia 2010 roku mieszkańcy Jeleniej Góry więcej
zapłacą za wywóz śmieci. Powód to podwyżki, jakie już
zapowiedziało składowisko w Kostrzycy, gdzie wywożone
są nieczystości. Od przyszłego roku cena wzrośnie prawie
o 15 złotych za tonę. Dla mieszkańców będzie to wzrost
cen o około 15 procent.
Składowanie jednego metra sześciennego odpadów komunalnych,
który waży około 300 kg kosztuje około
50 złotych, tona to natomiast ponad 150
złotych. Mimo że opłata marszałkowska
za składowanie odpadów komunalnych od przyszłego roku wzrośnie o
5 złotych, Kostrzyca zapowiada, że
obecna cena składowania nieczystości
wzrośnie o 15 złotych za tonę. Powód?
– Wcześniej nie przenosiła całej
opłaty marszałkowskiej na cenę. W
tej chwili musi to wyrównać. Korzysta
więc z okazji, że jest mała podwyżka
opłaty marszałkowskiej i podnosi opłatę
składowania o 15 złotych – wyjaśnia
Michał Kasztelan, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.
Dla mieszkańców będzie to ozna-

czało większe wydatki za wywóz
śmieci w granicach 15 procent. Jak
zapowiada prezes MPGK ostateczna
kwota podwyżki zostanie ustalona w
najbliższym czasie.
Prezes MPGK w podwyżkach zapowiedzianych przez Kostrzycę, upatruje
również dobrej strony. – Zarówno na
Kostrzycy, jak i operatorach ciążą obowiązki dotyczące osiągnięcia pewnych
norm odzysku niektórych odpadów.
Pieniądze z podwyżek, doprowadzą
i umożliwią segregację śmieci, przez
co będzie większa ilość odzyskanych
odpadów organicznych. Dzięki temu,
gmina nie zapłaci olbrzymich kar. Te
kary mogłyby bowiem zabrać pieniądze
przeznaczone na inne cele w mieście.

(Angela)

Przez unijne przepisy podwyżek cen za wywóz śmieci mogą spodziewać się również mieszkańcy
w całej Polsce. Zgodnie z wytycznymi do końca roku zostaną zamknięte wysypiska, które nie
spełniają norm ekologicznych. Samorządy będą więc musiały zmienić miejsca składowania
odpadów, a to nie będzie takie proste. Do końca roku zostanie zamkniętych w Polsce kilkaset
wysypisk, z czego 30 w dolnośląskim. Kolejne zostaną zamknięte do 2014 roku i po 2014.

oczekiwanie. Gasły resztki nadziei
na odnalezienie kapłana żywego,
potęgowała się pewność, że doszło
do tragedii.
Zanim jednak nastąpił tragiczny
dzień męczeńskiej śmierci księdza
Jerzego, kapłan żył w Polsce Ludowej,
kraju o wielkiej potędze Kościoła
katolickiego i jednocześnie potężnym
aparatem represji wymierzonym
przez organy bezpieczeństwa w
duchownych, kleryków i osoby blisko
związane z kręgami kościelnymi.
Jak podkreślił Stanisław Bogacewicz, cała epoka PRL to czas walki z
Kościołem. Różnymi metodami: od
katowskich do wyrafinowanych. –
Księża ginęli nawet w 1989 roku, kiedy trwały rozmowy Okrągłego Stołu
(ks. Niedzielak i ks. Suchowolec), a
nawet po wyborach w Czerwcu’89
(ks. Zych). Wprawdzie sprawców
do dziś nie wskazano, wiele świadczy przeciwko Departamentowi V
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
który koncentrował się na zwalczaniu Kościoła. W tę walkę angażował nawet samych duchownych
„kupując” ich lub też szantażując
ujawnieniem „niewygodnych” treści.
Opasłe tomy akt, dowodu współpracy
duchowieństwa z SB, zachowały się
w archiwach IPN.
Historyk Instytutu Pamięci
Narodowej kreśląc tło dziejowe,
przedstawił postać księdza Jerzego
Popiełuszki, który przez całe swoje
kapłańskie życie doświadczał – jak
każdy duchowny – inwigilacji oraz
represji. Szczególnie nasiliły się po
wprowadzeniu stanu wojennego,
kiedy wikary kościoła św. Stanisława

Dla młodzieży była to świetna lekcja historii.
nych, który wnosił o nadzwyczajne
złagodzenie kary.
Ciekawego wykładu wysłuchali
młodzi ludzie, którzy nie mogą znać
z własnego doświadczenia szarzyzny

NA POGRZEB KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
PRZYJECHAŁ PONAD MILION WIERNYCH,
W TYM WIELU Z „CZERWONEJ” JELENIEJ
GÓRY. BYŁA TO PIERWSZA TAK BOLESNA
MANIFESTACJA SPRZECIWU WOBEC
JARZMA KOMUNISTYCZNEGO ZNIEWOLENIA
i Chmielewskiego – wszyscy już są
na wolności), nie sięgnął głębiej,
aby ujawnić mocodawców i zleceniodawców zbrodni. Poprzestano
na wyjaśnieniu, że był to skutek
samowoli i nadgorliwości bandytów z SB. Morderców – nawet po
skazaniu – „osłaniał” gen. Czesław
Kiszczak, minister spraw wewnętrz-

i beznadziei tamtych dni. Nie tak w
końcu odległych od współczesności.
Wielu trudno było uwierzyć, że
słuchają opowieści o rzeczywistości,
a nie opowieści o horrorze politicalfiction.

Konrad Przezdzięk

Książnica Karkonoska, która przy okazji pochwaliła się ubożuchną wystawą
przedstawiającą zbiory KK dotyczące
księdza Jerzego, zapowiada dalszą
współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w prowadzeniu takich właśnie
lekcji historii. W ramach obchodów
ćwierćwiecza śmierci ks. Jerzego
Popiełuszki, prezentację powiązaną
z filmem „Zabić księdza” A . Holland
przedstawił też Waldemar Wilk,
filmoznawca z JCK. Impreza została
zrealizowana przy wsparciu finansowym prezydenta Jeleniej Góry.

WOJEWÓDZKI BARAK DO ROZBIÓRKI
Z krajobrazu ulicy
Słowackiego znikają istniejące tam od 1975 roku baraki
biurowe, w których przez prawie 20 lat działała jeleniogórska prokuratura wojewódzka, a później – ośrodek
pomocy społecznej.
Zniszczony upływem czasu i
nie nadający się do powtórnego
zagospodarowania budynek oraz
grunt wystawiono na sprzedaż w
ubiegłym roku. Znalazł się w końcu chętny, który całość zakupił, a

zabudowania właśnie rozbiera. To
jedna z firm z Lubawki. W miejscu
zburzonego obiektu powstaną
najpewniej domy mieszkalne.

(tejo)

Znika pamiątka

Baraki zbudowano w 1975 roku aby umożliwić działanie powołanym do
życia instytucjom w związku z utworzeniem województwa jeleniogórskiego
w ramach reformy administracyjnej przeprowadzonej przez Edwarda
Gierka. Choć z założenia miały być obiektami tymczasowymi, przetrwały
do dziś. Najpierw w latach 1975 – 1994 działała tam Prokuratura
Wojewódzka w Jeleniej Górze, później – po przeprowadzce śledczych
na ulicę Muzealną – znalazł tam siedzibę Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Działał w fatalnych warunkach do ubiegłego roku. Drewniana
konstrukcja nie chroniła przed zimnem zimą ani przed gorącem latem.
Potężne pieniądze trzeba było płacić za ogrzewanie energożernymi
piecami akumulacyjnymi.
Po przeprowadzce MOPS do wyremontowanej kamienicy przy ul. Jana
Pawła II, baraki stały niewykorzystane przez ponad rok. Wkrótce nie będzie
po nich śladu. To zresztą bodaj ostatnie tego typu obiekty zbudowane
przed ponad 30-laty na potrzeby rozrośniętej administracji wojewódzkiej.
Pozostałe już rozebrano lub uległy spaleniu.

Fot. Konrad Przezdzięk

Tamten 19 października nie różnił
się niczym szczególnym od smutnej jesieni w szarzyźnie ówczesnej
codzienności. Dopiero nazajutrz
lakoniczny komunikat podany w
Dzienniku Telewizyjnym, w głównym wydaniu o godz. 19. 30 zwrócił
uwagę tych, którym nieobca była
chęć zdeptania komuny. Migawka
ze zdjęciem ks. Jerzego Popiełuszki
i kilka zdań o jego zaginięciu dzień
przedtem. Później było już tylko

Fot. Konrad Przezdzięk

Czy rzeczywiście kapłan, legenda
Polski walczącej z jarzmem władzy
ludowej, zginął 19 października 1984
roku? – Na to pytanie nie potrafię
odpowiedzieć bez solidnej analizy
archiwaliów z tamtych dni – powiedział dr Bogacewicz zwracając
się do młodzieży z ZSO nr 1, która
zgromadziła się w sali konferencyjnej
KK. – Pojawiła się taka hipoteza, ale
na razie nie ma na to dowodów w
źródłach pisanych – dodał.

Kostki na Żoliborzu zaczął głosić
niedzielne kazania podczas mszy
świętych za Ojczyznę. Jego homilie
gromadziły tłumy
wiernych, a ksiądz
Jerzy stał się wrogiem publicznym
nr 1 dla władz
partyjnych i esbeckiego betonu.
– Głoszenie
prawdy przez ks.
Popiełuszkę rozwścieczyło władzę i skutkowało
śmiercią kapłana
– podkreślił Stanisław Bogacewicz.
Do dziś wydarzenia z października
1984 roku nie do
końca są wyjaśnione. Proces toruński, podczas którego skazano na
kary więzienia sprawców mordu
(Piotrowskiego, Pietruszkę, Pękalę

Fot. Konrad Przezdzięk

Jak dręczono księży

Na rozbiórce obiektu skorzystają
miejscowi złomiarze, którzy są częstymi
gośćmi przy ul Słowackiego 13.

19 października 2009 r.
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Cela do śmierci?

Konał w cierpieniach

Fot. Angela

Zanim jednak padły te słowa
prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska oraz obrońcy Mariusza V. i
Iwony K. wygłosili mowy końcowe.
Prokurator najpierw przypomniała
szczegóły makabrycznej zbrodni,
jakiej dopuścił się oskarżony. Mówiła o obrażeniach dziecka, których
odczytanie na
pierwszej rozprawie zajęło
niemal
piętnaście
m i nut.
Następnie
opowia-

– Oskarżony bił 3,5 letniego
Bartka za to, że się źle popatrzył
na niego, że nie chciał jeść, usiąść.
Chłopiec czuł strach przed Mariuszem V. do tego stopnia, że bał się
powiedzieć, że chce się załatwić. A
kiedy sprawca siłą zaniósł trzylatka
do toalety i ten się załatwił, chłopiec
został pobity za to, że go okłamał
– mówiła oskarżycielka. Zwróciła
również uwagę na kwestie związane z wcześniejszym życiem sprawcy,
unikania przez niego pracy, znęcania się nad swoją matką.
– Ten człowiek nigdy nie zhańbił
się pracą, całe życie żył z opieki społecznej, leczył się psychiatrycznie,
ale jednemu z lekarzy powiedział
wprost, że leczy się tylko po to by
dostać rentę – mówiła prokurator
Węglarowicz-Makowska. Oskarżony
znęcał się też nad swoją matką,
która za każdym razem wycofywała
zeznania, przez co nigdy nie poniósł za to kary. Poprzez symulację
choroby psychicznej chce uniknąć
odpowiedzialności. W jednym z
listów do swojej matki pisze, że ma
wszystko w d...., że nikt mu nic nie
zrobi bo jest chory psychicznie.
Oskarżyciel wskazał też dowody,
które miałby świadczyć o tym, że
oskarżony był świadomy swoich
czynów. Świadczył o tym m.in.
fakt, że próbował on zacierać ślady
zbrodni paląc w piecu poplamionymi krwią dziecka ubraniami.

Zażądała dożywocia

Ewa Weglarowicz-Makowska za
zabójstwo 3,5 letniego Bartka zażądała wymierzenia oskarżonemu
najwyższego wymiaru kary: dożywotniego pozbawienia wolności,
natomiast za znęcanie się
ze szczególnym okrucieństwem żądała kary
pozbawienia wolności
na 6 lat, i łącznej kary
dożywotniego pozbawienia
wolności. Dla matki chłopca,
która również stosowała wobec chłopca

MEC. GRZEGORZ JANISŁAWSKI: OGÓLNIE
MÓWI SIĘ, ŻE PUPA NIE SZKLANKA I MOŻNA
PO NIEJ BIĆ, BY Z DZIECKA WYRÓSŁ DOBRY
CZŁOWIEK. MY WIEMY, ŻE TAK NIE JEST,
ALE TAKIE PANUJE OGÓLNE PRZEKONANIE
dała o trzech ostatnich, najgorszych
dniach z życia 3,5 latka, podczas
których był on katowany i konał w
cierpieniach, bez zdrowego miejsca
na ciele.

Narozrabiał
na przepustce
Policjanci namierzyli i zatrzymali
szesnastolatka, który że we wrześniu
2009 roku włamał się do jednego z
pomieszczeń biurowych w Jeleniej
Górze, ukradł z terenu budowy
elementy elektryczne i metalowe
oraz włamał się do samochodu.
Dodatkowo nieletni był poszukiwany nakazem doprowadzenia do
ośrodka szkolno-wychowawczego,
gdzie nie powrócił z przepustki. O
jego dalszym losie zdecyduje sąd
rodzinny – informuje kom. Bogumił
Kotowski z policji.

przemoc fizyczną oraz nie udzieliła
mu na czas pomocy, prokurator
zażądał łącznej kary sześciu lat
i sześciu miesięcy pozbawienia
wolności.

Pupa nie szklanka

Obrońca Mariusza V., mecenas
Grzegorz Janisławski. skomentował
mowę prokuratora jako zbyt emocjonalną. Mówił, że oskarżony nie
jest człowiekiem „miłym i dobrym”,
ale też nie jest „uosobieniem zła”.
Winą za tę makabryczną zbrodnię
obarczył nie Mariusza V, bo – jak
przekonywał – jest on chory psychicznie, ale system społeczny i
sądowy, w którym kuratorzy nie
dopilnowali swoich obowiązków,
a społeczeństwo przyzwala na bicie
dzieci.
– Nie można mówić, że oskarżony przez lata symuluje chorobę
psychiczną, bo był leczony przez
około dziesięć lat. Poza tym po
zachowaniu oskarżonego można
wnioskować, że posiada on obniżony krytycyzm. Początkowo
traktował 3,5-latka jak partnera,
a dopiero później zaczął zachowywać się jak psychopata, starał się
nauczyć dziecko zachowania dorosłego. Ogólnie mówi się, że pupa
nie szklanka i można po niej bić, by
z dziecka wyrósł dobry człowiek.
My wiemy, że tak nie jest, ale takie
panuje ogólne przekonanie – mówił
obrońca Mariusza V.
– Matka nie łączyła choroby
dziecka z pobiciem, wysłała konkubenta po leki
na zbicie gorączki. Moim
zdaniem,
tym bardziej
złego
stanu
zdrowia

Fot. Angela

– Sąd w tak poważnej sprawie
musi mieć pewność co do zasadności przyjętego rozstrzygnięcia,
kwalifikacji prawnej, zamiaru –
powiedział przewodniczący składu
sędzia Marek Klebanowicz, kiedy
zgromadzeni 12 października w
Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze
oczekiwali, że usłyszą wyrok w tej
sprawie, która wiosną 2008 roku
zbulwersowała całą Polskę.
– Podczas narady pojawiły się
wątpliwości, które musimy rozstrzygnąć, a które sygnalizował obrońca
oskarżonego. Chodzi głównie o
kwestie związane z mechanizmem
obrażeń, które doznało to dziecko.
Dlatego też wyznaczamy kolejny
termin rozprawy, podczas której
będzie dosłuchanie biegłego, i która
mam nadzieję, pozwoli nam on na
ostateczne wydanie wyroku

Fot. Angela

Ta rozprawa miała przynieść wyrok dla mordercy 3,5–letniego Bartka z Kamiennej
Góry. Półtora roku temu zakatował on dziecko swojej konkubiny, Iwony K. Matka chłopca używała wobec synka przemocy i w porę nie udzieliła mu pomocy. Jednak sędzia
zażądał dodatkowego przesłuchania biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Mariusz V. nie wykazał skruchy przed sądem. Czuje się niewinny śmierci
dziecka. Obok - oskarżona Iwona K.
szerszy obraz całej sytuacji.
Obrońca wnosił o zmianę kwalifikacji czynów z zabójstwa na artykuł
156 kk paragraf 1. i 3. czyli spowodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, którego następstwem była
śmierć, za co grozi od 2 do 12 lat
pozbawienia wolności.
– Wnoszę o to, by kara była stosowna do poziomu intelektualnego
i emocjonalnego oskarżonego, nie
może być ona łagodna przez wzgląd
na skutek tych czynów, ale też nie
powinna być najwyższa – mówił
obrońca Mariusz V.

PROK. EWA WĘGLAROWICZ-MAKOWSKA: ––
OSKARŻONY BIŁ BARTKA ZA TO, ŻE SIĘ ŹLE
POPATRZYŁ NA NIEGO, ŻE NIE CHCIAŁ JEŚĆ,
USIĄŚĆ. CHŁOPIEC CZUŁ STRACH PRZED NIM.
BAŁ SIĘ POWIEDZIEĆ, ŻE CHCE SIĘ ZAŁATWIĆ.
dziecka z wcześniejszym pobiciem
nie łączył sam oskarżony. Nie można więc powiedzieć, że godził się
on na jego śmierć. Chciałbym, żeby
sąd wydając wyrok wziął pod uwagę

Domowy terrorysta

Obrońca Iwony K., mecenas
Krzysztof Warzyński również
wnioskował o zmianę kwalifi-

KOMUNIKAT POLICJI
Policjanci Wydziału Kryminalnego
z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze
poszukują 58–letniego Zdzisława
Świdzikowskiego, zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Wyczółkowskiego
50, którego zaginięcie zgłosiła rodzina
11 października 2009 roku.
Mężczyzna ostatni raz widziany
był w miejscu zamieszkania dwa dni
wcześniej. Poszukiwany ma z wyglądu
58 lat, wzrost 170 cm, jest szczupłej
budowy ciała. Włosy ma krótkie,
czarne z widoczną siwizną z przodu,
oczy niebieskie, nos wypukły „orli”.
Znak szczególny: widoczne ubytki
w uzębieniu. Wymieniony w chwili
zaginięcia ubrany był w brązowe

kacji czynów oskarżonej Iwony
K. Podkreślał on, że kobieta była
terroryzowana przez Mariusza V.
i z tego wynikało jej zachowanie.
Obrońca mówił również, że Iwona K. obecnie bardzo przeżywa
tę sytuację, co wyraża w listach
pisanych do niego.
W listach oskarżona pisze, że
dręczy ją sumienie, że cierpi, i że

nie może sobie darować, że dopuściła do takiej sytuacji. – Proszę
o odpowiedni wymiar kary i by
sąd dał jej szansę na powrót do
społeczeństwa – mówił mecenas
Warzyński.

Angelika Grzywacz

Matki w ogniu pytań
Emocji nie brakowało również na korytarzu podczas przerwy, gdzie dziennikarze zadawali
pytania matkom Iwony K. i Mariusza V. Podczas wymiany zdań niemal nie doszło między
nimi do rękoczynów. Matka oskarżonego twierdziła, że o biciu 3,5 letniego Bartusia dowiedziała się z mediów. Za niesprawiedliwe uznała zaprzeczenie przez oskarżyciela chorobie
psychicznej jej syna.
– Kiedy Mariusz miał pięć lat wypadł mi z okna z drugiego piętra i od tego czasu były z nim
kłopoty, nie mógł skończyć szkoły, był agresywny – mówiła na korytarzu sądowym. Leczył
się prawie jedenaście lat, a teraz mówią, że jest zdrowy.
Irena Żytyńska, matka Iwony K. twierdziła natomiast, że matka zabójcy doskonale znała
sytuację Bartusia i jego matki. Obydwie kobiety zgadzały się natomiast co do winy obojga i
kary, jaką powinni ponieść Mariusz V. i Iwona K.
– Za śmierć Bartusia, obydwoje powinni usłyszeć wyrok, nie mniej, ani więcej ale 25 lat
pozbawienia wolności – podkreśliły kobiety.

Mandatowe żniwo fotoradaru

Tylko dwie godziny działania i
skórzane półbuty, jasne sztruksowe
aż 124 wykroczenia drogowe – oto
spodnie i sweter.
(KMP) efekt ustawienia 12 października
fotoradaru na kilku ulicach Jeleniej
Góry. Kierowcy nagminnie przekraW związku z powyższym prosimy wszystkie
czają dozwoloną prędkość.
osoby, które posiadają jakiekolwiek informa– Fotoradar zarejestrował 124
cje, które mogą przyczynić się do ustalenia
wykroczenia polegające na przemiejsca pobytu zaginionego o kontakt z
kroczeniu dozwolonej prędkości
o ponad 20-30km/h – informuje
policjantem prowadzącym sprawę poszukikom. Bogumił Kotowski z policji.
wawczą w Komisariacie I Policji w Jeleniej
Tym razem policjanci nie umieścili
Górze, ul. Armii Krajowej 5 osobiście, bądź
urządzenia w fotomasztach, ale na
telefonicznie pod numer 075/75-20-406,
stojakach w ich pobliżu. – Potwier075/75-20-326, 075/ 75-20-150 bądź dziło się, że za masztem kierujący
dociskają pedał gazu, o czym popod numer alarmowy policji 997.

świadczą niedzielne pamiątkowe
zdjęcia – dodaje kom. Kotowski.
Takie zachowanie doprowadziło
do kolizji trzech pojazdów na estakadzie, która miała miejsce kilka
dni temu.

(tejo)
Najczęściej zarejestrowane prędkości to
pomiędzy 80 a 100km/h w miejscu, gdzie
nie można przekroczyć pięćdziesiątki.
Większość łamiących przepisy to kierowcy
z miasta i najbliższych okolic.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY

Duma
i puma
Nie żeby mnie ta duma aż rozpierała. Co to, to nie. Wiadomo,
jesienią wszystko raczej się kurczy, obsycha, zamiera. Zwłaszcza
w ostatnich dniach. Nie bardzo
wiem, co dzieje się dalej, niż
sięga wzrok. Trzecią dobę siedzę
bez prądu, podtrzymując ogień
pod kuchenną płytą. Bateria
w telefonie już wyczerpana, ja
przy świecy, ołówkiem na kartce
papieru, zapisuję swój felieton.
Przede mną martwy monitor
komputera.
A jednak odczuwam dumę.
Choćby z tego prozaicznego
powodu, że wreszcie wiem, iż
wdrożeni w eurostrtuktury i
procedury - także ma się rozumieć
euro – przygotowani jesteśmy na
najgorsze. Wiem to. Bo widziałem
tryskające dumą, oblicza uczniów
szkoły do której uczęszcza także
moja córka. Tryskające od pochwał, których nie szczędziła im
Sama Pani Dyrektor, nierzadko
w towarzystwie tzw. czynników.
Nierzadko nawet samego Pana
Wójta. A chwaliła nie za nic innego, jak za wzorowe sformatowanie się do wymienianych wyżej
standardów. Chwaliła za świetnie
przeprowadzona ewakuację w
przypadku pożaru, ataku terrorystycznego i innych nieszczęść
oraz przypadków losowych, w
których to wymyślaniu, przodują
firmy ubezpieczeniowe.
Najbardziej jednak jestem dumny z tego, że to właśnie w mojej
gminie, jej władze najszybciej
ze znanych mi przypadków, zareagowały na pojawienie się…
PUMY! Wystarczyło jedno zdanie
rzucone przez gości któregoś
z gospodarstw agroturystycznych. Jedna, jedyna uwaga, kogoś
kto przyjechał na wieś pokazać
dziecku, że krowy rzeczywiście
istnieją, a mleko nie jest z przysłowiowego tesko. Tak więc ktoś
zobaczył olbrzymie ślady. Bez
wątpienia to ślady drapieżnika!
- zdiagnozowało natychmiast
konsylium letników. Dalej już
wszystko poszło, jak na filmie
szkoleniowym, prosto z Brukseli.
Procedury ruszyły!
Przede wszystkim telefon do
gminy. Niedostępny zazwyczaj
Pan Wójt, natychmiast podejmuje
decyzję! Nie można zwlekać.

Oświata z patosem
Chodzi przecież o ludzkie zdrowie
a nawet i życie. No i o dobre imię
gminy, ma się rozumieć. Wszak
programowo to gmina agroturystyczna, przyjaźnie nastawiona
dla swoich i przybyszów.
W świat idzie więc informacja o
pojawieniu się BARDZO GROŹNEJ
PUMY i kategoryczny zakaz wstęp
dzieciom do lasu. Nie muszę
dodawać, że wieści rozchodzą się
błyskawicznie i o niczym innym,
jak o pumie, nikt w okolicy nie
rozmawiał. O wsi i gminie znów
zrobiło się głośno. Darmowa reklama w sezonie. Któż nie marzy
o takiej. Nie muszę też dodawać,
że pumy nikt w naszej okolicy, nie
spotkał i nie zobaczył. Właściwie
to nie wiem, czy nadal obowiązuje
zakaz wstępu do lasu? Nie pamiętam, żeby ktoś go odwołał.
Mimo to nadal trwam w dumie
i przekonaniu, że po kolejnej
dobie bez prądu i informacji, jak
długo ten stan może potrwać,
europejskie procedury wreszcie
zaskoczą i będzie można np.
powiadomić rodziców, czy mają
wysyłać dzieci do nieogrzewanej
szkoły, czy może lepiej przeczekać
w domu. Czy informować mieszkańców o sytuacji, pytając przy
okazji, czy komuś nie potrzeba
pomocy, czy ograniczyć się do
pokazowych patroli zmotoryzowanych strażaków.
Tak więc mimo wszystko nadzieja i duma. A co do Bardzo
Groźnej Pumy. To okazała się nią
suka rasy Leonberger. Wiem to.
Bo widziałem to piękne i łagodne
zwierzę. Falina przyjechała w
odwiedziny do moich sąsiadów z
samego Berlina, gdzie nie dane jej
jest na co dzień biegać po łąkach.
Na spacer po okolicy, poprowadził
pumę-Falinę pies gospodarzy,
młody, rosły berneńczyk. Gwoli
ścisłości, przez niektórych uważany za psa agresywnego i często
mylonego np. z rotweilerem. Tak
naprawdę jest psem łagodnym,
lubiącym ruch i zabawę.
Po pumie została duma, fotografie odcisków łap i tęsknota. A
może z wiosną znów nas odwiedzi? A może by tak od razu całe
stado pum? Czemu nie, sezon za
pasem, a myśmy wdrożeni.

Jacek Jaśko

Choć święto niesie w sobie konotacje znaczeniową z radością,
chyba nie da się zorganizować
u nas żadnej świątecznej uroczystości bez atmosfery powagi
i sztucznego napięcia. Szczególnie w oświacie, która jest nadwrażliwa na ceremonie, tytuły i
stanowiska. Podczas środowych
obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ZSO nr 1 nawet hymn
narodowy, z charakteru radosny
mazurek, zabrzmiał niczym
marcia funebre. Cytowano Jana
Pawła II i Goethego. Chwalono,
dziękowano i proszono o jeszcze
więcej troski dla oświaty. Wszystko z minami pełnymi powagi
i zadumy. Atmosfery tej nie
wytrzymała jedna z dziewcząt
z pocztu sztandarowego, która
– gdyby nie wyszła – to pewnie
by ją wynieśli. Pomyślano
bowiem o siedzeniach dla
wszystkich, a o „chorążych”
zapomniano.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Wasze ładne miasto byłoby
jeszcze piękniejsze,…

– gdyby miejscowa policja
poprosiła o posiłki…

Igraszki z diabłem
Znany satyryk i kabareciarz
Jacek Ziobro okazał się dobrym
znajomym poczytnego pisarza
Marka Krajewskiego, autora
mrocznej serii kryminałów
o detektywie Mocku. Literat
przebywał w Jeleniej Górze w
miniony czwartek. Jacek Ziobro
nie poznał go, za to pan Marek
poznał pana Jacka. – Pewnie
dlatego, że w młodości nosiłeś
długie włosy – śmiał się satyryk
sugerując zainteresowania pana
Marka kręgami satanistycznymi. Żartem oczywiście. Pisarz
zarzekł się, że – choć jego powieści są mroczne – z szatanem
nie miał nigdy nic wspólnego.
Trudno jednak zaprzeczyć, że
w głowie jego bohatera często
pojawiają się pomysły z piekła
rodem, które zawsze doprowadzają do schwytania sprawcy.

– i wsparcie radcę kryminalnego
Eberharda Mocka.

(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.

Marek Krajewski, ﬁlolog klasyczny i literat, autor kryminałów.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Zamieć
chaosu
Francuski filozof Jean-Jacques
Rousseau powiązał klimat z charakterem człowieka. Nic dziwnego
zatem, że jeleniogórzanie są wyjątkowo negatywnie nastawieni do
służb miejskich, kiedy – na przykład – spadnie śnieg. Na chodniku
pokrytym brudną breją, pod którą
lśni gładziutka warstwa lodu,
można bowiem wywinąć orła.
Upadek na twarz może nie tylko
przyspieszyć wizytę u dentysty,
lecz także określa naszą pozycję
lokalną miasta cokolwiek upadłego w zimowym chaosie.
Niby niepozorny opad śniegu
u nas – nie tylko w Jeleniej Górze
– zawsze musi wywołać ogólny
burdel, przy którym wychodzą
wszystkie niedoróbki codzienno-

ści. Raptem okazuje się, że linie
energetyczne mają więcej niż
pół wieku. Nadają się – owszem
– dla pana Władka pseudonim
„Złomiarz” (z pocałowaniem
w rękę weźmie), ale na pewno
nie służą już przesyłowi energii,
chyba że telepatycznej. Ni stąd ni
zowąd dziwimy się, że górskich
kurortach są jeszcze słupy, a sieć
nie jest schowana pod ziemię.
No i – marząc choćby o prostym
dynamo – wieszamy psy na Bogu
ducha winnych energetykach, którzy – nawet gdyby chcieli – drutów
nie wymienią. Załatwianie biurokratycznych formalności zajmie
bowiem kolejne pół wieku.
Pociąg osobowy na linii Jelenia Góra – Wrocław bije kolejne

rekordy powolności. Sto dwadzieścia sześć kilometrów w pięć
i pół godziny to iście imponujące
tempo. Nieco dłużej tylko leci się
z Warszawy do Nowego Jorku.
Przepraszam: to porównanie nie
jest może w pełni trafne. Choć
oddające wysokie loty planistów

wsze można takie tomisko założyć.
Pewnie pełne by było różnorakich
adnotacji.
Kiedy nadchodzi zima, jak zwykle dowiadujemy się, że opad
zaskakuje drogowców, którzy w
pięć minut lata z zimy nie zrobią.
Oczywiście wcześniej deklarują

JAKOŚ NIKOGO U NAS NIE PRZEKONUJĄ ARGUMENTY,
ŻE ZA POŁUDNIOWĄ GRANICĄ WALKA Z ZIMĄ JEST
SKUTECZNIEJSZA. TU NA CZARNE DROGI TRZEBA
POCZEKAĆ DO CHWILI, AŻ PRZESTANIE SYPAĆ ŚNIEG.

polskiego kolejnictwa, którzy
zafiksowali, że skład z Krakowa
do Warszawy przemknie kiedyś
tam w mgnieniu oka, czyli w
dwie i pół godziny (teraz jedzie
w trzy). Zważywszy zatem, że
szynobus z Radomia do Warszawy
nie dojechał wcale, osiągnięcie kolejarzy jeleniogórskich jest godne
uwiecznienia w księdze rekordów.
Nie bardzo wiem, jakich – bo z
pewnością nie Guinnesa – ale za-

stuprocentową gotowość do walki
z białym horrorem, który – niczym
lodowatymi biczami – siepie drogi
śnieżną, lepką i wstrętną masą.
Jakoś nikogo u nas nie przekonują
argumenty, że za południową
granicą walka z zimą jest skuteczniejsza. Tu na czarne drogi trzeba
poczekać do chwili, aż przestanie
sypać śnieg.
Biały puch – jak eufemistycznie
określa się tę obrzydliwą białą

substancję, która spada z nieba
– nie zaskakuje natomiast straży
miejskiej. Ta dzielnie odgrzewa
komunikat sprzed roku i grozi palcem swojego rzecznika, że sypnie
mandatami w tych, którzy śniegu
z chodnika nie posprzątają. Efekt,
czego należy się zresztą spodziewać, jest taki, że nikt lwiej części
trotuarów nie odśnieża. Znaczna
większość „traktów pieszych” nie
nadaje się, więc, do bezpiecznego
chodzenia. Logicznie rzecz biorąc, skoro łażenie tamtędy grozi
upadkiem, miejsc tych unikają
też strażnicy, bo ryzyko stłuczenia
tyłka jest za duże.
Nie bardzo wiadomo także, kto
ma te chodniki odśnieżać. Jeśli
należą do miasta, a miasto daje
ciała i zapomina, jak wygląda
szufla, straż miejska jest bezsilna,
bo przecież nie może ukarać
swojego żywiciela. Sprawdzić,
kto winny, nie jest łatwo. W dane
miejsce trzeba przyjść ryzykując

wspomnianym już wywinięciem
orła, przeprowadzić dochodzenie,
namierzyć jelenia i wypisać mandat. Biorąc pod uwagę „czasokres”
załatwiania tych „czynności”,
wcześniej śnieg może stopnieć, a
występek się przedawni.
Statystykami jednak trzeba się
wykazać, a chodniki są nie tylko
w centrum. Łatwiej dotrzeć na
przedmieścia, na ustronną uliczkę i tam dorwać niesumiennego
właściciela posesji, któremu „się
zapomniało” pomachać łopatą.
Wykroczenie popełnił? Popełnił.
Ukarać można? Można, a nawet
trzeba! Co z tego, że to daleko od
centrum miasta? Przecież taki
człowiek, kiedy przyjdzie do śródmieścia (o ile uda mu się tam dotrzeć), przyzna rację strażnikom,
że za nieodśnieżanie śliskich jak
cholera chodników kara jest jak
najbardziej sprawiedliwa.

Konrad Przezdzięk
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Po prostu:
Rybicki

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Tadeusz Rybicki uwielbia pracę z młodzieżą. Na zdjęciu: podczas tegorocznych warsztatów „Lato w
Teatrze” w trakcie przygotowań do sztuki „Histeryja”.
Podejmuje się też wyzwań trudnych: artysta i pedagog ostatnio przygotowuje przedstawienie z
uzależnionymi.
Szczera intensywność w przeistaczaniu się w rozmaite postaci oraz gotowość do największych poświęceń: to jedne z najważniejszych jego atrybutów kreacji scenicznych.
Ten wieloletni aktor Teatru Cinema w Michałowicach świetnym stylem gry imponował
również w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida. Tadeusz Rybicki.
Będąc na czwart ym roku
wydziału aktorskiego PWST we
Wrocławiu (1988), został zaan-

Aktor czyli człowiek

Jeszcze podczas studiów debiutował na jeleniogórskiej scenie w

TEN WIELOLETNI AKTOR TEATRU
CINEMA W MICHAŁOWICACH ŚWIETNYM
STYLEM GRY IMPONOWAŁ RÓWNIEŻ W
TEATRZE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA.
gażowany wraz z koleżankami
(m.in. Joanną Kreft-Baką i Beatą
Rakowską) i kolegami (m.in.
Mirosławem Baką, Jarosławem
Góralem, Piotrem Konieczyńskim i
Wojciechem Kościelniakiem) przez
Alinę Obidniak, ówczesną dyrektor
Teatru im. Norwida. – To był wielki
dar, bo jako student zawsze byłem
zirytowany, że uczę się roli przez
pół roku tylko po to, aby zobaczyła
to komisja, a nie widz – opowiada
Tadeusz Rybicki.

przedstawieniu Bertolta Brechta
„Człowiek jak człowiek” (1987)
w reż. Hanny Herman-Cieślik,
Mieczysławy Walczak-Deleżyńskiej
i Jerzego Kozłowskiego. Spektakl
ten, zrealizowany w charakterze
dydaktycznego teatru politycznego według brechtowskiego efektu
obcości, poruszał problematykę
społeczną i odnosił się krytycznie
wobec kapitalizmu i wojny.
Na pierwsze dowody oficjalnego
uznania czekał Tadeusz Rybicki stosunkowo
krótko.

Zaczął od dwóch kreacji w niepokojącym spektaklu Fiodora
Dostojewskiego „Biesy” (1988) w
reż. Krzysztofa Rogoża; doskonale
uosabiał ascetycznego mnicha
Tichona i pozostał w pamięci widzów w wyrazistej dalszoplanowej
roli Maurycego Nikołajewicza. W
komedii szekspirowskiej „Sen nocy
letniej” (1988) w reż. Waldemara
Zawodzińskiego błyskotliwie grał
na przemian postać Egeusza, ojca
uroczej Hermii oraz elfa.

Jak kameleon

Godna kameleona wirtuozeria
Rybickiego miała swoje odzwierciedlenie w sztuce Josifa Brodskiego „Brodski” (1988) w reż.
Bogdana Rudnickiego, wzruszającej scenicznej baśni według Carlo
Gozziego „Miłość do trzech pomarańczy” (1989) w reż. Andrzeja
Jamróza oraz satyryczno-groteskowym przedstawieniu Mikołaja
Gogola „Opowieści petersburskie”
(1989) w reż. Wiesława Hołdysa.
Nie sposób było potem przeoczyć
jego roli mnicha Pafnucego w
parodii poematu heroicznego
Ignacego Krasickiego „Monachomachia” (1990) w reż. ówczesnego
dyrektora teatru Jerzego Zonia,
która wydobyła go z cienia. Przy
tym Rybicki przez całe sezony
artystyczne błyszczał świetnym
stylem gry, czego ukoronowaniem
była nagroda Złotej Iglicy, którą
odebrał w 1990 roku.

gniewem Szumskim, absolwentem
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1992 roku w małej wsi
Michałowice pod Jelenią Góra dwaj
artyści Szumski i Rybicki wraz
z grupą plastyków z gdańskiej akademii i aktorów
absolwentów wrocławskiej
PWST założyli Teatr Cinema. I chociaż można było
jeszcze zobaczyć Rybickiego
na scenie Teatru im. Norwida w inscenizacji na
podstawie baśni Carlo
Collodiego napisanej
przez Macieja Staropolskiego „Pinokio”
(1992) w reż. Jacka
Medweckiego, aktor na
stałe związał się z Teatrem
Cinema, gdzie rozpoczął
kolejny rozdział swej działalności artystycznej. Sztuki wyreżyserowane przez
szefa teatru Zbigniewa Szumskiego poprzez ruch, gesty,
taniec i przedmioty opowiadały
zwykle historie różnych sytuacji
życiowych. A w przedstawieniach
tych dominowały z reguły absurd
i surrealizm.

Scenicznym znakiem rozpoznawczym Tadeusza Rybickiego
stał się przede wszystkim czarny
garnitur i melonik. Aktor zaskakiwał widzów w prezentowanych
i nagradzanych na ogólnokrajowych i międzynarodowych festiwalach teatralnych spektaklach
autorstwa Zbigniewa Szumskiego: „Dong, co ma świecący nos”
(1992), „Nie mówię tu o miłości”
(1995), „Lekkie czasy ciężkich
chorób” (2000), „Miałem taki sen”
(2002), „Albert Lux” (2003), „Toasty i wznoszenia” (2003), „Mamo,
chcę tańczyć Mahlera” (2005),
„Kto się śmieje z moich lęków?”
(2007) czy „Krótka historia kroku
marszowego” (2008) na podstawie książki Rolanda Barthesa
„Fragmenty dyskursu miłosnego”.
W wymienionych inscenizacjach
Rybicki zwykle korzystał z nowych
środków wyrazu i uwiarygodniał
koncepcję reżysera ukazując uniwersalne cechy człowieka, jego
historię i odruchy.
Występował także gościnnie w
przedstawieniach edukacyjnych
w lekkiej kabaretowej formie z
Teatrem Maska działającym przy
Osiedlowym Domu Kultury na
Zabobrzu. Natomiast w Galerii
Biura Wystaw Artystycznych dał

Blisko młodzieży
Tadeusz Rybicki prowadził również
warsztaty teatralne organizowane w
Jeleniogórskim Centrum Kultury; praca z
rekwizytem podczas Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Awangardowych
Pestka 2009 oraz projekt Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie „Lato w teatrze 2009”,
podczas którego – w wakacje tego roku
– we współpracy z Łukaszem Dudą oraz
Danielem Jacewiczem podjął się realizacji
widowiska „Histeryja”.
popis aktorski w recitalu sztuki
muzycznej „Teatr zamknięty od
środka” (2008).

Na reżyserskim krześle

W 2007 roku Tadeusz Rybicki
założył Teatr Pracownia Prowincja, w którym sprawdził się jako
reżyser. Grupa Pracownia Prowincja skupia młodych artystów
z Konina, Michałowic, Sopotu,
Goleniowa i Gdyni. Teatr przygotowuje spektakle i działania
autorskie wykluczające literaturę
jako główny język komunikatu
artystycznego.

Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Konrad Przezdzięk

Czarny garnitur
i melonik

W Galerii Biura Wystaw
Artystycznych dał popis aktorski
w recitalu sztuki muzycznej „Teatr
zamknięty od środka”.

Podczas realizacji jednej ze
sztuk Teatru im. Norwida „Cinema. Ludzie pułapki-sytuacje
pułapki” w reż. Adolfa Weltscheka (1991), Rybicki
zapoznał się z pomysłodawcą
spektaklu
Zbi-

Życie jest zjawiskowe
Wyreżyserowane przez Rybickiego przedstawienie „Podróże dookoła pokoju stołowego” (2008) otrzymało jedną z trzech równorzędnych
nagród na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych 2008. Kolejna sztuka w wykonaniu aktorów Teatru Pracownia Prowincja to „Rzeczywistość jest
zjawiskowa” (2009). – Ktoś powiedział kiedyś, że życie jest zjawiskowe. Sytuacje, które nas zafrapowały na tyle, że chcieliśmy ich dotknąć
nie były sytuacjami literackimi. Spektakl jest o tym, że ludzie spotkali się i rozstali, sprawa narracji jest zamknięta na wstępie – wyjaśnia
Tadeusz Rybicki. Na zdjęciu Kazimierz Pichlak wręcza reżyserowi kwiaty po przedstawieniu „Podróże dookoła pokoju stołowego” podczas
tegorocznego Festiwalu Teatrów Awangardowych „Pestka”.
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
GHOST BRIGADE – „Isolation Songs”

ka formacja Ghost
Brigade.
Zespół
swoją
m u z y kę
określa
mianem
melan-

wydawnictwo: Season of
Mist/ Metal Mind Production
Fińskie zespoły rockowe co
rusz nas zaskakują niebanalnym
podejściem do materii muzycznej.
Jednym z nich jest jeszcze młodziut-

(tejo)

Jesteśmy braćmi?
Teatr imienia Kamila Cypriana NorwidazapraszanasztukęRonaldaHarwooda
„Jesteśmy braćmi?” w reżyserii Janusza
Zaorskiego. Spektakl będzie można
obejrzeć od 22 do 25 października o
godzinie 19.00.
Zobaczymy na scenie: Małgorzatę
Osiej-Gadzinę, Magdalenę Kępińską,
Roberta Dudzika, Jarosława Górala,
Bogdana Kocę, Marka Prażanowskiego
oraz Tadeusza Wnuka. Autorem układu
choreograficznego jest Tadeusz Kuta,
scenografii Wojciech Jankowiak, a reży-

wydawnictwo: Mystic Production
Grupa afroamerykańskich już od

Dotknięcie Irlandii
Widowisko obrazujące muzyczne
klimaty Zielonej Wyspy, „Touch of
Ireland” będzie można zobaczyć 26
października w Teatrze im. Norwida.
W spektaklu muzyczno–tanecznym
wystąpi grupa CARRANTUOHILL
oraz formacja REELANDIA. W
programie wystąpi Bob Bales, który pochodzi z Mayo, najbardziej
tradycyjnego regionu Irlandii. W
Teatrze im. Norwida zaplanowano dwa spektakle wspomnianego
widowiska, które będzie można
zobaczyć 26 października o godz. 17.
30 i 20. Bilety warto zarezerwować
już dziś.

dość
mocno
przer y sowany w warstwie muzycznej
„Suffocated”. Pozostałe utwory
podążają w podobnym kierunku.
Całość zamyka bonusowy track
„Liar”, który jest jednym z ciekaw-

POP ROCK & JAZZ

w JCK

Piosenki Marka Grechuty i Janusza Kofty z najnowszego albumu
Michała Bajora publiczność jeleniogórska będzie miała okazję wysłuchać w wykonaniu samego artysty
23 października o godzinie 19.00 w
Sali Widowiskowej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury. Choć wielu kryty(tejo) ków zarzuca piosenkarzowi barani
głos i brak pomysłu na twórczość

(Ania)

Firma „Izery” wygrała przetarg na przeprowadzenie
kompleksowej modernizacji Teatru Zdrojowego w
Cieplicach. Prace ruszą niebawem. Placówka – póki co
– nie ma sceny alternatywnej. Teatr zostanie zamknięty
na około dwa lata.
Podczas prac remontowych
trzeba będzie rozebrać scenę
łącznie za stropem oraz widownię, która wciąż trzyma się na
drewnianych XIX-wiecznych
dźwigarach. Będzie konieczność
naprawy błędów z lat 60., kiedy

to ciężkie stalowe konstrukcje
sceny oparto na drewnianej
strukturze budynku.
Prace potrwają około dwóch
lat. Efektem będzie nowoczesna
sala z pomieszczeniami dla

akustyka i elektryka na balkonie, ukrytymi reflektorami
i orkiestrionem z zapadnią.
Będą też nowoczesne fotele, a
sala odzyska ukryte pod pomalowanymi tkaninami turkusowe
malunki. Odnowione będą też
polichromie. Cała inwestycja
ma kosztować 2. 739. 828 euro
przy wkładzie z MFOG 1.918.357
euro.
Coraz bardziej wątpliwe jest
pozyskanie sceny alternatyw-

nej dla zespołu. Postaną małe
formy i występy w objazdach
oraz na scenach gościnnych. W
tym tygodniu ZTA gra „Ach, ta
Mysia” w JCK przy ul. Bankowej
(wtorek, godz. 9).
Na premierę w odnowionym
Teatrze Zdrojowym, który jest
trzecim co do wartości tego
typu zabytkiem w Polsce, będzie
można się wybrać najpewniej
dopiero jesienią 2012 roku.

(tejo)

Więckowski, moderator i autor
wstępu. Wysoki poziom debaty
zapewnią Karol Maliszewski (na
zdjęciu niżej) oraz Andrzej Saj.

(tejo)

nam aktorka. U jej boku wystąpi
znana z roli Zosi w „Liście” Fredry
Agata Moczulska. Premiera odbędzie się najpewniej na przełomie
listopada i grudnia.

(tejo)

własną, Bajor cieszy się niezmienną miłością fanów, zwłaszcza w
Jeleniej Górze. Dla jeleniogórskiej
publiczności jego występ 23 października będzie jedną z niewielu
okazji zobaczenia artysty na żywo.
Bilet wstępu kosztuje 50 złotych, ale
trzeba liczyć tylko na szczęście, że
ktoś zwróci wejściówkę. Nie ma już
bowiem wolnych miejsc.

Galeria Promocje Osiedlowego
Domu Kultury proponuje dziś (poniedziałek) o godz. 17 wernisaż wystawy
malarstwa Anny Jodzis. Artystka
mieszka w Mysłakowicach, jest absolwentką łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych oraz znawczynią kaligrafii
chińskiejijapońskiej,którąstudiowała
sześć lat.

Zaproszenie
na wystawę

MOKSiAL w Szklarskiej Porębie
zachęca do obejrzenia wystawy
fotografii Bożeny Mazurkiewicz.
Artystka jest absolwentką ASP w
Poznaniu. Studiowała Edukację Artystycznąwzakresiesztukplastycznych.
Posiada dyplom z pedagogiki, sztuki i
rysunku.

Pół wieku KPN

Jak 50. rocznicę powstania Karkonoskiego Parku Narodowego widzą
dzieci i młodzież? Będzie można
przekonać się w najbliższy czwartek
podczaspodsumowaniaokazjonalnegokonkursuwMłodzieżowymDomu
Kultury przy ul. Skłodowskiej-Curie
12. Początek o godz. 12.

Okolice
na fotografiach

Fot. Archwium

Miłośnicy erudycji i sztuki słowa
w najlepszym wydaniu nie mogą
przegapić kolejnej edycji „Obserwatorium Karkonoskiego”, które
odbędzie się w najbliższy czwartek,
22 października, w Biurze Wystaw
Artystycznych o godz.
17. Temat – „Sztuka
wysoka na prowincji” – z pewnością rozpali
dyskutantów,
których odpowiednio sprowokuje Andrzej

Andrzej Patlewicz

Obrazy w „Promocjach”

Poobserwują sztukę Zagra w „Pokojówkach”
na prowincji
Znakomita aktorka jeleniogórska Irmina Babińska przygotowuje
się do roli, którą zagra gościnnie
na scenie Teatru im. Norwida w
kameralnym spektaklu Jeana Geneta zatytułowanym „Pokojówki”.
– To niezmiernie trudna sztuka, ale
zgodziłam się
– powiedziała

szych propozycji na tym krążku.
Warto zaznajomić się ze skandynawską sceną muzyczną, na której
dzieje się tak wiele.

Michał Bajor

ZDROJOWY DO REMONTU

Miejski Dom Kultury „Muflon”
zaprasza 21 października o godzinie
17.00 na wernisaż wystawy fotografii
RadosławaPelisiakapodtytułem„Karkonoskie Panoramy”. Zdjęcia artysty,
laureatawielukonkursówfotograficznych prezentują okolice Szklarskiej
Poręby, Karpacza i Kowar.

Skorpion w obrazach

Pokonkursowa wystawa prac
plastycznych „To my tworzymy horoskop” znak zodiaku: SKORPION to
kolejna propozycja Miejskiego Domu
Kultury „Muflon”. Otwarcie odbędzie
się 22 października o godzinie 17.00.

Andrzej Więckowski
samego
początku
istnienia,
a było to w roku 1984, z niebywałym polotem mieszała metal z rokiem, free jazzem, funky okraszając to wszystko hip hopem. Grupa
po początkowym okresie działania
rozpadła się, ale w 2001 roku nastą-

POP ROCK & JAZZ
LIVING COLOUR – „The
Chair In The Doorway”

serem światła Andrzej Wolf. Za kostiumy
odpowiada Marta Hubka, natomiast za
muzykę Tomasz Bajerski.
Głównymi bohaterami są skłóceni
bracia: Michael Manx (Marek Prażanowski) to wybitny dramatopisarz, reżyser i
właściciel teatru. Drugi to żyjący w cieniu
sławy brata restaurator Alfred. Próba
pojednania między rodzeństwem doprowadzadorozprawyioczyszczeniasumień
obydwu mężczyzn oraz towarzyszących
im postaci. Warto!

Neurosis, Cult of Luna, Opeth czy
też wczesnych nagrań Amorphis
i Katatonii. Ich najnowsze dzieło
„Isolation Songs” to 11 kompozycji, które zostały zarejestrowane
w Seawolf Studios w tym samym
miejscu w którym nagrywały tak
znaczące grupy jak Amnorphis czy
Swallow The Sun. Album otwiera

Fot. Konrad Przezdzięk

Niezwykle bogaty program mają
tegoroczne Dni Holandii, które
rozpoczynają się dziś (19 października). Będą spotkania z pisarzami,
konferencja, koncerty i projekcje
filmowe.
Dlaczego na takie wydarzenie
wybrano nasze miasto? – Jelenia
Góra zawdzięcza swój szczególny
urok połączeniu politycznej rzeczywistości bycia „centrum migracji”
z mitami i legendami pobliskich
Karkonoszy i Gór Izerskich oraz
sztuką licznych osiadłych tu artystów i pisarzy, inspirowanych
rozdrożnym duchem wolności i
zmian – tłumaczą organizatorzy
festiwalu z Fundacji Nemo.
Uroczyste otwarcie Tygodnia
Kultury Holenderskiej zaplanowano 19 X (poniedziałek) w klubie
Kwadrat Jeleniogórskiego Centrum
Kultury przy ul. Bankowej na godz.
18. Z okazji festiwalu „Rozdroża”,
do stolicy Karkonoszy zaproszono
holenderskich pisarzy migrantów.
Yasmine Allas (Somalia), Vamba
Sherif (Liberia), Rodaan Al Galidi
(Irak) będą rozmawiali z z polskimi
pisarzami: Olgą Tokarczuk, Nataszą
Goerke, Ignacym Karpowiczem o
literaturze, korzeniach i wykorzenieniu problematyce przesiedleń
i migracji.
W Kolegium Karkonoskim odbędzie się też okolicznościowa konferencja „Holenderscy i polscy pisarze
transgraniczni”. Jednym z punktów
programu będzie prezentacja Petra
Spruijta z Fundacji Nemo, który
przedstawi lokalną legendę o demonach rozdroża (aula KK, wtorek 20
X). Po południu - otwarte spotkanie
z twórcami w Książnicy Karkonoskiej (w godz. 17 - 19. 30).
Będzie można zapoznać się z
twórczością zaproszonych literatów
oraz zobaczyć filmy nakręconych
wg ich twórczości. 19 października
o godz. 19 w JCK przy ulicy Bankowej odbędzie się projekcja obrazu
pt. „Bliźniaczki“ (Tessa de Loo), a w
czwartek (22 X) o tej samej porze –
„Minoes“ (Annie M.G.Schmidt.
Muzycznym akcentem festiwalu
będą koncerty chóru holenderskiego „Vocaal Ensemble Groningen“, który w dniach od 21 do 24
października wystąpi kolejno w
kościołach w Kopańcu i w Wojcieszycach, w Hali Spacerowej w
Świeradowie-Zdroju oraz w Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa w
Jeleniej Górze.
Imprezę zorganizowała Fundacja
Nemo przy wsparciu Ambasady
Królestwa Niderlandów, Fundacji dla Produkcji i Tłumaczenia
Literatury Holenderskiej oraz Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Szczegółowy program na www.
nemoland.org

ZZA KURTYNY

Fot. Konrad Przezdzięk

Holandia
bliżej

cholic doomcore, na który to styl
składają się elementy post rocka,
metalcore’a, doom i death metalu.
Ciekawą stroną osobowości zespołu są też niebanalne teksty. Mimo
że grupa działa na rynku od dwóch
lat, to już zwróciła na siebie uwagę
swoja twórczością ocierającą się
o dokonania takich formacji jak:
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Wieczór seniora

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza
na „Uroczysty Wieczorek z okazji
Dnia Seniora”. Rozpocznie się 22
października o godzinie 16.00 w
kawiarni Muza.

Karol Maliszewski
piła reaktywacja i powstał czwarty album
„Collide
Oscope”
(2003).
Wtedy
też wzięli
udział
w Expe-

rience Hendrix Tribute Tour – w
tournee poświęconym Jimi’emu
Hendrix’owi. Rok temu grupa koncertowała także w Polsce. Że jest
na topie, można się przekonać po
najnowszym studyjnym albumie
„The Chair In The Doorway”, który
jest pierwszym premierowym materiałem zespołu od 5 lat. Interesu-

jący pod każdym względem album
nagrali w klasycznym składzie:
Vernon Reid, Corey Glover, Will Calhoun i Doug Wimbish. Na świecie
płyta ukazała się nakładem Megaforce Records dla której nagrywają
m.in. Metallica, Bad Brains, Anthrax czy Black Crowes. Fani przyjęli
ją entuzjastycznie, podobne reakcje

napływają ze strony krytyków,
którzy oceniają album za najlepszą
płytę w całej ich karierze. Podobne
zdanie mają sami muzycy. Living
Colour wysmażył na tym krążku 11
fantastycznych kompozycji, które
tchną życiem.

Andrzej Patlewicz
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WYDARZENIA

Chóralne „sto lat”
dla pedagogów

nych i posłankę Marzenę Machałek, która – z racji zawodu
wyuczonego (jest polonistką)
- sprawy edukacji traktuje z
Dyrektor ZSO nr 1 Paweł troską szczególną. W gronie
Domagała długo i każdego z z e b ra nyc h n i e by ł o j e d n a k
osobna witał zaproszonych go- wielu „szar ych” nauczycieli,
ści honorowych: prezydentów, poza osobami, które zostały
radnych, dyrektorów, duchow- docenione przez prezydenta
Marka Obrębalskiego nagrodami.
Szef miasta poBez utyskiwań?
krótce
przypomniał
Po raz pierwszy od dawna na uroczystości nie słyszało się
sytuację
oświat y w
głośnych utyskiwań na sytuację finansową nauczycieli.
Jeleniej Górze. PodI – choć jak podkreślił polonista Jan Owczarek z NSZZ kreślił, że samorzą„Solidarność” – to wciąż jeden z najgorzej opłacanych dowcy nie zapomizawodów inteligenckich – nikt o tym z mównicy nie powie- nają o potrzebach
dział. Zarobki w oświacie kształtują się różnie. Jak podała szkół i nauczycieli.
Polska Gazeta Wrocławska, w Jeleniej Górze nauczyciele Wymienił oświatowe
inwest ycje (boiska
średnio dostają 3246 złotych miesięcznie. Najwięcej na i t e r m o m o d e r n i Dolnym Śląsku dostają w Lubinie (średnio 4500 złotych). z a c j ę b u d y n ków ) .
Tam też pensja brutto nauczyciela dyplomowanego to Nadmienił także, że
5066 złotych. Rzeczywistość jest jednak szara, bo dobrze placówki oświaty są
zarabiający nauczyciele to wciąż przypadki jednostkowe, a k t y w n e i o b f i c i e
korzystają z edukaktóre „robią” wysoką średnią. Zwykły belfer – jeśli wycią- cyjnych programów
gnie około dwóch tysięcy złotych – jest zadowolony. Bywa europejskich. Halina
Kot, wizytator Kurajednak, że zarabia się poniżej 1500 złotych.
torium Dolnośląskie-

Mały arsenał i narkotyki

Karabin typu Mauser, trzy
sztuki broni pneumatycznej oraz
amunicję znaleźli policjanci w
mieszkaniu 26–letniego mieszkańca Mirska. Mężczyźnie grozi
kara do ośmiu lat więzienia.

Bo parkował na zebrze

Stojąca na przejściu dla pieszych ciężarówka z naczepą
zaintrygowała policjantów z
Jawora. Okazało się, że kierujący
pojazdem miał ponad promil
alkoholu w organizmie. Auto
stało przy drodze krajowej nr
3. Kierowca zatrzymał się w tak
niefortunnym miejscu, bo potrzebował udać się do sklepu. Kiedy
mężczyzna z niego wyszedł,
funkcjonariusze sprawdzili stan
trzeźwości kierującego. Przeprowadzone badanie wykazało
u 32-latka ponad 1,2 promila
alkoholu w organizmie.

go, przeczytała
list minister
edukacji Katarzyny Hall, któr a ro z t o c z y ł a
wizję radosnej
i coraz lepszej
polskiej szkoły.
Muzycznym
akcentem uroczystości był
występ chórzystek z duńskiego miasta
Viborg. Chór
katedralny aktualnie odbywa
Marek Obrębalski gratuluje wyróżnionym nauczycielom.
tournee po ziemi jeleniogórDla zasłużonych „kopertówki”
sk i ej i ko r z y stając z okazji – pięknie zaśpiePo około 3500 złotych)i kwiaty dostali nauczyciele i dyrektorzy jeleniogórskich szkół i przedszkoli, którzy w sposób szczególny wykazali
wał w Żeromie. Zabrzmiało,
się w codziennej pracy. Wyróżniono: Marię Matecką-Masiak, Wiesława Kowalewskiego, Elżbietę Hammer, Grzegorza Lustyka, Magdalenę
między innymi, rodzime „sto
Bentkowską, Joannę Winiarską. Elżbietę Gotowałę, Kazimierę Piterę, Barbarę Gaprys, Marzenę Owsianą-Czepiel, Ewę Rzońcę, a także: Alicję
lat” – po polsku. Zgromadzeni
Trojanowską, Mariolę Kołcun, Renatę Buławską, Marię Staroszczuk, Krystynę Piątkowską, Urszulę Sebastian, Bogusławę Kapelarz, Barbarę
podziękowali brawami. ZaprePałac, Zdzisławę Gadowską, Andrzeja Szymańskiego oraz Lidię Stocha-Zaleśkiewicz. Nagrody odebrali także dyrektorzy szkól i przedszkoli:
zentowali się także w montażu
muzycznym uczniowie II LO
Teresa Herbut, Jolanta Piasecka, Jadwiga Dąbrowska, Romuald Szpot i gospodarz uroczystości Paweł Domagała.
im. Norwida.
Nagrodę ministra edukacji otrzymała siostra Krystyna Bogdan, medale Komisji Edukacji Narodowej dostali Maria Oziom i Jerzy Curyło. Renata

(tejo)

Sigrist i Krystyna Młodnicka ucieszyły się z nagród Kuratorium Oświaty.

NIE BĘDZIE DŻUMY W HIRSCHBERGU

GOK do remontu

Budynek, w którym mieści
się Gminny Ośrodek Kultury w
Mysłakowicach zostanie wyremontowany. Fundusze na ten cel
pochodzą z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W ramach
przeprowadzanych prac budowlanych zostaną wymienione
okna, wyremontowany dach i
całe wnętrze sali widowiskowej.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Życzę wam powodzenia w
pracy i w życiu osobistym
– mówił prezydent Marek
Obrębalski do kilkudziesięciu nauczycieli i dyrektorów
szkół, którzy z okazji Dnia
Edukacji Narodowej przybyli w minioną środę na
uroczystość do auli I Liceum
Ogólnokształcącego im.
Żeromskiego.

– Uwieczniam w powieściach tylko te miasta, które kocham, a Jelenią Górę jedynie lubię – powiedział autor mrocznych powieści kryminalnych Marek Krajewski. Twórca serii o detektywie Eberhardzie Mocku i dawnym Wrocławiu
zwierzał się w Książnicy Karkonoskiej licznym czytelnikom ze swoich „tajemnic”.
Pisanie było jego hobby, ale
kiedy książki zaczęły zdobywać
coraz szersze rynki i kręgi czytelników, stało się zawodem. Filolog
klasyczny z wykształcenia, pedant
aż do bólu, smakosz, zapalony
brydżysta i – mimo fatalnej formy
polskiej piłki nożnej – oddany
kibic, to jedna z najważniejszych
postaci polskiego panteonu autorów powieści kryminalnej.
Marek Krajewski nową powieść pisze co roku. Kilka osadził
w przedwojennym Breslau, ale
ostatnio odszedł od schematu.
Wydana w kwietniu tego roku
„Głowa Minotaura” dzieje się także
w dawnym Lwowie. – Pokochałem
to miasto, kiedy udałem się tam na
targi książki po tym, jak jedna z
moich powieści została przetłumaczona na język ukraiński – powiedział pisarz. Wcześniej sympatię
do Lwowa wzbudziły opowieści z
rodzinnego kręgu.
Kryminały Krajewskiego są
przesączone mrokiem i makabrą. – Uwielbiam detal, stąd tak
dokładne opisy – tłumaczył autor.
– Ten, kto pisze kryminały, musi

wiedzieć, jak wygląda trup. Mój Janusz Gajos. Z kolei Edward Po- wyrazów zachwytu, są też i głoznajomy patomorfolog „zaprosił” pielski, bohater powieści „Głowa sy ubolewania, że przedstawia
mnie kiedyś na sekcję zwłok. Stąd Minotaura” wygląda jak Telly dawnych mieszkańców tylko w
wiem, jaki kolor ma ludzki tłuszcz, Savalas, odtwórca roli poruczni- świetle zbrodni. – Jestem przecież
jak wygląda śledziona i inne części ka Kojaka z popularnej niegdyś autorem kryminałów – broni się
organizmu – podkreślił pisarz. serii telewizyjnej. Mimo podjętych Krajewski. Z kolei są też i polscy
Dodał też, że nie każdy czytelnik już pewnych zabiegów na razie czytelnicy, którzy pisarzowi zarzumusi w takim typie literatury powieści Krajewskiego nie będą cają „regermanizację” Wrocławia.
Te wytyki autor – i słusznie – uwazekranizowane.
gustować.
Pisarz mówił też o emocjach, ża za absurdalne.
– W moich powieściach policjant jest jednocześnie śledczym, jakie towarzyszą Niemcom, któKonrad Przezdzięk
sędzią i katem. Sam tropi zbrod- rzy czytają jego książki. Oprócz
niarza, a na koniec go
zabija – mówił Marek
Krajewski. – W literaturze nazywa się coś
takiego konsolacją,
czyli pocieszeniem. To
dobrze odbierane jest
przez czytelnika, który
ze świata zbrodni, pogrążonego w chaosie
moralnym, przechodzi
do zwycięstwa dobra
nad złem – usłyszeliśmy.
Powiedział także,
że pierwowzorem fizycznym E. Mocka jest
Marek Krajewski to jedna z najważniejszych postaci
jego ulubiony aktor
Fot. Tejo
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

polskiego panteonu autorów powieści kryminalnej

Barbara RóżyckaJaskólska

Może nas
pokocha?
– Czy jest możliwe, aby – zachęcony
przez samorząd – napisał pan książkę,
której realia byłyby osadzone w Jeleniej Górze – zapytała pisarza Barbara
Różycka-Jaskólska, szefowa Informacji
Turystycznej. Dodała, że powieści Krajewskiego są szeroko wykorzystywane
do promocji Wrocławia. – Uwieczniam
w powieściach tylko te miasta, które
kocham, a Jelenią Górę jedynie lubię –
odpowiedział Marek Krajewski. Pokochał
też – jak już wspomnieliśmy – Lwów oraz
nadmorskie Darłowo. Warto dodać, że o
Hirschbergu autor nadmienił kilka zdań w
powieści „Dżuma w Breslau”.

NAJBEZPIECZNIEJ POD RATUSZEM

Poczuć się w specjalnych okularach
jak kilku kieliszkach wódki bez picia,
doświadczyć skutków kolizji bez kraksy i spróbować swoich sił w symulatorze jazdy samochodem –
to wszystko można zrobić w miniony wtorek przy ratuszu z racji Europejskiego Dnia
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Największym
zainteresowaniem cieszyła się jednak pozorowana akcja ratunkowa wykonana przez
jeleniogórskich strażaków.

(tejo)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WIADOMOŒCI
Od dziś (19.10) do końca
roku klienci urzędu Poczty
Polskiej przy ulicy Pocztowej w
Jeleniej Górze będą obsługiwani
w tym samym budynku, ale w
dwóch zastępczych pomieszczeniach: po byłym TP SA oraz w
lokum z wejściem przez pierwszą bramę wjazdową. Powód?
Remont hali kasowej. Znikną
drewniane boksy. Będzie nowa
posadzka w barwach Poczty
Polskiej czyli granatowo-żółta
oraz odnowione i pomalowane
najprawdopodobniej na biało
ściany, a także nowoczesne i
funkcjonalne meble.

Fot. TK Development

Poczta do remontu

Odjazdowy kolos

Narkotyki blisko ciała

Przy ulicy Jana Pawła II w
Podgórzynie zostaną wybudowane chodniki. Mają one
poprawić bezpieczeństwo na
ruchliwej drodze, którą codziennie porusza się kilkaset
osób, zmierzających do Karpacza.
Inwestycja kosztować będzie
590 złotych. Połowę tej kwoty
sfinansuje gmina, a drugą połowę Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei. Jeżeli pogoda będzie
sprzyjać, chodniki zostaną wybudowane do końca listopada.
Poprawa bezpieczeństwa na tej
drodze ma spore uzasadnienie.
Obecnie pobocza praktycznie
rzecz biorąc nie ma.

z obszarem zajmowanym przez
dworzec autobusowy PKS-Tour.

Galeria (nie)zwykła

Zwykle informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
nie wywołuje większych emocji.
Ważniejsze są późniejsze jego
etapy. Tym razem było inaczej.
Sprawa dotyczy bowiem wydania
zgody na wybudowanej najwięk-

Tylko prowizorycznie

Mieszkańcy ulicy Szkolnej i
Czerwonej Doliny w Sosnówce
czekają od lipca na remont drogi zniszczonej podczas letnich
ulew. Naprawa rozpocznie się
już niedługo i jeszcze w tym
roku zostanie zakończony.
Środki na ten cel pochodzą
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
Będą to jednak tylko prace bieżące. Na kompleksową naprawę
tego odcinka trzeba będzie poczekać do przyszłego roku, do
zakończenia prac przy budowie
„Orlika” oraz osiedla domków
jednorodzinnych.

(Ania)

– Galeria handlowa i dworzec
autobusowy to nie jest tylko
nasz pomysł – wyjaśnia prezes
PKS Jerzy Wróbel – takie obiekty
powstają w Polsce i na świecie,
gdyż pasażerowie czekający na
autobus to bardzo dobry klient. W
zeszłym roku przez nasz dworzec
przewinęło się milion sto tysięcy
pasażerów! W Lubinie powstaje
taka galeria, łącząca funkcje
dworca, ale będzie dużo mniejsza. Tak trafili do nas ludzie z TK
Development i zaproponowali
wspólny interes.
Prezes zapowiada, że przy okazji będzie można wyremontować
dworzec i wzmocnić się przed
wejściem na rynek zagranicznej

Marek Komorowski2

Radni jednogłośni

Potężna galeria fatalnie wpisuje się w krajobraz
staromiejskiej części Jeleniej Góry. Widać to na
zdjęciu z lotu ptaka.
Redevco Europe zarządza w Europie ponad tysiącem nieruchomości o powierzchni ponad 5
milionów metrów kwadratowych. Spółka powstała w 1999 r. w wyniku podziału spółki C&A
(założonej w 1861 r.) na część handlową i zajmującą się nieruchomościami. Firma należy
do rodziny Brenninkmeijer. Jest obecna w 20 krajach. Nowe rynki Polska, Ukraina, Grecja
i Turcja, gdzie zamierza się koncentrować na obiektach dla sieci handlowych i sektorze
logistycznym, a także powierzchniach biurowych.

W minioną środę samochód marki Volkswagen, prowadzony przez mieszkańca Jeleniej Góry, zderzył się z peugeotem . Pasażer drugiego auta z poważnymi obrażeniami
trafił do szpitala.
czy by przeżył – powiedział nam
kierowca.
Prowadzący VW nie odniósł
obrażeń, ale był tak roztrzęsiony,
że nie był w stanie dmuchnąć w
alkomat. Obydwaj kierujący byli
trzeźwi. Na miejscu przeprowadzono czynności dochodzeniowe,
gdyż zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek.

(Mar)

Fot. Mar

Groźnie przy zajezdni MZK

Kierujący peugeotem jechał
w kierunku centrum Jeleniej
Góry. – Nagle zobaczyłem przed
sobą samochód skręcający w
Kruszwicką. Nie miałem szans na
żadną reakcję. Zderzyliśmy się i
jeszcze nami obróciło. Z tyłu jechał
chłopak bez zapiętych pasów.
Tak uderzył głową w fotel, że go
złamał. Jakbym jechał szybciej
niż 50 km na godzinę to nie wiem,

Inwestycja dla pasażera

szej galerii handlowej w Jeleniej
Górze.
Ale nie będzie to jedynie galeria
handlowa. Obiekt ten będzie miał
również inne funkcje: usługowe,
rozrywkowe, komunikacyjne.
Pierwsze założenia projektu i
jego wizualizacje przedstawił
radnym Jarosław Lipiński, dyrektor do spraw rozwoju firmy
TK Development z Warszawy,
która jest częścią duńskiej TK
Development, działającej w wielu
krajach Europy.
Ta firma zamierza postawić
galerię we współpracy z PKS na
terenie obecnego dworca autobusowego i obecnego marketu
Komfort.
– To będzie obiekt spełniający
funkcje handlowe, usługowe, rozrywkowe i inne. Na powierzchni
35 tysięcy metrów kwadratowych
zmieści się dużo – wyjaśniał
dyrektor Lipiński. – Postawienie
tego obiektu uporządkuje ten
rejon miasta i na pewno będzie
magnesem dla przyjezdnych.
Będzie też wielopoziomowym parkingiem dla prawie tysiąca aut.

Fot. Tejo

Wybudują chodniki

Już nie tylko wciąż wirtualny
„Focuspark” i budowany właśnie
Pasaż Grodzki. Wspomnianym
galeriom przybył planistyczny
konkurent. Podczas wtorkowej
(13 października) sesji rady
miejskiej radni zdecydowali o
przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
ulic: Podwale- Obrońców Pokoju
– Jana Pawła II. Pokrywa się to

aspekty planowanej inwestycji i
uporządkowania całego kwartału.
Cała procedura może potrwać
dłużej niż rok.

konkurencji. A także zadbać o
pasażera, który obecnie czeka
na autobus w dusznej poczekalni
lub w zimnie pod wiatą. Zniknie
natomiast zaplecze i parking dla
pojazdów. Wszystko znajdzie się w
nowej stacji technicznej przy ulicy
Sobieskiego, za stacją benzynową
Lotos.
Ta baza ma powstać w czasie,
gdy będzie budowana galeria.
Tutaj jednak pojawia się niewiadoma. Do niedawna jej inwestorem
miała być firma Redevco, która
kupiła niedawno 16 sklepów firmy Komfort, w tym jeleniogórski
obiekt, z myślą o jego rozbudowie.
Plany Redevco skomplikował kryzys. Firma rezygnuje z wszystkich
nowych inwestycji.
– Dlatego bardzo nam zależało
na szybkiej decyzji radnych. Przekonywałem ich, że ta inwestycja to
wielka szansa dla miasta. Firma
TK Development w listopadzie
jedzie na największe w Europie
targi nieruchomości w Cannes
we Francji i chce przedstawić ten
teren jako już przygotowany do
inwestycji. To będzie też wielka
promocja Jeleniej Góry, jako
miejsca przyjaznego inwestorom
– wyjaśnia prezes Wróbel.
W zeszłym roku do Cannes
przyjechali przedstawiciele przeszło 5 tysięcy firm deweloperskich z branży nieruchomości i
instytucji finansowych z 62 krajów. Chyba nie ma interesującej
inwestycji na świecie, która nie
byłaby na francuskiej Riwierze
zaprezentowana. Pojawienie się
w tym gronie sensownie przemyślanego planu z Jeleniej Góry
może szybko rozwiać dylemat, kto
będzie inwestorem.

Radni bardzo przychylnie przyjęli prezentację firmy developerskiej. Zaczęto dyskutować o konieczności przebudowy i modernizacji ciągów komunikacyjnych
przy ulicy Podwale, Mostowej,
Grunwaldzkiej i alei Jana Pawła II.
Wybudowanie tak dużego obiektu
spowoduje, że ruch samochodowy
w tym rejonie będzie jeszcze
większy. – Coraz pilniejsza staje
się konieczność wybudowania
estakady nad ulicą Grunwaldzką.
To jedyne rozwiązanie tego węzła
– argumentowano.
Po dyskusji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o otwarciu
planu dla tego obszaru, tak, aby
uzgodnić i zapisać wszywstkie

Mleczna Droga jak liszaj
– Cieszę się bardzo, że po wszystkich wcześniejszych inwestorach marketów i galerii,
którzy usiłowali iść na skróty i omijać procedury, mamy inwestora, który zaczyna jak
należy. Od wniosku o zmianę zapisów planu zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowań rozwoju – komplementował radny Miłosz Sajnog. – Tylko obawiam się, że
w tyle zostaną służby miejskie, które nie zdążą uporządkować tereny należące do miasta.
Ulice Droga Mleczna, Forteczna, Obrońców Pokoju, już teraz wyglądają źle. Po postawieniu
nowoczesnej galerii będą jak liszaje. A doświadczenie nasze wskazuje, że prywatny inwestor
działa szybko i starannie.

REKLAMA

(Angela)

Największa galeria handlowa w stolicy Karkonoszy może powstać na terenie dzisiejszego dworca autobusowego przy ul. Obrońców Pokoju. Obiekt będzie miał też funkcje
komunikacyjne. Czy to kolejna futurologia, czy też realna przyszłość? Wiele wskazuje,
że to drugie.

Fot. TK Development

Trzydzieści porcji marihuany
ukrył w majtkach 19–letni
mieszkaniec Jeleniej Góry.
Grozi mu kara do trzech lat
więzienia. Sprawca „wpadł”
na parkingu przy jednym z
marketów. Policja zatrzymała
go tam, bo wcześniej uzyskano
informację, że 19-latek może
mieć związek z przestępczością
narkotykową. Młody człowiek
był bardzo zdenerwowany. Jak
się później okazało, powodem
napięcia były ukryte w bieliźnie
narkotyki.
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• 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

19 października 2009 r.
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RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
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CZYNNE OD 11 DO 23 ; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

Restauracja
Przycup w Dolinie

A

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

kuchnia polska

www.przycupwdolinie.pl

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

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

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

Rusza rogata
sanna

(Ania)

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

• 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

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

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

www.peter.autogielda.pl
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Nie wszystko w książce o sympatycznym
niedźwiadku jest tworem wyobraźni pisarza,
Alana Alexandra Milne’a. Pluszowy miś
istniał naprawdę, podobnie jak Krzyś, którego
pierwowzorem był syn literata Christopher.
Ten maskotkę dostał na pierwsze
urodziny.

AU T O H A N D E L

ROBERT

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

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

Wiecznej młodości można było pogratulować w
minioną środę Kubusiowi Puchatkowi. Miś o małym
rozumku skończył 82 lata.
Na misiowe urodziny Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa
Książnicy Karkonoskiej zaprosiła dzieci przedszkolne (i
młodsze). Goście świetnie znali
bohaterów powieści. Przynieśli do Książnicy Karkonoskiej
maskotki bohaterów: Kłapouchego, Tygryska, Maleństwa,
Prosiaczka i samego Puchatka.
Bez błędów odpowiadali na
pytania dotyczące postaci, z
którymi w Stumilowym Lesie

firma handlowa
ul. Wolności 59
Jelenia Góra

U dziadka Puchatka na urodzinach

Fot. Tejo

W grudniu br. w Kowarach
rusza kolejna Liga Sań Rogatych. W tej sprawie odbyło się 12
października kolejne spotkanie
Miłośników Sań Rogatych.
Zjeżdżać na saniach rogatych
będzie można w każdą śnieżną
sobotę od grudnia 2009 r. do
marca roku przyszłego, kiedy
to nastąpi finał przedsięwzięcia podczas Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi.
Obecnie ustalane są sprawy
organizacyjne oraz regulamin
ligi.
Wytyczono trzy trasy zjazdu
na saniach rogatych. Pierwsza
rozpoczynać się będzie przy parkingu na Rozdrożu pod Sulicą, a
kończyć przy Sztolniach Kowary i kompleksie Jelenia Struga
SPA Resort. Druga wytyczona
jest od tego samego parkingu do
Osiedla Podgórze, a trzecia na
Przełęczy Okraj, gdzie zawsze
jest śnieg.
– Zależy nam na tym, żeby
na saniach rogatych jeździło
się przez całą zimę, a nie tylko
raz w roku. Chcemy po prostu,
żeby one żyły – mówi Andrzej
Wenke z Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu
Miejskiego w Kowarach.
Fundusze na ligę sań rogatych pochodzą z Unii Europejskiej. 26 tysięcy euro pozyskał
Urząd Miasta Kowary w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

ORGANIZUJEMY

żyje mały miś. Każdy uczestnik
zabawy dostał też urodzinową
czapeczkę. Były tańce, głośne
czytanie fragmentów książki
oraz mnóstwo konkursów.
Imprezę wsparł prezydent
Jeleniej Góry, a urodzinowy tort
dla Puchatka i dzieci ufundował
Tomasz Warszewski z cukierni
Merkury.

(tejo)

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

Diagności
na ławie
Dwóch nieuczciwych diagnostów
z Jeleniej Góry i dwóch ze Lwówka
Śląskiego, którzy brali pieniądze za
wykonywanie fałszywych badań
technicznych i wystawiali na nie
zaświadczenia, usłyszało już wyroki. Jeden czeka obecnie na karę.
Konsekwencje prawne ponieśli
lub poniosą również klienci „fachowców”.
Wyrok skazujący usłyszało już
dwóch uprawnionych diagnostów z
jednej ze stacji kontroli pojazdów w
stolicy Karkonoszy. Za sfałszowanie
łącznie 135 badań technicznych i
dokumentów, w tym w 38 w zamian za pieniądze, Sąd Rejonowy
w Jeleniej Górze – obok kar pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem ich wykonania i
grzywien – orzekł wobec oszustów
przepadki korzyści pochodzących z
przestępstw.
Łącznie w toku tego postępowania przygotowawczego prowadzonego w Wydziale V Śledczym
Prokuratury Okręgowej w Jeleniej
Górze zweryfikowano badania techniczne stu kilkudziesięciu pojazdów.
Na podstawie ustaleń śledztwa do
sądów skierowano 10 aktów oskarżenia i 3 wnioski o warunkowe
umorzenie postępowania karnego
przeciwko łącznie 75 osobom,
którym zarzucono popełnienie
łącznie 263 czynów przeciwko
wiarygodności dokumentów jak i
o charakterze korupcyjnym – informuje Violetta Niziołek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze.

(Angela)

19 października 2009 r.
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Bankowa dziś: chaos ruchu ulicznego. W tle dawna kawiarnia Frantza
(dziś bank) oraz Wiener Kaffe u. Konzerthaus – (dziś siedziba JCK –
popularny klub Kwadrat).
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.
Ciąg dalszy sprzed tygodnia
Spacerując szlakiem historii
dochodzimy do Theater und
Konzerthaus (Teatr i Dom Koncertowy Lidnera), chyba najważniejszego dla świata jeleniogórskiej kultury w tamtych czasach
obiekty. Do chwili powstania w
1904 roku Domu Sztuki i Zgromadzeń, czyli gmachu teatru
przy Wojska Polskiego (Wilhelmstrasse) to właśnie na
Bankowej koncentrowało się
życie kulturalne miasta.

Gustav Loewenthal). Miłośnicy
sztuk zasiadali w przestronnej,
mieszczącej ponad 400 osób
sali na piętrze. Rozrywki nie
brakowało zarówno przed jak i
po koncertach.
Na parterze powstał
jeden z najbardziej wy-

Grano tam teatralne premiery, przyjeżdżały orkiestry symfoniczne (jednym z dzierżawców sali był cieplicki dyrygent

Fot. W NARKIEWICZ

XIX-wieczny plan Jeleniej Góry z zakreśloną dzisiejszą ulicą Bankową i jej
bezpośrednim otoczeniem: za ledwie pięcioma rezydencjami rozciągały się
ogrody nazwane w większości od nazwisk właścicieli willi pałacyków. Jeden
z nich nosił miano: Neu Warschau Garten – Ogród Nowowarszawski. Był też
Ogród Richterów, Franschke i doktora Langeche. Dziś w miejscu dawnych
oaz zieleni i kwiatów są zaniedbane podwórka.

Fot. W. WYDMUCH

Jeleniogórskie tramwaje na przystanku
przy al. 15 Grudnia.

twornych wyszynków w dawnej
Jeleniej Górze – pachnąca cesarsko-królewską kawą i brzmiąca
walcami Straussa Kawiarnia
Wiedeńska (Wiener Café),
działająca od 1880 roku.
Wydzielono tam salę
bilardową, przeniesioną z piwnic budynku,
a gościom dyskretnie
przygrywał kameralny zespół muzyczny.
Oprócz
imponującej
powierzchni,
urządzonej w gustowny
sposób, z trejażami, po których
wiły się pnącza pośród stylizowanych kolumn wspornikowych, kawiarnia kusiła wielkim
światem, stworzonym przez
kolejnych właścicieli przybytku:
od Elisy Knoblauch po Artura Fischera, ostatniego niemieckiego
szefa Kawiarni Wiedeńskiej.

Złośliwy chichot
historii

Historia obeszła się z gmachem złośliwie. W 1945 roku
trafiła tu komendantura Armii
Czerwonej. Znając upodobania
krasnoarmiejców do wyskokowego trybu życia i łupieniu
wszystkiego, co się nadawało
do wywiezienia jako wojenne
łupy, łatwo sobie wyobrazić, co
uczyniono z wnętrzem rzeczonej
kawiarni…
W latach socjalizmu realnego
swoje kulturalno-oświatowe
przyczułki miały tam związki
zawodowe, które karmiły załogi
robotnicze propagandowymi
przedstawieniami.
Dopiero
cieplejsze
tchnienie
odwilży z
1956

roku nadaje nieco normalności: w gmachu powstaje klub
Kwadrat (działa do 1975 roku,
później zostaje reaktywowany
w pierwszych latach XXI wieku), jedna z bardziej znanych
instytucji masowej kultury w
Jeleniej Górze.
Przy okazji krzywdę gmachowi robią architekci opracowując
absurdalny i wstrętny projekt
przebudowy elewacji, która
zresztą wcale tego nie wymagała. Najpewniej ze względu na
adaptację sali widowiskowej na
kino, zamurowane zostają zabytkowe okna, a na całość trafia
farba koloru mętnych buraków,
na której „mądra projektancka
głowa” poleciła namalować
piszczałki od organów…
Ten architektoniczny koszmarek straszył przez ponad 20 lat.
Dopiero w 1987 roku zamalowano go techniką trompe l’oeuil,
dając farbą złudzenie istnienia
dawnej elewacji. Okien wykuć

publicznej z czerwonej cegły,
między innymi siedzibę jeleniogórskiego sądu.
Zhańbiony klęską w I wojnie
światowej naród niemiecki
zdecydował o usunięciu rzeczonego pomnika z Bankowej
w roku 1918. Na tym samym
postumencie stanęła wówczas
figura hrabiego Rudolfa von
Waldersee, bohatera większości
frontów, przeniesiona sprzed
koszar strzelców jeleniogórskich
przy ulicy Obrońców Pokoju.
Po 1945 roku pomnik po pomniku rzeczonego hrabiego
ślad zaginął ze względów
wiadomych. W latach 70tych XX wieku niemal w
tym samym miejscu stanął
pawilon Ruchu, w którym
później urządzono kantor
wymiany walut oraz zakład
fotograficzny.
Nie sposób pisać o Bankowej
nie wspomniawszy o tramwajach. Za ich przyczyną ulica

DO CHWILI POWSTANIA W
1904 ROKU DOMU SZTUKI I
ZGROMADZEŃ, CZYLI GMACHU
TEATRU PRZY WOJSKA POLSKIEGO
(WILHELMSTRASSE) TO WŁAŚNIE
NA BANKOWEJ KONCENTROWAŁO
SIĘ ŻYCIE KULTURALNE MIASTA.
na nowo, co prawda, się nie dało,
więc zdecydowano, że zostaną
one namalowane. Taki przykład
malarstwa iluzorycznego na
współczesnym gmachu Jeleniogórskiego Centrum Kultury
możemy podziwiać do dziś.
Podobnie zresztą upiększono
boczną ścianę fasady kamieniczki, w której mieści się uważana
za jedną z najlepszych cukierni
w mieście – Firmowa.

Pomniki i tramwaje

Promenada była miejscem,
w którym Niemcy stawiali monumenty swoim bohaterom.
Pomnik Zwycięstwa wystawiony
po wiktorii Niemiec w wojnie z
Francją w 1871 roku odsłonięto
trzy lata później, niemal naprzeciwko wlotu ulicy Szkolnej
i kamienicy pod Murzynkiem.
Przedstawiał on alegoryczną
postać Germanii, która ze wzniesionym mieczem sławiła męstwo
wojów germańskich na różnych
frontach.
Na marginesie – dzięki temu
zwycięstwu i potężnej kontrybucji wojennej płaconej przez
Francuzów zyskały całe ówczesne Niemcy – w tym Jelenia Góra.
Zbudowano za te środki charakterystyczne
gmachy
u ż y teczności

nabrała prawdziwie wielkomiejskiego charakteru, ale – trzeba
przyznać – straciła swoją sielskość. Wiodło tędy torowisko
w kierunku placu Cieplickiego
(Warmbrunnerplatz – pl. Niepodległości), skąd szynowe pojazdy kierowały się do Cieplic.
Z początku jeździły tylko w
jednym kierunku, a po likwidacji
odcinka między ulicami Konopnickiej, placem Ratuszowym i
Długą – w obydwu, korzystając
z mijanki blisko wspomnianego
placu. To właśnie tam, kiedy
placowi patronował Bolesław
Bierut, kronikarz z aparatem
w ręku uwiecznił ostatni przejazd tramwaju jeleniogórskiego,
w południe 29 kwietnia 1969
roku.
Dłużej utrzymał się sam przystanek, przy którym jeszcze
przez kilka lat zatrzymywały się
autobusy. Dziś jest tam klomb z
zielenią oraz charakterystyczna
tablica ogłoszeniowa.

Niełatwy
wybór

Kiedy miejscy rajcy po
przewrocie
systemowym

Pomnik Chwały
Żołnierza
Radzieckiego –
niegdyś wpisany w
krajobraz dzisiejszej
Bankowej i placu
Niepodległości
(dawniej Bieruta)
– znajduje się
obecnie w kwaterze
krasnoarmiejców
na cmentarzu
komunalnym przy ul.
Sudeckiej.
dyskutowali w 1993 roku nad
pozbawieniem ulic nazw, które
się komunistycznie kojarzyły, na
pierwszy plan obstrzału poszła
Aleja 15 Grudnia.
Mało kto dziś tę datę kojarzy
z kongresem zjednoczeniowym
komunistycznych formacji: Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej
Partii Socjalistycznej, z którego
wykluła się przewodnia PZPR,
ale wówczas szybko zdecydowano się tę nazwę strącić z szyldów,
choć w świadomości starszych
jeleniogórzan funkcjonuje ona
do dziś.
Do wyboru była Promenada,
na co rajcy patrzyli dość sceptycznie obawiając się zbyt dosłownego nawiązania do niemieckiej
przeszłości, oraz Bankowa. I ta
druga opcja wygrała.
Ta nazwa ilustruje jednak tylko
fragment bujnej przeszłości tego
niezbyt długiego przecież traktu.
Wprawdzie bujności nieco ubyło,
zwłaszcza po wycięciu niemal
wszystkich drzew (wyschły z
powodu bezmyślnego pokrycia
chodników asfaltem), ale wciąż
niemal na każdym kroku czai się
historia, aby wędrowca czymś
ciekawym zaskoczyć.
Dziś, krocząc Bankową można
odnieść wrażenie, iż nieobecne
od dawna klimaty czają się gdzieś
ukryte, niewidoczne, ale odczuwalne. Całość kryje w sobie –
mimo historycznych zawirowań
i przekształceń – ducha starego
Hirschbergu mocno związanego
ze współczesnością.

Konrad Przezdzięk

Szach mat na Bankowej
Jeszcze w czasach, kiedy ulica Bankowa nazywała się
al. 15 Grudnia, upodobali ją sobie szachiści. Na asfalcie
wymalowano dwie ogromne szachownice, a figury –
wielkości małego chłopca – powstały w cieplickiej szkole
rzemiosł artystycznych. Twórcą miał być podobno sam
Marian Szymanik, czołowy rzeźbiarz, autor Pomnika Krzyży
Piastowskich. Służyły miłośnikom 64 pól przez kilka ciepłych
sezonów skrupulatnie chowane na zimę. Tradycja wielkich
szachów nie wytrzymała próby czasu. Figury w końcu się
zniszczyły, a szachownice starte zostały z powierzchni
podeszwami pieszych. Pozostały jednak szachy małe: na
kilku specjalnie do tego celu przystosowanych stoliczkach
z szachownicami partie rozgrywa grupka najstarszych
zapaleńców królewskiej gry. W ciepłe wieczory toczą się
tu boje o króle i hetmany. Tylko grono graczy przerzedza
nieubłagalnie płynący czas…

Fot. Archwium

Fot. Konrad Przezdzięk

Sekrety promenady III
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PORADNIK PACJENTA Karkonoskie Centrum Medyczne

Zaćma
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler 3D/4D
Badania endoskopowe
* Video-gastroskopia
* Video-kolonoskopia

Klinika Chirurgii 1 Dnia
* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)

KC M w J e l e n i e j G ó rze oferuje pacjentom operacje zaćmy
najnowocześniejszym
sprzętem do mikrochirurgii zaćmy w tr ybie ambulator yjnym/
w ramach chirurgii
jednego dnia/.Zabiegi wykonywane przez
c i ę c i e 1, 8 m m e l i m i nujące prakt ycznie
ast ygmat yzm indukowa ny, m o ż l i wo ś ć w y boru różnego rodzaju
s o c z e we k we w n ą t r z g a ł kow yc h ł ą c z n i e z
soczewkami akomodacyjnymi.
Na czym polega operacja zaćmy?
Operacja zaćmy polega
na usunięciu zmętniałej

soczewki własnej i wszczepieniu w jej miejsce soczewk i s z t u c z n ej . I st n i ej e k i l k a
metod operacy jnych ale w
chwili obecnej ze względu
na duży postęp techniczny
stosowana jest w 95% metoda fakoemulsyfikacji.Polega
ona na rozbiciu zmętniałej
soczewki energią ultradźw i ę ko w a i a s p i r a c j i o r a z
wszczepieniu soczewki zwijalnej przez cięcie2-2,5mm
bez stosowania szwu.
Czy wykonanie takiej
operacji wymaga pobytu
pacjenta w szpitalu?
Zabiegi te są wykonywane
na całym świecie i w Polsce
w ramach chirurgii jednego
dnia.Pacjent zgłasza się na
godzinę przed zabiegiem
operacy jnym i godzinę po
zabiegu może iść do domu.

czuleniu miejscowym kroplowym.
Jakie badania pac jent
musi wykonać przed zabiegiem?
Pod st awowe b a da ni a l aborator y jne,konsult ac ję
laryngologiczną i anastezjologiczną.Pomimo że zabiegi
są w znieczuleniu miejscowym podczas wszystkich
zabiegów obecny jest anestezjolog.
Jakie soczewki są najlepsze?
Istnieje kilka rodzjów
soczewek jeżeli chodzi o
rodzaj materiału ale moim

Tel. 075 6452 000
Ul. Bankowa 5-7
Jelenia Gora
zdaniem najlepsze sa akr yż e l owe hy d ro fo b owe z f i l t re m ś w i a t ł a n i e b i e sk i e g o
i żółtego z powierzchnią
a s fe r yc z n ą , g d y ż d a j ą n a j lepsze widzenie pacjentowi
i n i e w y wo ł uj ą o d c z y n ów
zapalnych.

W jakim znieczuleniu
wykonywane są te zabiegi?
W chwili obecnej w znie-

lek.med.Leszek Joński specjalista chorób oczu

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Do końca 2009 r ceny promocyjne operacja zaćmy 2800 zł. Konsultacje do zabiegów
operacyjnych z wyliczeniem wszczepu soczewki wewnątrzgałkowej i ustaleniem rodzaju
soczewki i zabiegi operacyjne prowadzone są przez lek.med.specjalistę chorób oczu
Leszka Jońskiego wraz z zespołem.

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

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

HOTEL

Halny

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

Fitness Klub Euromanta i Jelonka.com zapraszają
do udziału w konkursie

konkurs@jelonka.com

1) ile kalorii ma jeden pączek?
2) ile minut trzeba ćwiczyć,
aby spalić kalorie z jednego
pączka
Dla trzech pierwszych osób, które prześlą prawidłowe
odpowiedzi mamy miesięczny karnet do FITNESS KLUBU
“Euromanta”

KATION Sp. z o.o.

w Jeleniej Górze, firma działająca w sektorze produkcji
konstrukcji stalowych poszukuje kandydatki /-a na stanowisko:

GŁÓWNA/-y KSIĘGOWA/-y
od Kandydatów oczekujemy:
· Doświadczenia w pracy na podobnym, samodzielnym stanowisku,
· wykształcenia wyższego ekonomicznego (rachunkowość, finanse),
· licencji MF na prowadzenie ksiąg rachunkowych,
· znajomość systemu SYTMFONIA,
· znajomości zagadnień z zakresu prawa (pracy, podatkowego),
· umiejętność obsługi programów księgowych,
· bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
· umiejętności pracy pod presją czasu,
· mile widziana znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego
Oferujemy:
pracę w stabilnej Firmie, samodzielne stanowisko, atrakcyjne wynagrodzenie
oraz szkolenia.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133
poz. 883/.
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MIESZKANIA

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

8 Mb/s

+ PREZENT!
Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

cena: od 3000 zl/m2

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN

+ PREZENT!

8 Mb/s

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

119 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.

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

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

NAB Ó
wszyst

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

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

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

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

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

SE

kie

ME

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

STR

Y

NABÓR JESIEŃ
JESIEŃ 2009
2009
NABÓR
(nauka od
od września)
września)
(nauka
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

R

ciagly
na

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

Jelenia Góra ma nowe boisko
W ubiegłą niedzielę w Parku Paulinum przy ul. Nowowiejskiej w Jeleniej Górze
uroczyście otwarto nowe, piłkarskie boisko. Po przeszło trzech miesiącach
Karkonoski Klub Sportowy doczekał się odnowionego stadionu.
Na nowym obiekcie rozegrano
już cztery mecze, młodzicy KKS
-u wygrali z Piastem Zawidów
4:1, trampkarze zaś 4:2. Trenujący od roku żaki KKS-u przegrały
z żakami Karkonoszy 0:4.
Na uroczystym otwarciu zjawił się Prezydent Miasta Marek
Obrębalski, Hubert Papaj, radny
PO Piotr Miedziński, przedstawiciele PZPN-u, w tym były piłkarz,
Reprezent ant Polski Henr yk
Wawrowski, prezes OZPN Jelenia Góra Jerzy Kowal, trener
kordynator Tadeusz Dawin oraz
wszyscy byli i obecni członkowie
Karkonoskiego Klubu Sportowego.
Wręczonych zost ało około
pięćdziesięciu podziękowań,
wszystkim, którzy przyczynili
się do odnowy tego sportowego
obiektu, duże brawa otrzymali
Igor Garkowvyy, prezes spółki
PPHU Irina., Zakłady Metalowe
Zbigniew Ładzińśki, Płytki Cera-

miczne Kaja, Security Ochrona, w zakresie gry w piłkę
Matex, Topbeton, Wodnik Jelenia nożną, skupia ok. 150
zawodników w wieku
Góra i wiele innych.
od 6 do 17 lat.
Do największych sukAby boisko służyło w dobrym
celu i grało się na nim bezpiecz- cesów klubu należy zdonie poświęcił je ksiądz Józef bycie mistrzostwa Dolnego Śląska w sezonie
Stec.
2006/2007 w kategorii
Po południu odbył się jeszcze trampk arzy ( 15-latpokazowy mecz Sympatycy KKS ków). Klub wychował
zmierzyli się z „Resztą Świata” już dziesięciu reprezen(II połowa boiska), w skład tantów Dolnego Śląska.
której wchodzili zaprzyjaźnieni Na co dzień wszystkie
z KKS-em sponsorzy, m.in. Miro- drużyny biorą udział
sław Janisz, właściciel Eurocash w rozgrywkach piłkarJelenia Góra Mariusz Murmyło. skich prowadzony przez
Zawodowi piłkarze wygrali 9:1. Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Jeleniej Górze,
Jak podkreśla prezes KKS-u ze grając z drużynami z
stadionu będą mogli korzystać naszego rejonu.
KKS to klub rodzinnytakże inni, po uprzednim uzgod,działający przy dużym
nieniu z władzami klubu.
wsparciu ze strony roKarkonoski Klub Sportowy dzin młodych zawodniJelenia Góra powstał w 2003 ków i sympatyków.
roku. Klub prowadzi szkolenie
Aldona Hawer

Adam Drahan zwycięzcą Raciborowice rywalem
Karkonosze Tour MTB ‘09 Karkonoszy w 1/4 finału PP

Finał rozegrany na trasie Maratonu Ducha Gór należał do Rafała
Ignaczaka(Formicki Bike), który 50
km trasę przejechał w rewelacyjnym
czasie 2 godzin. To wystarczyło, aby
z 8 miejsca, wspiąć się na 3 pozycję
w klasyfikacji generalnej, ale za
mało, aby zwyciężyć cały Tour. W
sezonie 2009 najbardziej równo
jeździł jednak zwycięzca Adam
Draham (Lechia Piechowice) oraz
Roman Antczak (Formicki Bike),
zdobywca 2 miejsca.Wśród Juniorów najwięcej punktów wykręcił
Sebastian Wolny (Lechia Piechowice), a najlepszym młodzikiem został
Marek Narkiewicz z Jeleniej Góry.
Postawa tego ostatniego młodego
zawodnika wymaga szczególnego
podkreślenia, ponieważ jako jedyny wziął udział we wszystkich 9
maratonachi 6 wyścigach XC, jakie
w roku 2009 zostały zaliczone do
cyklu KarkonoszeTour MTB (do klasyfikacji wliczane było 5 najlepszych
startów XM oraz 2 XC).W kategorii
masters I bezkonkurencyjny był
Roman Antczak. W grupie mastersII
zwyciężył Antoni Bańdura (Festina

Eska Rock Team), a w kategoriimasters III zwyciężył Stanisław
Werda z Jeleniej Góry. Wśród pań
najlepiej wsezonie 2009 spisywała
się Maria Tyszecka (Festina Eska
Rock Team).Finałowy Maraton
Ducha Gór na dystansie mini wygrał
Łukasz Niedbalski z Piechowic, a na
dużym dystansie Rafał Ignaczak. Na
małym dystansie (28km), różnica
poziomów wynosiła prawie 1200
m, a na dużym (50 km) około 1600
m.W trakcie wyścigu czasami pojawiał się przelotny drobny deszcz.
Rozpadałosię na koniec, tuż przed
dekoracją zwycięzców. Na szczęście
było gdzie się schować. Maraton
Ducha Gór był też finałem Grand
Prix MTB Szklarskiej Poręby. To
miasto jest niewątpliwym rowerowym krajowym liderem MTB. Pod
Szrenicą wtym sezonie rozegrano 6
wyścigów, w tym aż 4 maratony. Jest
gdzie organizować, ponieważ wokół
Szklarskiej Poręby jest kilkaset
kilometrów tras, w większości oznakowanych.Zdobywcą Grand Prix
został Adam Drahan. W kategoriach
wiekowychnajlepszymi byli młodzik

Marek Narkiewicz
z Jeleniej Góry,
j u n i o r Pa t r y k
Kaczmarczykze
Szklarskiej Poręby (Talvi Sport),
Roman Antczak
zwyciężył w masterach I, Ireneusz
Taraszkiewicz ze
Szklarskiej Poręby
był najlepszym w
kategorii masters
II, a Zdzisław Reps
(I-KTK-N Jelenia
Góra), w kategorii mastersIII.
Tegoroczny sezon
rowerowy w Karkonoszach był
wyjątkowo udany. Za moment w
górach sypnie śniegiem. Na wiosnę
ruszy 3. Karkonosze Tour MTB.
W sezonie 2010 będzie trudniej.
Organizatorzy już zapowiadają
podniesienie poprzeczki, co zostało
dobrze przyjęte przez zawodników.
Organizatorem Karkonosze Tour
MTB jest Lokalna Organizacja
Turystyczna w Szklarskiej Porębie
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Cyklistów Szklarska Poręba na
Dwóch Kółkach. Przedsięwzięcie
było dofinansowane przezUrząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sponsorami wszystkich
nagródbyli: Samorząd Szklarskiej
Poręby, Związek Gmin Karkonoskich oraz mieszkańcy Szklarskiej
Poręby. Organizatorów wspomagali
też stowarzyszenie Bieg Piastów,
Sudety Lift, MOKSiAL, Nadleśnictwo
Szklarska Poręba, Karkonoski Park
Narodowy i Penco.

Aldona Hawer

GKS zajmuje obecnie 9. miejsce
w ligowej tabeli jeleniogórskiej ligi
okręgowej. W dotychczasowych
jedenastu kolejkach odnieśli pięć
zwycięstw, jeden remis i pięć porażek.

Piast Dziwiszów zagra nat o m i a s t z Ł u ż yc a m i Lu b a ń ,
Woskar Wojcieszyce Szklarska
Poręba pojedzie zaś do Osieczn i c y, by z a g r a ć z Twa r d y m
Świętoszów.

W ł ó k n i a r z M i r sk podejmie
IV-ligowego Chrobrego Nowogrodziec.
Ze względu na niesprzyjającą
aurę pogodową, termin rozegrania
meczów nie jest jeszcze znany.

Zawodnicy Chojnika poza
podium w Pucharze Śląska
W miniony weekend w Pszczynie (woj. Śląskie) odbył się XIV Krajowy Turniej Seniorów
i Juniorów Młodszych o Puchar Śląska w badmintonie.
Turniej, bo turniej VI wysokiej
kategorii, a dodatkowo w kat. Junior młodszy z plusem (dodatkowa
punktacja do rankingu krajowego).
Turniej dzięki swojej randze był
bardzo mocno obsadzony przez
Fot. Organizator

Fot. Organizator

Adam Drahan został zwycięzcą Karkonosze Tour MTB ‘09. Co prawda nie
GKS Raciborowice to kolejny rywal jeleniogórskich Karkonoszy w ¼ finału okręgowego
zwyciężył w finałowym wyścigu w Szklarskiej Porębie, ale zdobyte wcześniej punkty Pucharu Polski.
pozwoliły mu na zajęcie I miejsca w klasyfikacji Open i kategorii Elita.

czołówkę polskich juniorów młodszych. Również w kategorii seniorów nie zabrakło kilku zawodników
ze ścisłej czołówki. W turnieju tym
udział wzięli również zawodnicy
jeleniogórskiego klubu „Chojnik” w

składzie: juniorzy młodsi – Paulina
Kaczorowska, Melania Kozdra,
Michał Tarczyński, Wojciech Cerazy,
Arkadiusz Słupek, Michał Szymczak,
Jakub Poraszka, Bartek Paszkowski
oraz seniorzy Dominik Staniszewski
i Adam Cimosz.
W turnieju startowało blisko
100 zawodników z całej Polski 68
juniorów i juniorek młodszych oraz
30 seniorów. W całym turnieju rozegrano blisko 230 pojedynków.

Wyniki:

Gra pojedyncza junior młodszy:
5 miejsce Wojciech Cerazy
Gra podwójna juniorów młodszych:
5 miejsce Wojciech Cerazy / Michał
Szymczak

Gra podwójna seniorów
4 miejsce Dominik Staniszewski / Adam
Cimosz

Gra pojedyncza seniorów
5 miejsce Adam Cimosz

Fot. J. Pawlaczek
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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
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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
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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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Złotnicza odczarowana
Zaledwie garstka najwierniejszych fanów, pomimo niesprzyjających warunków
pogodowych, zjawiła się w sobotę na stadionie przy ul. Złotniczej. Na szczęście
żałować nie mogą. Nasz zespół pokonał Pumę Pietrzykowice 2:1.
stadionie.
Mecz rozpoczął się szybkiego
prowadzenia Karkonoszy. W 9
minucie w środku pola piłkę
wywalczył Daniel Kotarba, po

Fot. R. Ignaciak

Złotnicza odczarowana. Potrzeba było aż siedmiu spotkań
by biało – niebiescy odnieśli
w końcu pierwsze zwycięstwo
w t ym sezonie na własnym

doskonałej prostopadłej
piłce do Marcina Kr upy,
ten zdobył pierwszego gola.
Mecz toczył się z lekk ą
przewagą jeleniogórzan,
w 30 minucie jednak po
błędzie naszeg o o b ro ń c y,
gospodarze
wyrównali
na 1:1. Po pół
godzinie spotkania Puma
się „przebudziła” i zaczęła coraz częściej
atakować bramkę
Michała Dubiela,
który spisywał się
dziś w bramce bardzo poprawnie. Na
szczęście kolejną
bramkę udało się
zdobyć gospodarzom w 35 minucie, a jej zdobywcą
zost ał ponownie
Marcin Krupa.
Pięć minut później ponownie
gorąco było na naszym polu karnym.
Po rzucie rożnym

Gajos trącał piłkę głową, na
szczęście dla nas, niecelnie.
Następnie Burszta dośrodkowywał z rzutu wolnego, wprost na
głowę Koguta, który w wcelował
wprost w poprzeczkę.
Jak się potem okazało już w
pierwszej połowie zagwarantowaliśmy sobie zwycięstwo.
Po przerwie dogodną sytuację
nie wykorzystał duet KowalskiKrupa, którzy przeprowadzili
ładną dwójkową akcję, jednak
strzał Krupy zakończył się niepowodzeniem.
W 63 minucie po strzale Tokarza z 40 metrów bramkarz
paruje piłkę na rzut rożny

Goście kończyli ten mecz
w dziesiątkę, czer woną
kartką ( za drugą żółtą) w
84 minucie został ukarany
Tokarz, który pchnął bez
piłki Konrada Koguta.
Desperackie próby gości
na zdobycie wyrównującego gola spełzły na niczym
i pierwsze zwycięstwo Karkonoszy na Złotniczej stało
się faktem.
Po d o b r y m , p o m i m o
złych warunków pogodowych, meczu Karkonosze
pokonały Pumę 2:1.

Aldona Hawer

KS Karkonosze Jelenia Góra
– LKS Puma cegielnia.com Pietrzykowice
2:1 (2:1
Bramki:
9’ Krupa
30’ Gajos
35’ Krupa
Karkonosze: Dubiel- Bijan, Polka, Rodziewicz,
Siatrak, Smoliński, Burszta, Kogut ( 89’ Gęca),
Kotarba (55’Wojtas), Krupa,( Walczak), Kowalski
( Malinowski).
Puma: Sajak - Krzeszowiec, Tokarz, Kulas, Holdenmajer – Karpiel (79’ Michalski), Stachowski
(74’Reszka), Rup, Sieradzki, Dudzic - Gajos

Coraz mocniejszy Irek TKKF Orle
Pod koniec września w Częstochowie Irek brał udział w turnieju
międzynarodowym, w którym
brało udział 80 zawodników z
Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec.
Walki odbywały się w grupie junior
i młodzieżowiec. Nasz bokser należy
do tej drugiej grupy, w kategorii do
69 kg. W pierwszym starciu jeleniogórzanin wygrał jednogłośnie na
punkty 3:0. z Guleryuzem.

Następnego dnia Ireneusz miał
walczyć w drugiej finałowej walce z
Maciejem Jednakim z Gwardii Wrocław. Z nieznanych jednak przyczyn
wrocławianin zrezygnował z walki.
Nasz pięściarz otrzymał walkowera
i bez walki finałowej wygrał cały
turniej.
Na początku października Irek
brał udział także w turnieju w niemieckim Oberhausen. Tam doszło

do starcia pomiędzy ekipą z Dolnego
Śląska z medalistami z Niemiec.
Jeleniogórski bokser walczył z dwa
lata starszym i bardziej doświadczonym Malickim, jego także pokonał
jednogłośnie 3:0.
Teraz czeka Irka kolejne wezwanie, 24 października będzie
boksował w meczu Polska- Litwa,
który odbędzie się w Wilnie.

Fot. Organizator

Coraz lepiej poczynia sobie w ringu młody jeleniogórski pięściarz, Irek Zakrzewski. Podopieczny Łukasza Janika
zwyciężył w kolejnych zawodach.

Aldona Hawer

Podczas Finału Dolnośląskiego Sztafetowych Biegów Przełajowych rozegranych w ramach Gimnazjady młodzieży
reprezentacja chłopców Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze zajęła trzecie miejsce.
trzeci Miler Michał i Wojciech
Pe rkow s k i ( o b a j z c z a s e m
3:03).
W drugim dniu Finału Dolnośląskiego Szt afetowych
Biegów Przełajowych r ywali-

zowały szkoły średnie. Jelenia
Góra reprezentowana przez
II Liceum Ogólnokszt ałcące
im. C.K.Nor wida zajęła szóste
miejsce wśród 23 najlepszych
szkół naszego województwa.

W dr użynie II LO st ar t ował o d wó c h z awo d n i ków M K L
12: Kajet an Kąs oraz Miłosz
Masalski

Sukces „Ola” w Łącku

W dniach 3–4 październik 2009 w Łącku/koło Płocka odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Polski w MUAY THAI Seniorów
i Juniorów.
CSW Płock. W pierwszej rundzie
nasz zawodnik „wybadał” przeciwnika na co go stać i co może się
spodziewać.
Pozostałe rundy były już zdecydowanie pod dyktando Jeleniogórzanina. Zdominował go kondycyjnie,
siłowo i taktycznie wygrywając
jednogłośnie na punkty 3:0. W walce finałowej wygrał przez WO.
Najlepszy zawodnik:

Junior Przemysław Domel CSW Turnieju dla Dzieci i Juniorów.
Płock
Aldona Hawer
Senior Wojciech Kosowski PALESTRA Warszawa
Najlepszy klub Mistrzostw:
PALESTRA Warszawa
Zawodnicy Shidokan Jelenia Góra
wezmą jeszcze w tym roku udział w
Mazowieckiej Lidze Kick-boxingu
(do końca roku 2 edycje), Shido
Lidze w Łodzi oraz w Mikołajkowym
Fot. Organizator

W turnieju wzięło 102 zawodników z 29 klubów. Z uwagi na
przeziębienia naszych zawodników,
klub Shidokan Jelenia Góra reprezentował jedynie jeden zawodnik
Wojciech „OLO” Oleksyk, który
pół roku temu trenował w gym-ie
SUWIT CAMP w Tajlandii.
W walce półfinałowej Wojtek
skrzyżował rękawice z utytułowanym Tomaszem Dąbrowskim z

do siatkarskiej ligi

Ruszyły zapisy do edycji 2009/10 Ligi Amatorów w
Siatkówce TKKF Orle.
Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę
siatkową poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach
oraz podnoszenie poziomu sportowego uczestników
rozgrywek.

„Trójka” na podium w olszyńskim finale sztafetowym
W zawodach brało udział 22
mistrzów powiat ów z województwa dolnośląskiego.
Na j l e p s z y c z a s 2 : 57 u z y sk a ł Woj c i e c h J a rd e l , d r u g i
Radosław Paradowski (3:01),

prowadzi zapisy

W rozgr ywkach mają prawo brać udział zespoły któr ych członkami mogą być
zawodnicy nie zgłoszeni do
rozgr ywek Centralnych organizowanych przez PZPS ( II
liga i wzwyż).
S p ot k a n i a z e s p o ł ów b ę d ą
s i ę o d by wa ć w ro b o c z e d n i
tygodnia( początek spotkań w
godz. 17,30 - 20,30), zgodnie z
ustalonym przez organizatora
terminarzem. Przewiduje się
c z a s t r wa n i a ro z g r y we k o d
23.11.2009 do 16.04.2010 r.
Zgłoszone zespoły zobowiązane są do posiadania własnej
sali sportowej oraz do przek azania do dnia 10.11.2009
zgłoszenia do rozgr ywek.
Zespoły zgłoszone do rozg r y we k p ow i n ny n a m e c z u
w y s t ę p o wa ć w j e d n o l i t yc h
koszulk ach, za wy jątkiem
libero – ponumerowanych od
1 do 18 a w grze musi uczestniczyć po sześciu zawodników
w każdym zespole.
Zgłoszone i przyjęte do rozgr ywek zespoły zobowiązane
są do wniesienia opłaty wpiso-

wej w wysokości 350 zł.
Kwotę powyższą należy
wpłacić Organizatorowi Ligi
w terminie do dnia 20.11.2009
r. n a ko n t o b a n kowe l u b w
kasie TKKF “ORLE”.
Rozgr ywki prowadzone
będą zgodnie z obowiązującymi przepisami gr y w piłkę
siatkową wydanymi przez
PZPS. System rozgrywek (jedno lub dwu fazowy)zostanie
ustalony przez Organizatora
w zależności od ilości drużyn
zgłoszonych do rozgr ywek.
Zwycięzca rozgrywek otrzymuje t ytuł Mistrza Ligi Piłki
Siatkowej Amatorów 2010 w
Jeleniej Górze oraz puchar i
nagrodę rzeczową. Pozostałe
zespoły otrzymają pamiątkowe puchar y. Zawody prowadzone będą przez sędziów
związkowych.
Sprawami organizacyjnymi
k i e r uj e M a r i a n M ó j t a – t e l
kom. 782 496 561 ; tel 75 75
2 2 96 0 , e -m a i l m oj t a t e m @
poczta.onet.pl.

Fot. R. Ignaciak
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09.10. 2009 - 14.00 – 16.10.2009 -14:30
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 155, OGŁOSZEŃ 1100
PRACA
DAM PRACĘ
POTRZEBNY transport do rozwożenia drewna kominkowego
i opałowego z Maciejowej - 695
725 857
DOŚWIADCZONYCH sprzedawców usług telekomunikacyjnych,
również przedstawicieli Era, Plus
i Play, zatrudni na bardzo dobrych
warunkach, Partner Handlowy
Orange. Z nami tylko zyskujesz!
CV proszę przesyłać mail: klinkiewicz@synergis.eu
DYNAMICZNIE rozwijająca się
Firma z branży telekomunikacyjnej
zatrudni energiczne, komunikatywne osoby na stanowisko
Konsultanta Klienta Biznesowego.
CV proszę przesyłać na mail: klinkiewicz@synergis.eu
WYDZIERŻAWIĘ stanowisko fryzjerce - tanio - 669 017 071
FRANCUSKI operator zatrudni na
stanowisko SUPERVISOR z możliwością awansu - 75 764 70 19

12 osób od zaraz, minimum średnie, do 30 lat, praca fizyczna i
umysłowa - 792 186 671
ZATRUDNIMY z samochodem na
dział handlowy od 1800 netto - bezpłatnie szkolimy - 501 665 790
DYSKRETNA, dobrze płatna praca
- dla atrakcyjnej kobiety do lat 30tu
- 781 326 934
OPIEKA 2 dzieci - rano, dorywczo
Cieplice - 501 544 978
3. Potrzebna zgrana ekipa do elewacji - Potrzebna zgrana ekipa do
elewacji - 793 117 417
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”.

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

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 - piatek, kontakt 604 557
470
Zatrudnię w restauracji w
Szklarskiej Porębie kelnera(kę), kucharzy. Oferuję
zakwaterowanie, wyżywienie,
wysokie zarobki - 669 476
888
2-3 wspólników - do lukratywnego
przedsięwzięcia. Niewielki wkład,
dobre zyski. Informacja wstępna
telefonicznie - 792 128 282
ABSOLWENTA, mechanik - zatrudnię młodego mechanika samochodowego dopiero po skończonej szkole
- 501 097 772
AGENCJA ochrony - Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry oraz Szklarskiej poręby.
Mile widziana młoda osoba - 605
097 861
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do współpracy osób na stanowisko agenta
d/s odszkodowań wypadkowych.
Wynagrodzenie prowizyjne. CV na
adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 510 163 096
AGENTÓW nieruchomości - Korporacja zatrudni 4 Agentów Nieruchomości, wysoka prowizja - gwarantowana
umową. Doradca Jerzy Prędki - 697
899 863
AUTOLAWETA współpracy - Ciekawa oferta dla osób prowadzących
ﬁrmę auto-pomoc. Mechaników, blacharzy, lakierników - 509 029 334
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
BILBORD - zatrudnię mężczyznę w
wieku 23-30 lat do klejenia bilbordów.
Praca na wysokościach. Wymagane
prawo jazdy kat. B - 609 451 646
BIUROWA dla kobiety - Praca dla
młodej kobiety. Wykształcenie min.
średnie, dyspozycyjność, obsługa
komputera (w tym programów graﬁcznych), doświadczenie handlowe
lub pochodne. Oferty wyłącznie
e-mail: biuro@sigmameble.pl - 75
643 88 33
BRUKARZA - przyjmę - 793 240
653
BUDOWLANE - przyjmę do prac
wykończeniowych oraz docieplenia
budynku - 660 345 497
BUDOWLANKA w Niemczech - 2
mężczyzn do pracy na budowie
w Niemczech, okolice Hamburga.
Doświadczonych, solidnych. 10e/
1h, - 793 120 485

BUDOWLAŃCY - Agencja Pracy
Tymczasowej Recrutmen (nr5281)
poszukuje pracowników budowlanych ze znajomością j.francuskiego
Miejsce pracy: Francja e-mail: rekrutacja@akcjajob.pl w tytule wpisując
BUD/FR - 071 343 22 06
CHĘTNYCH na tańce hip hop poszukuję osoby chętne na zajęcia
taneczne Hip Hop - 512 387 266
CIEKAWA praca - chcesz zarobić?
Poszukujemy Trzech Kobiet w wieku
18-40 do Sesji Fotograficznych
- laskland@o2.pl
CYFRA + - zatrudnimy mężczyzn Kat
b po wojsku - 792 186 671
CYFRA + - operator medialny
zatrudni i przeszkoli mężczyzn do
działu obsługi klienta, i do działu
technicznego. - 075 76 470 19
DARMOWE strzyżenie - poszukujemy pań na darmowe strzyżenie pod
okiem znanych stylistów, modelki prosimy o kontakt osobisty. Carlo Biani,
Konopnickiej 17 - 075 64 900 64
DEKARZE - pilnie - 507 148 918
DLA płytkarza - praca dla solidnego
płytkarza - 511 437 417
DLA studentów - Ciekawa forma
zarobku maria553@onet.eu - 661
784 842
DLA tipserki - Jelenia Góra - Sobieszów - 603 648 523

DO biura nieruchomości - mile
widziane doświadczenie. Zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną
- 662 040 448
DO renowacji mebli - zatrudnię
stolarza - 795 549 998
DODATKOWA - szukam poważnych partnerów biznesowych
do współpracy w zagranicznej
firmie działającej w systemie
marketingu sieciowego - 608
631461
DORADCA klienta - Praca częściowo w terenie, u klienta
indywidualnego i biznesowego,
rozpoczęcie pracy po ukończeniu szkolenia. Sektor ubezpieczeniowo-finansowy - 664
983 765
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
DRUKARZ offsetowy - maszyna
2 kolorowa Ryobi 522HXX. CV:
tomekzima@amizgraf.pl - 512
314 514
DYSKRETNA, dobrze płatna
praca - dla atrakcyjnej kobiety
do lat 30tu - 781 326 934

DZIEWCZYNIE śpiewającej dam
pracę, nie dla-szansonistki z dyskietkami i tzw. „doświadczeniem”
angielski mile widziany, podobnie jak
umiejętność gry na dowolnym instrumencie muz. - 783 011 110
ELEKTRYK-INSTALATOR - Hotel
Gołębiewski Inwestycja Karpacz
zatrudni elektryków-monterów instalacji elektrycznej. Wymagane uprawnienia SEP - 757 618 042
EUCO - Osoby otwarte, dynamiczne,
kreatywne i uśmiechnięte jako przedstawiciel, agent ds. odszkodowawczych, finansowych. Zapraszamy.
E-mail: a.salamon@euco.pl - 508
841 459
FIRMA Start People poszukuje
hostessy do rozdawania ulotek banku
- abielawska@startpeople.pl - 074
840 16 47
FIRMA Wysoczański - zatrudni brukarzy - 607 779 262
FOTOGRAF i kamerzysta - poszukuję kamerzysty i fotografa na ślub
i wesele, na czerwiec 2010 - 691
568 619
FRYZJER - fryzjerka - damsko
męskiego na bardzo dobrych warunkach - 693 349 206
FRYZJER- fryzjerka - zatrudnię
fryzjera - fryzjerkę na stanowisko
męskie - 509 683 505

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

Fryzjerka kochająca zawód
- zatrudnię fryzjer-ke/a damska z
doświadczeniem na super warunkach - 664 097 002

Lektor j. niemiecki - Prywatnie.
Cykl 60 lekcji 2x1 godz. tyg. Proszę
o oferty z ceną na: praca.jgora@
poczta.fm.Dziekuję. - 663 749 023

Grafik - Praca dla grafika, pakiet
Adobe, wymagana kreatywność
plastyczna. CV i portfolio na adres:
praca_dla_grafika@wp.eu - 756
471 975

Lektor j. rosyjski - Prywatnie. Cykl
lekcji 60 godz.2x1 tyg. Proszę o oferty
z ceną na praca.jgora@poczta.fm 663 749 023

Grafik DTP - z doświadczeniem.
CorelDRAW, podstawy Adobe Prof.,
Illustrator Działy: DTP, CTP, druk
cyfrowy, offsetowy, wielkoformatowy,
pracownia reklam. CV: tomekzima@
amizgraf.pl - 512 314 514
Grafik komputerowy - Firma zleci
profesjonalnemu grafikowi komputerowemu wykonanie serii prac w klimacie „fantasy”. Prace z portfolio proszę
przesłać mailem na adres intercom.
fm@poczta.fm - 075 75 23 519
Gwarant Poznań - sp.z o.o. poszukuję pracownika ochrony fizycznej do
pracy w obiektach handlowych na
terenie miasta Jelenia Góra - 665
567 562
Hydraulik - poszukuję hydraulika
- 603 237 605
Hydraulik - zatrudnię do wykonania instalacji wod-kan oraz CO
podłogowe w nowo budowanym
domku - 609 554 369
Instr. narciarstwa zjazd. - Szkoła
Narciarska nawiąże współpracę
z instruktorami lub pomocnikami
instruktora narciarstwa zjazdowego
mail: www [malpa] sunski.pl - 609
564 237
Instruktor tańca - do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym. CV
i LM na adres: anna.czyzewska@
ceatut.pl - 661 933 903
Introligator - Praca dla introligatora/introligatorki w drukarni offsetowej. Wymagane doświadczenie.
CV: tomekzima@amizgraf.pl - 512
314 514
Karpacz - od zaraz - do sprzątania
od zaraz. Tylko z rejonu Karpacza i
okolic - 790 548 355
Kasjer - sprzedawca - Przyjmiemy
na w/w stanowisko, znajomość
branży AGD/RTV mile widziana.
Aplikacje prosimy składać w jednym
z salonów lub mailem: jgo-244s@
mixelectronics.pl
Kelner/kelnerka - Pałac Wojanów zatrudni kelnerów /kelnerki.
Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV na adres: recepcja@
palac-wojanow.pl - 667 755 553
Kelnerka/kelner - Praca na
stanowisku kelner/kelnerka z znajomością języka niemieckiego w Hotelu
„Narcyz” w Świeradowie Zdrój. - 075
78 16 351
Kierowca do pizzerii - Zatrudnię
Kierowcę do rozwożenia zamówień
w pizzerii w Jeleniej Górze Kontakt od
10.00 - 20.00 - 502 667 208
Kierownik magazynu - wymagana
znajomość handlu oraz obsługi
komputera. Oferty wraz z CV należy
składać do 21.10.2009r. w sekretariacie „Społem” PSS, Jelenia Góra, ul.,
Matejki 1a. - 75 75 22 112
Konsultantka/lider Avon Poszukuję osób do Avon, w zamian
oferuję stanowisko konsultantki
lub lidera. Prezenty, bonusy, zarobek, zadzwoń. To jest twój czas
zadzwoń lub napisz alina487@
wp.pl,gg.6402836 - 692 494 164
Kosmetyczka - przyjmę do
pracy kosmetyczkę po szkole - 697
232 114
Kucharza - z doświadczeniem w
Jeleniej Górze - 693 275 321
Lakiernik - Firma KATION Sp. z
o.o. przyjmie do pracy na stanowisko:
lakiernik. Wymagania: doświadczenie
zawodowe. Cv - biuro@kation.com.
pl - 75 755 16 97
Lakiernik meblowy - Wymagane
doświadczenie przy lakierowaniu
mebli met. natryskową (pistolet lakierniczy) - oferty prosimy składać: kontakt@drewmar.com - 608 435 483
Lektor angielskiego - do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym. CV
i LM na adres: anna.czyzewska@
ceatut.pl - 661 933 903
Lektor angielskiego - potrzebny!
Cv na adres: libriscentrum@wp.pl 695 980 507
Lektor j. angielskiego - który potrafi
prowadzić zajęcia metodami dostosowanymi do pracy z małymi dziećmi w
wieku 3-6 lat. - 75 75 58 620

Lektora j. włoskiego - szkoła
językowa poszukuje lektora języka
włoskiego - 075 75 59 935
Liderów - w sprzedaży bezpośredniej - wysokie prowizje - 509
029 334
Na stanowisku kosmetyczki - lub
tipserki - 605 136 555
Niemcy - inżynierowie - Praca w
Niemczech dla inżynierów z doświadczeniem w branży energetycznej i
znajomością j.niemieckiego. Wysokie
wynagrodzenie. Zapraszamy do
biura! ALMA VAR J.Góra K. Miarki 52,
certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Niemcy - lekarze - Praca w Niemczech dla lekarzy medycyny. Prosimy
są o przysłanie CV w j. niemieckim
oraz dokumentów potwierdzających
uzyskane kwalifikacje ALMA VAR, J.
Góra K. Miarki52 certyfikat 5185 - 075
647 44 02
Niemcy - opiekunka - od 15.11.09
na 2-3 miesiące do mężczyzny 47 lat
po wypadku. Wymagania: j.niemiecki,
prawo jazdy. Proszę o CV ze zdjęciem oraz nr tel. stacjonarny. E-mail:
h.stasiak.info@gmail.com
Niemcy pokojówka - Praca w Niemczech dla kobiet w hotelu (pokojówka)
wynajmę pokój w Hannau koło Franfurtu am Main - 00491779805854
Odszkodowania powypadkowe
- Europejskie Centrum Odszkodowań, jaki lider branży odszkodowań
zaprasza do współpracy blacharzy,
lakierników, mechaników, firmy typu
Auto - Pomoc. a.salamon@euco.
pl - 508 841 459
Operator medialny Cyfra + zatrudni i przeszkoli mężczyzn do
działu handlowego. Praca od zaraz
- 75 764 70 19
Opieka 2 dzieci - rano, dorywczo
Cieplice - 501 544 978
Opiekunka do dziecka - Zatrudnię opiekunkę do dziecka na 6-8
godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Mile widziane doświadczenie - 602
626 861
Opiekunka Karpacz - potrzebna
osoba do opieki nad dzieckiem 2 letnim tylko z Karpacza. Na popołudnia
lub na rano ( kwestia dogadania)
zainteresowanych proszę o kontakt
mogą być sms-y - 721 326 011
Optigen sp. z o. o. - Optymalizacja
składki ZUS w Twojej Firmie! Zatrudnienie na etacie, umowa o pracę i
małe składki ZUS dla Przedsiębiorcy.
Wielka Brytania - etat. Email: optigen24@wp.pl - 508 841 459
Partner Orange - Salon Partner
Orange zatrudni konsultanta aplikacje
prosimy kierować na adres sigma.j.gora@wp.pl - 756 433 860
Pilnie przyjmę - cztery osoby do
gładzi i tapet. Dobre warunki - 796
754 304
Pomocnik na budowę - do prostych
prac fizycznych, praca w Jagniatkowie - 798 101 769
Poszukujemy do pracy - Firma
FHU Metalowiec poszukuje do pracy
osób w charakterze magazynierpakowacz. Dokumenty rekrutacyjne
proszę o przesyłanie na adres e-mail:
sklep@e-metalowiec.com Odpowiemy na wybrane oferty
Poszukuję budowlańca - poszukuję osoby umiejącej wykonywać
prace remontowo budowlane i
wykończeniowe (gipsy, szpachle,
gładzie, tynki, itd) - 509 156 560
Potrzebna tipserka - w salonie
fryzjerskim - praca dla tipserki - Sobieszów - 507 947 413
Potrzebna zgrana ekipa do elewacji - Potrzebna zgrana ekipa do
elewacji - 793 117 417
Potrzebny matematyk - Zatrudnimy nauczyciela matematyki na
zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące
do matury podstawowej i rozszerzonej. Kontakt:libriscentrum@wp.pl
- 695 980 507
Praca - Piechowice - Firma Solid
Security Sp. Z o.o. zatrudni osobę
na stanowisko pracownik ochrony
fizycznej na obiekt handlowy w Piechowicach : legnica@solidsecurity.
pl - 667 985 151

Praca - sprzątanie - dla Pani z
drugą grupą inwalidzką na zastępstwo urlopowe - 665 408 172
Praca dla farmaceuty - nowo
powstająca apteka poszukuje osób
na stanowisko: magister farmacji i
technik farmacji Oferty proszę kierować pod adres: apteka09@wp.pl
Praca dla fizjoterapeutki - praca
w weekendy dla fizjoterapeutki lub
kosmetyczki przy zabiegach spa
i masażach. Miejsce - Świeradów
Zdr. oferty na adres masaz@konto.
pl - 691 499 946
Praca dla konserwatora - Poszukuję
od zaraz konserwatora do pensjonatu
w Karpaczu bez nałogów za godziwe
wynagrodzenie. Mile widziane osoby
z Karpacza; Osiedle Skalne lub Ścięgien. - 075 76 16 023
Praca dla opiekunki - czas pracy:
19.10.2009 r. - 4.12.2009 Czas pracy:
od 8.30 do 14.30 Wynagrodzenie:
2500,0zl/mc CV z listem motywacyjnym na adres: dorota.kowalska@
aridotacje.pl, do 15.10.2009, do godz.
15.00 - 071 354 07 93
Praca dla studentki - (st. zaocznych) w sklepie kosmetycznym w JG.
Praca w systemie zmianowym. CV+
zjecie prosimy przesłać na adres:
praca-kosmetyki@o2.pl
Praca dla tipserki - od zaraz praca
Sobieszów - 517 793 897
Praca dodatkowa - masz ukończone 18 lat? Zostań przedstawicielem Betterware Polska i zarabiaj
na sprzedaży produktów dla domu.
Podejmij dobrą decyzję i zacznij
zarabiać już dziś! g.trzaska@betterware.com.pl
Praca dodatkowa w sklepie Potrzebna energiczna osoba na
zastępstwo przez parę dni w m-cu (
5 zł/h ok.200-300 zł. /m-c) - obsługa
klienta, utrzymywanie porządku na
sali. CV ze zdjęciem składać: Miledue
ul. Konopnickiej 14 - 075 75 31 195
Praca na stacji paliw - w Jeleniej
Górze ul Wolności - bez limitu wieku
- praca od zaraz - 510 047 253
Praca od listopada - AXA Polska
poszukuję przedstawicieli. Wynagrodzenie stałe + prowizja. Jeżeli masz
25 lat, lubisz ludzi i chcesz pracować
w nowym zawodzie cv i lm wyślij na
jacek.potrzeszcz@axa-polska.com.
pl - 507 051 965
Praca od zaraz - praca w kasynie-clubie. Preferujemy studentów
zaocznych, pracowników ochrony
ale także emerytów. Praca na zmiany.
Wymagamy uczciwości i dobrej prezencji - 694 841 461
Praca od zaraz - zatrudnię do krojenia chleba w piekarni Mysłakowice,
dobre warunki pracy - 516 125 311
Praca przy antykach - przyjmę do
pracy do Renowacji Mebli samodzielnych stolarzy - 697 800 440
Praca w Niemczech - potrzebny
mężczyzna do pracy w Niemczech.
Konieczna aktualna gewerbą (zarejestrowana działalność w Niemczech)
- 608 708 640
Praca w ochronie - Agencja
Ochrony zatrudni do pracy operatywnego mężczyznę - 695 847 055
Praca w sklepie - Zatrudnię na
stanowisko sprzedawca w sklepie
spożywczym. Praca dwuzmianowa.
Doświadczenie mile widziane, aktualna książeczka san.-epid. Najchętniej osoby z Zabobrza - 601
678 617
Praca w Szklarskiej Porębie - praca
od grudnia w wypożyczalni nart oraz
osoba do obsługi parkingu - nauczę
obsługi itp - 504 566 055
Praca w windykacji - Wynagrodzenie prowizyjne - bardzo atrakcyjne. Wymagana wł. działalność
lub studenci do 26 lat.iridiumincaso@
prokonto.pl - 724 416 317
Praca za granicą - poszukuję
dwóch stolarzy, praca na terenie Francji. Oferty proszę kierować na adres:
discolux@wp.pl - 0031626453061
Pracownik biurowy - 8h 5 dni w
tyg. CV i LM proszę przesyłać na
adres pawel.samluk@o2.pl
Pracownik biurowy - dam pracę
osobie po licencjacie lub studiach najchętniej prawo administracyjne
- 509 785 820
Pracownik biurowy - poszukuję
pracownika na stanowisko technika
działu logistyki w Karpaczu. Umowa
o pracę na czas określony. Więcej
informacji: w godz. 8.00 - 15.00. - 075
76 973 06

Prowadzenie domu Bonn - zlecenie dla kobiety z j. niemieckim i działalnością gospodarczą, prowadzenie
domu, mile widziane prawo jazdy,
termin od 19.10 do świąt, 1200 euro
plus 50 euro /mies koszta podróży 602 320 892

Świetne zarobki - Profit zatrudni
doradców finansowych. Bardzo
wysokie prowizje. Szansa na zdobycie nowego zawodu. Szybki awans
zależny tylko od wyników. CV wyślij:rekrutacja.dolnyslask@profity.com.
pl

Przedstawiciel handlowy Hurtownia zaopatrująca gastronomię poszukuje przedstawiciela. CV
proszę wysłać : jg@iglo-renoma.
pl - 604 288 193

Taniego notariusza - poszukuję
taniego notariusza do wykupu mieszkania, drogim dziękuję - 669 417
059

Przedstawicieli, agentów - jeżeli
jesteś ambitny i pracowity mam
dla Ciebie ofertę współpracy. Mile
widziane doświadczenie (agent,
przedstawiciel). Zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną - 662 040 448
Przyjmę do pracy kasjera - sprzedawcę oraz osobę na stoisko mięsne
- 075 645 68 30
Pub - zatrudnimy osobę do pracy na
pełny etat, od 21 lat. Pub w centrum
Jeleniej Góry - 509 947 972
Recepcja - hotel w centrum
Karpacza zatrudni pracownika z
doświadczeniem na stanowisku
recepcjonistki. Zapewniamy dobre
warunki pracy możliwość zakwaterowania - 508 903 156
Recepcjonistka - Pensjonat
Max w Karpaczu zatrudni osobę
z doświadczeniem i znajomością
języka obcego na stanowisko recepcjonistki. CV proszę przesyłać na
adres joannakornosz@e-apollo.eu
- 664 499 810
Recepcjonistka - Pensjonat
trzy gwiazdkowy w Karpaczu przyjmie na stanowisko recepcjonistka
osobę z dobrą znajomością języka
niemieckiego lub angielskiego - 500
238 521
Reklama - od zaraz potrzebne
dwie osoby do kolportażu gazetek
reklamowych rejon Małej Poczty i
Cieplic - 606 355 474
Reprezentant handlowy - Telefonia Dialog S.A poszukuje reprezentantów handlowych. Atrakcyjny
system prowizyjny. Zadzwoń - 075
641 29 25,075 641 29 48
Roznoszenie ulotek - Potrzebna
osoba do roznoszenia ulotek w
dniach. 15-22.10. Proszę o telefon
w dniu 14.10.2009 8.00-14.00 - 606
791 020
Roznoszenie ulotek pilne - zatrudnię do roznoszenia ulotek na terenie
Jeleniej Góry stawka 9 zł brutto
za godzinę. Czas pracy 4 godziny
dziennie. Warunek: chęć do pracy,
osoba ucząca się. Praca od 19.10 661 303 708
Serwisant(ka) - Wymagania
aktualna książeczka sanepidowska,
dyspozycyjność, możliwość podjęcia pracy „od zaraz”.mail:legnica@
adecco.com Agencja Pracy Tymczasowej nr 364/3. - 076 722 32 31
Spedykor, logistyk - zatrudnię do
pracy biurowej - wymagana znajomość języka - niemiecki, angielski
oraz topografii Europy szczególnie
Niemiec - 603 643 228
Stomatolog - Klinika Stomatologii
Estetycznej SUPRADENT w Jeleniej
Górze zaprasza do współpracy w
nowoczesnym gabinecie stomatologicznym Lekarzy Dentystów. beata.
mrozik@supradent.com.pl - 075 64
609 99, 609 209 920
Studentka-radio taxi - Radio
taxi Mercedes puszkuje studentek
zaocznych do pracy - 501 209 626
Szef kuchni - Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni Szefa Kuchni zainteresowanych prosimy o przesłanie CV
na adres hotel@hotel-sasanka.pl lub
kontakt telefoniczny - 757 528 000
Szukam niani - dla noworodka od
grudnia. 6-8 godzin dziennie. Nie
palącą. Jelenia Góra - Sobieszów
karo2304@poczta.onet.pl - 666
964 630
Szukam zespołu - na Andrzejki 507 600 791
Szwaczka - przyjmę do pracy
szwaczkę na pełny etat do solidnej
firmy - 501 417 775
Szycie - zlecę przeszycia - 501
417 775
Ślusarz - KATION Sp.zo.o. poszukuje: ślusarz konstrukcyjny. Wymagania: umiejętność czytania rysunku
technicznego, umiejętność obsługi
spawarki, doświadczenie w branży
metalowej. Cv-biuro@kation.com.
pl - 75 755 16 97

Tańce dla dzieci - poszukuję dzieci
na zajęcia taneczne hip hop - 512
387 266
Telefoniczna obsługa klienta Hurtownia medyczna zatrudni osoby
do telefonicznej obsługi klienta. CV
prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
Temida sp. z o.o. - osoby otwarte,
dynamiczne, kreatywne i uśmiechnięte jako przedstawiciel, agent ds.
odszkodowawczych, finansowych.
Zapraszam - 509 029 334
Warsztaty taneczne - organizuje
warsztaty taneczne, poszukuje chętnych osób do nauki - 512 387 266
Własny mały biznes - Chcesz być
niezależny finansowo? Zapraszam
do współpracy - branża Wellness.
Tylko dla poważnie zainteresowanych. - 691 967 676

Biuro, sekretariat itp. - dodatkową związaną z komputerem
= napiszę, przepiszę, wszelkie
prace administracyjno biurowe
lub podejmę pracę w sekretariacie - własna działalność gospodarcza, wykształcenie wyższe
- praca2008@autograf.pl
18 lat uczeń - zaoczny podejmie
prace (pn-pt) od zaraz na terenie
JG, J niemiecki, aktualna książeczka
sanepidu - 509 262 091
19 lat, pilnie szukam pracy najlepiej
stałej. Jestem po szkole gastronomicznej inne oferty pracy mile
widziane - 691 049 520
19 letni mężczyzna podejmie pracę
najlepiej do godziny 16. Tomo155@
wp.pl lepiej kontaktować się po przez
pocztę niż telefon - 784 038 731
2 budowlańców - wszelkie prace
wykończeniowe - 514 428 563
21 lat, prawo jazdy kat. B - 781
448 347
22 latka szuka pracy - podejmę pracę
w zawodzie kelnerki/barmanki, posiadam doświadczenie w zawodzie.
Znajomość j.angielskiego i j. niemieckiego na poziomie komunikatywnym
- 515 636 708

Współpraca - współpraca z Korporacją: Dotacje Unijne, Factoring,
Windykacja - wykształcenie średnie
CV na jpredki@wp.pl - 697 899 863

25 lat, podejmę stałą pracę w Jeleniej
Górze (NIE agent/przedstawiciel),
wykształcenie wyższe, znajomość
obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę. agata844@
op.pl - 663 500 837

Zatrudnię - do pracy wynagrodzenie prowizyjne, mile widziani studenci
JCN - 693 539 964

26 lat - doświadczenie 3 letnie w
procesie obsługi klienta w salonie
agd, rtv - 889 075 177

Zatrudnię kierowcę - z kat. B do
3,5T - 757 523 296
Zatrudnię krawcową - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze
- 507 377 077
Zgraną ekipę - poszukujemy
zgranej solidnej ekipy do wykonania
docieplenia w Świdnicy - 512 325
574
Zlecę wybudowanie domu - Osoby
lub firmy proszę o kontakt na remapol@wp.pl
Zlecę wykonanie wylewek - zlecę
wykonanie 230 m wylewki betonowej
- 501 073 796
Zostań naszym Partnerem jako
Przedstawiciel skuteczny i dochodowy system wynagrodzeń. Więcej
informacji otrzymasz wysyłając maila
na:vadis29_18@op.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
1/2 etatu - biuro, sekretariat kobieta 26 lat, wykształcenie wyższe informatyczne - bardzo dobra
obsługa komputera, bez nałogów,
sumienna, pracowita, zainteresowana własnym rozwojem zawodowym - podejmę pracę stałą (1/2
etatu, bądź cały) na umowę o pracę
w Jeleniej Górze - praca2008@
autograf.pl
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Magister farmacji podejmie
pracę w Aptece na terenie Jeleniej
Góry - 075 75 515 62
Budowlaniec szuka pracy
- pilnie przy dociepleniach, elewacje, gładzie, regipsy, murowanie
wstawianie, od podstaw domów,
spawanie mig papiery są, prawo
jazdy - 785 473 678
Młoda, średnie wykształcenie doświadczenie w handlu podejmie
pracę. Pilnie. Jelenia Góra i okolice
- 880 462 049
Niepełnosprawna kobieta - o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności podejmie lekką pracę
w szklarskiej Porębie, Piechowicach lub w Jeleniej Górze - 723
902 449
Podejmę się każdej pracy Prawo jazdy lat. B - obsługa komputera znajomość kasy fiskalnej,
język angielski. Doświadczenie w
handlu gastronomii i drogerii - 692
314 428
Poszukuję pracy - mam
wykształcenie średnie, znajomość kasy fiskalnej, pracowita,
uczciwa, zaradna, szybko ucząca
się, podejmie pracę od zaraz - 661
279 210
Rencistka z Jeleniej Góry - z
doświadczeniem, pilnie szuka
pracy. Opieka nad dzieckiem lub
starszą osobą - 507 436 881

27 letnia szuka pilnie pracy - 669
392 917
28 lat prawo jazdy kat. B, samochód
osobowy dyspozycyjny uczciwy
solidny Szybko się uczę i rzetelnie
wykonuje swoją pracę. Pozdrawiam i
czekam na oferty - 669 948 044
29 lat - Mężczyzna podejmie pracę
- najlepiej budowlane - wykończenia
(do przyuczenia) - 508 804 880
40 + podejmę pracę - średnie, zmotoryzowana poszukuje stałej pracy
ze stałym wynagrodzeniem. Aktualna
książeczka sanepidu (kosmetyki,
ulotki, ubezpieczenia-nie) Karpacz,
Kowary okolice - 725 203 743
Absolwent technikum hotelarskiego, młody, komunikatywny, dyspozycyjny podejmie pracę nie tylko
w zawodzie - konrad1910@gmail.
com - 723 123 839
Ambitny kat „B” - młody, ambitny
poszukuje pracy na stałe wykształcenie średnie prawo jazdy kat „B” - 603
176 625
Aplikantka radcowska - Przyszła aplikantka podejmie pracę w
kancelarii / spółce. Biegła znajomość
języka niemieckiego (Viadrina i podyplomowe WSB). Kontakt tel. lub:
tlumacz-jg@wp.pl - 605 245 648
Barmanka kelnerka - szukam
pracy w Jelenie Górze - 781 024
274
Bhp-owiec stała, dodatkowa podejmę pracę - 603 427 055
Budowa pomocnik - szybko się
uczę, fizycznie sprawny, jako pomocnik na budowę, wcześniej pracowałem we Francji - stolarz. Mam 21 lat i
jestem z jeleniej - 665 482 021
Budowlaniec - młody, ambitny,
uczciwy, dyspozycyjny podejmie
prace wykończeniowe, regipsy, płytki,
tynki, malowania itp. od zaraz! - 697
357 196
Budowlaniec - młody, kreatywny
nie pijacy podejmie pracę wykończeniówka, gładzie, regipsy, szpachlowanie itd.- 790 479 218
Budowlaniec - podejmę pracę w
budownictwie - 514 428 563
Budowlaniec szuka pracy - pilnie
przy dociepleniach, elewacje, gładzie,
regipsy, murowanie wstawianie,
od podstaw domów, spawanie mig
papiery są, prawo jazdy - 785 473
678
Budowlanka lub inna - fizyczną
(np. budowa), dorywczo lub na stałe
pilnie i od zaraz, dyspozycyjność 508 655 170
Chałupnicza - przyjmę pracę
chałupniczą, oprócz szycia - 792
183 841
Chałupniczej - nie przy komputerze - 512 387 266
Chętnie podejmę pracę - po godz.
14;30, może być sprzątanie, opieka
- 510 854 879
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Do hotelu - jako pokojowa od godziny
15, energiczna i dokładna - 605
449 514
Do rozwozu pieczywa - poszukuję
pracy jako kierowca do rozwożenia
pieczywa, dyspozycyjny - 505 288
212
Do wycinki - z własną piłą - 796
575 944
Dodatkowa praca - sprzątanie,
pomoc biurowa - 757 621 381
Dodatkową pracę - absolwentka
AE szuka dodatkowej pracy w weekendy mój e-mail graasia84@wp.pl
- 664 788 002
Dodatkową pracę - dodatkową 723 741 479
Dodatkowej - po szkole i na
weekendy. Mam lat 19. Posiadam
prawo jazdy kat. B. Podejmę każdą
pracę - 792 178 320
Dodatkowej pracy szukam posprzątam dom, mieszkanie lub
biuro w godzin 9-14 lub inna praca
dodatkowa (doświadczenie w handlu,
podstawowa obsługa komputera) 503 312 357
Dorywczą - studentka podejmie
się pracy popołudniami karczysz@
wp.pl - 663 706 549
Dorywczej - 25 lat, prawo jazdy
kat. B, uczciwość, dyspozycyjność i
wiele innych zalet - 505 094 514
Doświadczony kierowca - kat.
B mam doświadczenie w jeździe
busem. Pracowałem w hurtowni ADS
przez 6 lat. Czekam na poważne
oferty - 794 373 778
Doświadczony kierowca - niekarany, uczciwy, pracowity bez nałogów.
Doświadczony kierowca w prowadzeniu aut dostawczych prawo jazdy kat.
B, B+E - 695 924 988
Dowolnej, mam wykształcenie
średnie ogólne, praca może być
fizyczna, jestem studentem na 6 roku,
jestem otwarty na każdą propozycję
- 726 480 202
Dyplomowany technik hotelarstwa - młody, dyspozycyjny, komunikatywny, podejmie się pracy, nie tylko
w zawodzie konrad1910@gmail.com
- 723 123 839
Dyspozycyjny 24h z autami
- Mam busa Renault Master do
3,5t i BMW 520i na gaz. Podejmę
współpracę. Nie mam żadnych
nałogów. 35 lat za kierownicą. Znam
niemiecki. Mal: jokand@interia.pl 728 895 353
Dziewczyna lat 20. Mój zawód to
sprzedawca, pracowałam dwa lata
w supermarketach, jestem dyspozycyjna. Interesuje mnie praca na
terenie JG, Kowar, bądź Karpacza.
Posiadam PRAWO JAZDY KAT.B 665 876 741
Ekspedientka - jako sprzedawca
- praktyka w handlu, obsługa kasy
fiskalnej, mile podejście do klienta 501 415 516
Elektryk - automatyk - E z kilkuletnim doświadczeniem na warsztatach utrzymania ruchu szukam
dodatkowej pracy. Uprawnienia sep
1KV, certyfikat Siemens S5 - 793
665 899
Fizjoterapeuta - Jestem dyplomowaną fizjoterapeutką w trakcie
studiów mgr zaocznych, dobra znajomość języka niemieckiego, możliwość założenia własnej działalności
kontakt: monisias21@interia.pl lub
tel. - 500 349 388
Fizjoterapeutka - 31 lat po studiach licencjackich z dziesięcioletnim
stażem podejmie pracę w zawodzie
- 605 558 759
Fizjoterapeutka - ukończyłam
licencjat Fizjoterapii, jestem w trakcie
studiów mgr - szukam stałej pracy od
PN-PT - 601 237 043
Fizyczna, każdą nawet najcięższą
- 667 456 330
Fizyczną (np. budowa) - dorywczo
lub na stałe pilnie i od zaraz, dyspozycyjność - 508 655 170
Fizycznej lub jako pomocnik Fizycznej lub jako pomocnik - 725
517 740
Fizyczną (np. budowa), dorywczo
lub na stałe pilnie i od zaraz, dyspozycyjność - 508 655 170
Informatyk - mam doświadczenie w naprawie i obsłudze komputerów PC i notebooków w zakresie
elektroniki jak i oprogramowania.
Posiadam prawo jazdy kat. B i własny
samochód - 601 872 127

Informatyk, administrator - Informatyk z wykształcenia i zamiłowania.
Duże doświadczenie z serwerami MS
2003/2008 itp. Szukam pracy dominik1978@o2.pl - 784 800 969

Kierowca C - posiadam kurs na
przewóz rzeczy - wiek 28 lat - 605
462 241

Inżynier elektroniki - podejmę
pracę w zawodzie. Głównie interesują
mnie układy i instalacje elektroniczne
- 505 276 272

Kierowca C+E - kurs na przewóz
rzeczy, badania, oraz karta kierowcy
- 508 256 083

Inżynier środowiska - szukam
pracy/stażu w zawodzie wyuczonym!
Mam również zawód technika analityka! Obecnie jestem studentką mgr
ochrona środowiska (zaoczne). Czekam na propozycje - 508 742 537
Jako barmanka, posiadam również doświadczenie w handlu - 691
018 941
Jako kierowca - prawo jazdy od
15 lat doświadczenie w transporcie krajowym dużymi busami typu
Ford Transit, uprawnienia na wózki
widłowe, dyspozycyjność - 667
657 021
Jako magazynier. Doświadczenie
w zawodzie w Polsce oraz Wielkiej
Brytanii. Dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy w zespole
- 886 540 377
Jako pomocnik budowlany - delegacje i na miejscu - 667 456 330
Jako pomocnik elektryka - Technik
Elektryk bez praktyki z wielkimi chęciami do pracy w tym zawodzie - 508
383 074
Jako przedstawiciel - 23 l. Dyspozycyjny, ambitny, pracowity, poszukuje
pracy w firmach handlowych - 792
224 740
Jako sprzedawca - posiadam
doświadczenie. Mam 29 lat jestem
dyspozycyjna - 791 350 863
Jako stróż - dozorca - palacz - w
godzinach popołudniowych i nocnych rejon Karpacza i okolic - 505
952 218
Jestem młoda, dyspozycyjna, mam
doświadczenie na kasie fiskalnej
oraz aktualne badania sanitarnoepidemiologiczne, doświadczona w
opiece nad dziećmi do lat 5-ciu. - 723
902 384
Jestem osobą młodą, dyspozycyjną
i bardzo szybko się uczę. Posiadam
wykształcenie niepełne wyższe,
prawo jazdy kat. B i uprawnienia
sepowskie E. Pilnie podejmę pracę
- 604 451 276
Jestem osobą uczącą się - w liceum
dla dorosłych w poniedziałki i piątki.
Mogę pracować również soboty i niedziele - 503 753 908,794 120 549
Jestem uczennica szkoły średniej.
Uczę się w dniach: poniedziałek i piątek od 16:00 do 21:00.Szukam takiej
pracy, w której mogłabym pogodzić
naukę. Mam 19 lat - 518 472 047
Kasjer sprzedawca - pilnie
podejmę prace jako sprzedawca
(posiadam 3 letnie doświadczenie
w branży, umiejętność obsługiwania
kasy fiskalnej oraz obsługiwanie wózków elektrycznych - 511 298 966
Kat. B, C - jako kierowca, posiadam
prawo jazdy oraz uprawnienia na
przewóz rzeczy. Jestem doświadczony z wieloletnim stażem i dyspozycyjny - 600 055 024
Kat. B, kreatywny obrotny - poszukuję pracy na weekendy, możliwość
od piątku od 16 najlepiej jako kierowca, choćby po całej Polsce - 669
655 866
Każdą pracę - Prawo jazdy lat. B obsługa komputera znajomość kasy
fiskalnej, język angielski. Doświadczenie w handlu gastronomii i drogerii
- 692 314 428
Kierowca – doświadczenie, dyspozycyjność - 669 071 118
Kierowca - kat. B, niekarany,
dyspozycyjny, międzynarodówka,
przewóz osób! - 782 779 997
Kierowca - posiadam prawo jazdy
kat. B, jestem młody i dyspozycyjny
- 724 098 435
Kierowca A, B, C, E student - Student III roku PWR szuka pracy jako
kierowca i nie tylko. ABCE + przewóz
rzeczy. Doświadczenie na busie z
przyczepą i solówkach. Uprawnienia
na wózki widłowe. Książeczka sanepidu - 507 287 927
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 C - posiadam wszelkie
uprawnienia - 605 912 118

Kierowca C+E - podejmę pracę
jako kierowca posiadam doświadczenie ciągnik siodłowy + naczepa na
Polsce i EU. ADR podstawowy karta
kierowcy i aktualne badania oraz kurs
na przewóz rzeczy - 667 121 892
Kierowca kat. B - i jako mechanik
- 791 406 248
Kierowca kat. B - pilnie podejmę
pracę jako kierowca - 511 222 076
Kierowca kat. B - podejmę pracę
jako kierowca doświadczenie w jeździe busem pilnie potrzebuje pracy
- 691 975 674
Kierowca kat. B - szukam pracy
- 503 304 575
Kierowca lub na budowie - młody,
uczciwy, solidny i niepijący szuka
pracy jako kierowca kat. B z doświadczeniem, kat. C bez doświadczenia
lub jako pomocnik na budowie - 782
223 676
Kobieta 27 lat - po reklamie - podejmie stałą pracę, najlepiej biurową, biegła obsługa prog. MS, handlowych,
kasy fiskalnej - doświadczenie w
handlu, biurze, pełna dyspozycyjność
- 792 810 618

Młoda, średnie wykształcenie doświadczenie w handlu podejmie
pracę. Pilnie. Jelenia Góra i okolice
- 880 462 049
Młody 24 kat. B - szukam pracy
jako kierowca kat. B dyspozycyjny,
młody, ambitny, uczciwy - 505 288
212
Młody 25 lat - posiadam prawo
jazdy kat B, szukam pracy w okolicach jeleniej góry np.: kierowca,
budowa praca fizyczna i nie tylko
- 691 977 886
Młody ambitny - poszukuje pracy
wykształcenie średnie prawo jazdy
kat „B” - 603 176 625
Młody ambitny kat. B - ambitny
poszukuje pracy. Wykształcenie
średnie prawo jazdy kat „B” - 603
176 625
Młody, 19 lat, spokojny, szukam
jakiejkolwiek pracy, poza pracą na
budowie na terenie J.Góry. Nie mam
prawa jazdy, byłem zmuszony przerwać naukę, więc nie mam wykształcenia średniego - 666 139 918
Młody, pilnie - jako kierowca bądź
na budowie. Mam prawo jazdy kat. B
samochód - 724 169 814
Młody, pracowity, uczciwy, szybko
uczący się podejmie każdą pracę 721 578 986
Młody, prawo jazdy kat. B - dyspozycyjny, podejmę pracę jako
kierowca, lub prace związaną z
motoryzacją - 724 098 435

Kobieta szuka pilnie pracy przy
pilnowaniu dziecka starszej osoby
albo do prac domowych gotowanie
sprzątanie - 798 553 202

Na drugą zmianę - szukam pracy
w godzinach popołudniowych od
godz. 14, jestem uczniem 19 lat - 691
020 719

Konie - w charakterze pomocy w
układaniu koni. Mam doświadczenie
- 517 353 073

Na pół etatu - młody, uczący się
wieczorowo podejmie pracę na pół
etatu - 609 207 713

K o pa r k o - ł a d o wa r k a posiadam uprawnienia na koparko-ładowarkę kl.3, lecz mam
niewielkie doświadczenie na tym
sprzęcie. Jestem gotów pracować za
900 zł miesięcznie z doświadczonym
operatorem - 506 452 531

Na terenie Jeleniej Góry w charakterze dozorcy obiektu na 1/2 etatu.
Posiadam drugą grupę oraz rentę
socjalną - 792 462 011

Kucharka - z Kowar poszukuje
pracy - z 30 letnim stażem najlepiej
w okolicach Kowar, jestem bardzo
ambitna, pracowita i chętna do pracy
- 798 396 353
Kucharz, szef kuchni - doświadczalnie w zawodzie, dyspozycyjność,
zaangażowanie - 500 297 685
Magazynier, kierowca - kat. B,
dyspozycyjny, rzetelny, uczciwy - 505
288 212
Masażystka, rehabilitantka - studentka zaoczna z rekomendacjami,
sumienna, obowiązkowa szuka
dodatkowej pracy jako fizjoterapeutka, opiekunka, masażystka - 693
347 349
Mechanik - motocyklowy lub
samochodowy - 793 698 864
Mechanik samochodowy - szukam
pracy dorywczej po godzinach i weekendy - 888 603 804
Mechanik szuka pracy - duże
doświadczenie - tylko poważne oferty
- 604 491 620
Mężczyzna 28 lat - podejmę pracę,
posiadam dwa samochody typu Van
oraz Bus, praca wszelkiego rodzaju
- 605 912 118
Mężczyzna w średnim wieku
podejmie każdą pracę w kraju lub
zagranicą - 604 147 034
Młody ( 20 lat) - ambitny, szybko
uczący się podejmie pracę jak pracownik fizyczny bądź inną - 796
337 901
Młoda - 23 latka pilnie podejmie
pracę w każdym charakterze. Oferty
towarzyskie proszę nie dzwonić, ani
nie pisać - 791 651 862
Młoda - jako barmanka posiadam
doświadczenie - 782 566 830
Młoda 23 lata, książeczka zdrowia,
doświadczenie, znajomość j.angielskiego, prawo jazdy+ samochód,
dyspozycyjna, bez nałogów - 888
195 127
Młoda i komunikatywna - Szukam
stałej i ambitnej pracy na terenie
powiatu jeleniogórskiego. Jestem
odpowiedzialna, otwarta na ludzi i
naukę nowych rzeczy. Mam auto i
prawo jazdy. Mail: karusia3@vp.pl 663 361 293
Młoda szuka pracy - wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B Podejmę
pracę jak najszybciej. - 513 942 057

Na terenie Jeleniej Góry, szybko się
uczę - 691 779 502
Na weekend - lub na 1/4 etatu
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 - i popołudnia, doświadczenie w agencjach pośrednictwa
sprzedaży, gastronomii różnego
rodzaju, od zaraz - 669 417 059
Na weekendy - pilnie - 724 124 265
Na weekendy - podejmę prace w
restauracji w barze, bądź hotelu na
recepcji. Posiadam doświadczenie
dodatkowo język niemiecki - 781
875 564
Na weekendy - studentka z Karpacza
- ala434@op.pl
Na weekendy - szukam pracy na
weekendy i ewentualnie niektóre
popołudnia, uczeń 19 lat, prawo j.
kat. B, znajomość kasy fiskalnej - 721
326 068
Na weekendy - uczeń poszukuje pilnie pracy. Posiadam prawo jazdy kat.
B. Kształcę się w zawodzie gastronomii, ale nie koniecznie musi być praca
w tym zawodzie - 691 634 733
Niepełnosprawna kobieta
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności podejmie lekką pracę w
szklarskiej porębie, Piechowicach lub
w Jeleniej Górze - 723 902 449
Od 1500 zł. - od zaraz młody, dyspozycyjny, ambitny - 972 224 740
Pan 30 lat - pan poszukuje pracy
- posiadam prawo jazdy B, dyspozycyjny, uczciwy, szybko się uczę, możliwość też jako kierowca prywatny i nie
tylko - 505 447 978
Pewny kierowca - posiadam prawo
jazdy kat. C+E kurs na przewóz
rzeczy, badania, oraz kartę kierowcy
- 508 256 083
Podejmę współpracę z biurem
rachunkowym. Posiadam świadectwo
kwalifikacyjne MF - 501 294 820
Pomoc kuchenna - 4 lata praktyki
jako kucharz - 667 417 496
Pomoc kuchenna m 22 lat - pilnie
podejmę pracę jako pomoc kuchenna
w Szklarskiej porębie lub w Karpaczu
najlepiej z możliwością zakwaterowania - 511 298 966
Pomoc lub kierowca - szukam pracy
w charakterze kierowcy kat. C+E
lub pomocnika na budowie - 508
256 083

Pomocnik na budowę - 23 lata,
prawo jazdy kat. B, własny samochód, bez nałogów, jako kierowca lub
pomocnik na budowę GG 5000175
- 609 863 444
Praca biurowa - znajomość j.
niemieckiego, wykształcenie: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Zarządzanie i Marketing. Jestem
ambitna, samodzielna, asertywną
e-mail: swb1709@interia.pl - 502
578 256
Pracownik biurowy - podejmę
każdą pracę w charakterze pracownik biurowy, znajomość obsługi
komputera, program Microsoft Office,
znajomość przestrzeni internetowej,
dyspozycyjność - 510 241 120
Prawo jazdy kat B,C - Prawo jazdy
kat B,C - 790 720 811
Recepcjonista, kelner... Podejmę pracę na stanowisku kelnera, recepcjonisty, przewodnika
sudeckiego, bądź pracownika w biurze podróży. Mam doświadczenie na
tych stanowiskach. - 519 811 869
Rencista - mężczyzna 26 lat na
grupie podejmie pracę - 511 700
927
Rencistka z Jeleniej Góy - z
doświadczeniem, pilnie szuka pracy.
opieka nad dzieckiem lub starszą
osobą - 507 436 881
Samochód dostawczy - nawiążę
współpracę z uczciwą firmą posiadam własny samochód dostawczy
Maxi - 695 924 988
Sprzątanie - podejmę pracę
jako sprzątaczka. Najlepiej Miłków
i jego okolice. Karpacz, Jelenia
Góra Jestem młoda i dyspozycyjna,
wykształcenie średnie - 783 069
565
Sprzedawca - mam 27 lat, szukam pracy w tym zawodzie - 509
296 581
Student - duża dyspozycyjność
zajęcia tylko w czwartki, posiadam
prawo jazdy kat. B - 602 395 797
Student - miły, systematyczny,
sumienny i uczciwy, studiuję na studiach dziennych. Szukam pracy która
nie kolidowałaby z moimi zajęciami.
Podejmę się każdej pracy - 697
276 497
Studentka - poszukuje pracy na
weekendy. Doświadczenie w opiece
nad dziećmi, doświadczenie w pracy
w sklepie - 509 374 290
Studentka - studia dziennie, najlepiej jako merchandiser, wykładacz
towaru. Najlepiej od PN. do PT, ale
weekendy również mogą być, bez
doświadczenia, ale chętnie się przyuczę. - 661 162 920
Studentka szuka pracy - 22 letnia;
wesoła; komunikatywna studentka
prawa szuka pracy najlepiej na 1/2
etatu na terenie Jeleniej Góry mój
e-mail dmzombi@o2.pl - 697 638
536
Studentka zaoczna - podejmie
pracę w Karpaczu - 781 133 913
Studentka zaoczna - poszukuje
dobrze płatnej pracy w Jeleniej Górze,
posiadam prawo jazdy kat B - 785
733 645
Studentka zaoczna, 23 lata - od
zaraz podejmę pracę, niekoniecznie
w zawodzie, wykształcenie wyższe 724 111 906
Świeży tata - 29 lat, prawo jazdy
kat. B samochód kombi znajomość
obsługi komputera, j.angielski szybko
uczący się - 509 360 830
Szef kuchni, kuchmistrz - dyspozycyjny z referencjami i doświadczeniem
w polskich, europejskich i światowych
kuchniach, członek Polskiej Akademii
Gościnności. HACCP, food cost, kalkulacje, ekonomiczne i nowoczesne
trendy - 503 085 179
Tańce dla dzieci - Poprowadzę
zajęcia taneczne dla dzieci w różnych
placówkach, posiadam doświadczenie - 512 387 266
Tegoroczny absolwent - technikum hotelarskiego podejmie prace
nie tylko w zawodzie - konrad1910@
gmail.com
Uczeń - 19 letni uczeń liceum podejmie pracę w soboty lub po szkole
worms176@wp.pl
Uczeń szkoły zaocznej - jestem
mężczyzną w wieku 20 lat. Podejmę
się pracy fizycznej lub umysłowej,
prawo jazdy kat. B, jestem dokładny
i pracowity - 669 315 949
W domu - chałupnictwo lub inne
propozycje pracy fizycznej - 885
303 715
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W finansach - młoda, ambitna, na
ostatnim roku studiów zaocznych
magisterskich o specjalizacji rachunkowość i doradztwo finansowe, z 2
stażem w finansach podejmie pracę
- 695 166 041
W godzinach nocnych - 609 652
663
W godzinach popołudniowych i w
weekendy (kiosk, sklep, parking,
obsługa dowozu, itp). posiadam auto,
prawo jazdy kat B. - 695 773 775
W handlu - jako przedstawiciel handlowy albo innej związaną z tą dziedziną lub jako kierowca z kat.B Duża
praktyka. Akwizycji dziękuję - 508
383 074
W Jeleniej Górze - solarium, sklep
lub inna nie koniecznie na umowę
(akwizycji dziękuję) 27 lat średnie 696 889 882
W piekarni, cukierni - jako kierowca
do rozwozu pieczywa lub do krojenia
pieczywa - dyspozycyjny, uczciwy 505 288 212
W sklepie (branża niezależna). Ukończyłem kurs na kasę fiskalną z
profesjonalną obsługą klienta - 782
054 974
W Szklarskiej - młody, 27 lat, solidny,
pracowity, podejmie od zaraz pracę
w Szklarskiej Porębie z zakwaterowaniem, wykształcenie średnie - 691
123 696
W weekendy - 34 lata. dobra znajomość języka włoskiego - 723 593
033
Warto zadzwonić - 27 lat, średnie wykształcenie, odpowiedzialna,
dyspozycyjna - podejmę pracę - kelnerka-barmanka, kasyno, kawiarnia,
pub - 793 686 630
Widłaki - magazyn - podejmę pracę
na wózkach widłowych, magazynach
itp. 3 lata doświadczenia ( mam 28)
- 075 75 512 94
Własny bus - podejmę współprace
z firmą jako kierowca - 509 404 070
Własny samochód - 23 lata, prawo
jazdy kat. B, własny samochód, bez
nałogów, jako kierowca lub pomocnik na budowę GG 5000175 - 609
863 444
Wyższe, pedagogiczne, prawo
jazdy, obsługa komputera - podejmę
pracę zmianową. Akwizycji dziękuję
- 601 614 824
Z własnym autem - podejmę pracę
na cały etat, jestem młoda, dyspozycyjna, chętnie uczę się nowych
rzeczy - 667 130 621
Zacznę pracę od zaraz - mam 21
lat, wykształcenie średnie. Uczciwa
pracowita, ambitna, znajomość kasy
fiskalnej, pracę zacznę od zaraz - 661
279 210
Zatrudnij mnie - mam 22 lata,
wykształcenie średnie. Podejmę
jakąkolwiek pracę zapewniającą
możliwość rozwoju. Jestem zdyscyplinowany, komunikatywny, pracowity
i chętny do nauki - 516 602 236
Złota rączka - Karpacz - Złota
rączka - konserwator na telefon,
ogólne + elektryka i elektronika,
anteny. Karpacz i okolice - 721 762
836
Złota rączka - samodzielny szuka
pracy na budowie lub przy remoncie
mieszkania - 501 660 776

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
3-4 pokojowe na Zabobrzu - do 3
piętra, powierzchnia od 66 m2 w
górę. NStępień - nr lic 7867. - 508
240 825
3-pokojowe - w centrum Jeleniej
Góry. Jeldom N lic.3059 - 600 434
800
Dom - zdecydowany klient kupi nowy
dom w okolicach Jeleniej Góry i w
Jeleniej Górze - 508 240 826
Duże z ogrodem - duże mieszkanie z
ogrodem nr lic 10171 - 508 240 826
Kupimy M3 na Zabobrzu - od 56-70
m2, Cena do 200 000 zł. stan nie ma
znaczenia - 602 225 822
Mieszkanie - dla klienta mieszkania 4 pokojowego lub 3 pokojowego
z możliwością zrobienia 4 pokoju w
Jeleniej Górze lub Cieplicach. Nieruchomości Atrium Lic. 5124 - 603
491 335
Mieszkanie 3 pokojowe – ok. 70
m2, na Zabobrzu. Bez pośredników
- 694 254 973
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MIESZKANIE 3 pokojowe - Zabobrze
lub centrum Jeleniej Góry lic2400 669 620 071
MIESZKANIE do remontu - do
remontu - w centrum Jeleniej Góry
lub na Zabobrzu. NStępień - nr lic
7867. - 508 240 825
MIESZKANIE dwupokojowe - w
centrum J.G. lub okolicach centrum,
w dobrym stanie, do 130 tys. - 509
374 174
MIESZKANIE w Karpaczu - szukam
dla klienta dużego mieszkania w
Karpaczu, 60-100 m2, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
MIESZKANIE w Kowarach - bez
pośredników 2, 3-pokojowe do
małego remontu lub odświeżenia do
100 tys. zł. - 691 553 866
PILNIE kupię małe mieszkanie - w
Jeleniej Górze do 80 tys. Place
gotówką - 601 911 942
TRZYPOKOJOWE - zdecydowany
klient kupi trzypokojowe mieszkanie
nr lic 10171 - 508 240 826

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
LOKAL na działalność po atrakcyjnej cenie na ulicy Podwale - 663
440 790
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
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
DZIAŁKAbudowlana o powierzchni
950 m2 w centrum Karpacza - 509
229 092
6 działek budowlanych w Szklarskiej Porębie o powierzchni od
1500-3000 m2 - 509 229 092
PENSJONAT położony w Centrum
Karpacza cena: 899 000 PLN - 559
229 092
PENSJONAT oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym w
centrum Karpacza o powierzchni
3000 m2 cena:1 600 000 PLN - 509
229 092
MIESZKANIE bezczynszowe 10
km od Jeleniej Góry- mieszkanie
o powierzchni 22 m2 + przedpokój do remontu, suﬁt i podłoga z
drewna. Do mieszkania przynależy
ogródek - cena 35.000 zł. - 506
031 097
SPRZEDAM lub wydzierżawię
budynek gospodarczy, wolnostojący nadający się na każdą działalność wszystkie, media, ogrodzony
w Piechowicach - 696 594 665
BEZ pośredników mieszkanie 54
m2 - piętro domu z ogrodem - 794
966 450, 793 282 893
WŁASNOŚCIOWE 54 m2 Zabobrze, piękne widoki, atrakcyjne,
ocieplony blok, niski czynsz,
okazja - 502 784 697
MIESZKANIE trzypokojowe mieszkanie 54 m2, słoneczne w Cieplicach ul. XX – leci. Blok ocieplony
- 506 330 843
REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie razem z ogródkiem na mniejsze. Mieszkanie w Jeleniej Górze o
pow. 64 m2. Cena do uzgodnienia
- 75 76 72 143
MIESZKANIE 50 m2 bez pośredników. Okolice stadion. Cena 180
tys. zł do negocjacji - 606 493 620
117 m2 centrum - mieszkanie składające się z dwóch części o powierzchni
całkowitej 117 m2, położone na II
piętrze w Jeleniej Górze. Cena 295
000 zł Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 607 270 989, 757
523 505
117 tys. dwupokojowe - Kowary, blok,
I piętro, zadbane, niskie koszty utrzymania, blisko centrum, autobusu,
sklepów, przychodni LIC 9549 - 501
736 644
2 pokojowe Piechowice - 55 m2
położone na pierwszym piętrze w
Piechowicach, cena 155000 zł. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa
96 - 601 209 198, 757 523 505
2 pokojowe Sobieszów - rozkładowe
mieszkanie 2-pokojowe położone
na drugim piętrze w Jeleniej Górze.
Ogrzewanie z sieci cena 140000
zł. Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 607 270 989, 757
523 505
2 pokojowe w Piechowicach - na I
piętrze, po remoncie. 2 pokoje, 55 m2,
spokojna okolica. Cena 155 tys. lic
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
2 pokojowe w Szklarskiej - mieszkanie po kapitalnym remoncie, blisko
centrum, 46,5 m2. Cena 217tys. lic
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
2-POKOJOWE po remoncie - położone na trzecim piętrze na Zabobrzu
III. Cena 174 000 zł Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 - 607
270 989, 757 523 505
3 pokojowe 175000 zł. - przestronne
71 m2 położone w suterenie w Jeleniej Górze. Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 607 270 989,
757 523 505
3 pokojowe Szklarska - 3-pokojowe
mieszkanie w Szklarskiej Porębie
73 m2 położone na parterze w
kilkurodzinnym budynku cena 227
000 zł . Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 607 270
989, 757 523 505
3 pokojowe w okolicy Żeroma piękne mieszkanie, po remoncie, 3
pokoje na I piętrze, 95m2. lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
3 pokojowe Wleń - bezczynszowe
mieszkanie 3-pokojowe 86 m2.
położone na parterze we Wleniu
cena 105 000 zł Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 607 270 989, 757 523 505
3-POKOJOWE na lokal - mieszkanie 85 m2 położone na parterze
w Jeleniej Górze. W okolicy Małej
Poczty cena 230 000 zł Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa
96 - 607 270 989, 757 523 505
3-POKOJOWE Zabobrze - Do
sprzedaży przestronne mieszkanie 82 m2 położone na Zabobrzu,
cena 275 000 zł. Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 607 270 989, 757 523 505
4 pokoje centrum - mieszkanie 99
m2 położone na 3 piętrze w centrum Jeleniej Góry. Cena 340.000
zł. Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 607 270 989, 757
523 505

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

52 m2 ok. Mickiewicza - 2 pokojowe
mieszkanie z murowanym garażem
w cenie. Kilkurodzinny budynek,
spokojna lokalizacja, czysta klatka
schodowa. Cena 163 tyś zł. Lic.5124
- 603 491 335
55 m2 centrum 125.000 - Parter
(za ZETO), ogrodzona i zadbana
kamienica, super cena 125.000zl i
do negocjacji - 668 667 637
55 m2 Karłowicza - 3 pokojowe,
zadbane mieszkanie. Cena 180 tys.
zł. Lic.5124 - 603 491 335
57 m2 centrum - 159 tys. mieszkanie
w kamienicy po solidnym remoncie.
pokój z aneksem kuchennym oraz
sypialna. Centrum miasta róg Korczaka i Groszowej. lic 9549 - 501
736 644
57 m2 centrum - mieszkanie 2 pokojowe, kamienica centrum. Jedyne 160
tys. za 57 m2. W cenie usługa położenia płytek. Polecam Rychlewski lic
9549 - 501 736 644
60 m2 185 tys. zł. - Okolice Liceum
Żeromskiego, 2 pokojowe mieszkanie
w 5-rodzinnym budynku położonym
pod lasem, ogrodzona posesja,
możliwość wydzierżawienia garażu.
Lic.5124 - 603 491 335
63 m2 na Kiepury - zadbane środkowe mieszkanie na I piętrze sprzedawane z większością wyposażenia.
Cena 235 tys. zł. Lic.5124 - 603
491 335
73 m2 okolice Żeroma - 3-pokojowe
mieszkanie niewymagające remontu
w idealnej lokalizacji, czysta klatka
schodowa, możliwość zrobienia
tarasu, wspólny ogródek. Lic.5124 603 491 335
BARDZO atrakcyjna - cena TYLKO
1300 zł. za m2 powierzchni w domu
w zabudowie bliźniaczej (stan deweloperski), w bardzo dobrej lokalizacji,
z przepięknymi widokami i dobrym
nasłonecznieniem N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
BARDZO ładne mieszkanie 42 m2
- po kapitalnym remoncie z dużym
ogrodem i miejscem na garaż. Cena
105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
BIURA i sklepy - Przy W.Pola.
Powierzchnie handlowe, usługowe
i biurowe. Wygodna lokalizacja, rozsądna cena. lic 9549 - 501 736 644
BLIŹNIAK 410 000 zł. - Do sprzedaży nowa połowa bliźniaka o pow.
użytkowej 110 m2 posadowiona na
działce 1000 m2 w okolicy Jeleniej
Góry Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96 - 607270989,
757523505
CIEPLICE 3 pokoje - 36 m2 (po
obrysie podłogi 64 mkw.) położone
na 2 piętrze (poddasze) w Cieplicach
mieszkanie z garażem cena 195 000
zł. Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 607 270 989, 757
523 505
DOM 250.000 zł. - wolno stojący o
powierzchni całkowitej ok. 230 m2
położony w okolicy Świeradowa
Zdroju. 10 pokoi. Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 - 601
209 198, 757 523 505
DOM 350 tys. - Dom w Piechowicach
powierzchnia 120 m2, 5 pokoi, działka
600 m2 lic. 7867 - 662 009 400
DOM 63 0000 zł. - Do sprzedaży
dom wolno stojący o pow. całkowitej
ok. 180 mkw. położony w okolicy
Świeradowa Zdroju. Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 - 601
209 198, 757 523 505
DOM 91 000 zł. - dom wolno stojący
100 m2 położony w okolicy Karpacza Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 607 270 989, 757
523 505

DOM Lwówek Śl. - wolno stojący
ponad 200 m2 posadowiony na
działce 1800 m2 w Lwówku Śląskim, cena 165 000 zł. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa
96 - 607 270 989, 757 523 505
DOM okolice Świeradowa - Do
sprzedaży dom wolno stojący o
pow. całkowitej 250 m2 położony w
okolicy Świeradowa Zdroju - cena
165 000 zł Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 607 270
989, 757 523 505
DOM Szklarska Poręba - dom
wolno stojący o pow. całkowitej 250
m2 położony w Szklarskiej Porębie
10 pokoi. Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 607 270
989, 757 523 505
DOM w centrum Jeżowa - dom
poniemiecki do kapitalnego
remontu na działce 900 m2. Cena
165 tys. zł. Lic.5124 - 603 491
335
DOM w zabudowie szeregowej - z
działającym sklepem 350 m2 w
tym sklep 65 m2. Centrum Jeleniej
Góry 927000 zł. lic 3290 - 692
178 993
DOM wolno stojący - powierzchnia
całkowita 98 m2 położony w okolicach Szklarskiej Poręby. Cena
487 000 zł Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 607 270
989, 757 523 505
DOM wolnostojacy - dom w Mysłakowicach 450 tys. zł. licencja 5124
- 601 551 213
DWUPOZIOMOWE - blisko centrum, spokojna okolica 190 tys. 69
m2. Bardzo ładne. Lic. 5524 - 600
406 805
DZIAŁKA 165 000 zł. - Do sprzedaży działka budowlana 1500
m2położona w Jeleniej Górze
Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 601 209 198, 757
523 505

DZIAŁKA Komarno - rolna z zakazem zabudowy o powierzchni 3,38
ha położona w Komarnie cena 101
000 zł Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 601 209 198, 757
523 505
DZIAŁKA Kromnów - budowlana
1000 m2. Media: prąd. Dojazd drogą
asfaltową. Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 601 209 198,
757 523 505
DZIAŁKA Szklarska - Do sprzedaży
działka budowlana 1489 m2. położona w Szklarskiej Porębie. Media:
prąd, woda, gaz, telefon cena 118
000 zł Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 601 209 198, 757
5235 05
JEŻÓW Sudecki - działki budowlane
93 zł/m2 powierzchnia 1297, 1664
licencja 5124 - 601 551 213
JG dom - w zabudowie szeregowej
o pow. całkowitej 230 mkw. położony
w Jeleniej Górze (świetna lokalizacja).
5 pokoi. Cena 598.000 zł. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96
- 607 270 989, 757 523 505
KADETÓW - przytulne mieszkanie
na poddaszu 55 m2 z kompletnym
wyposażeniem lic. 3290 - 692 178
993
KARPACZ - 100 m2 - mieszkanie
nieopodal wyciągów narciarskich.
W kamienicy otoczonej dużym ogrodem. Garaż - 692 178 993
KARPACZ lokal - 42 m2. Ul Konstytucji 3 Maja 15. parter, okna na ulicę.
Dwa pomieszczenia i zaplecze sanitarne. Lic 9549. - 501 736 644
KAWALERKA - blisko centrum, 28
m2, balkon po remoncie, 119.500,
CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792 - 601 758 845
KAWALERKA w Janowicach - 34 m2
położone na I piętrze w Janowicach
Wielkich. Cena 87.000 zł. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96
- 607 270 989, 757 523 505

KAWALERKA w ok. centrum - wyremontowana kawalerka na wysokim
parterze. Salon z balkonem, przedpokój i kuchnia w zabudowie. 38
m2, cena 153 tys. do negocjacji.
lic 7453 - 601 869 663
KIEPURY dwa pokoje - 50 m2
Kiepury, ładne zadbane mieszkanie, trzecie piętro. Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka. Cena 170 tys.
zł. LIC 9549 - 501 736 644
KOMFORTOWE, 96 m2 - w
Dziwiszowie, 4 pokoje, osobne
wejście, 2 tarasy, 290.000 zł,
CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792 - 601 758 845
KOMFORTOWY dom - nowy
wolno stojący o pow. całkowitej
205 m2 położony na obrzeżach
Jeleniej Góry. Cena 779 000 zł
Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 - 607 270 989,
757 523 505
ŁADNE mieszkanie - na parterze
42 m2 po kapitalnym remoncie z
dużym ogrodem i miejscem na
garaż. Cena 105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
MAŁCUŻYŃSKIEGO M2 Mieszkanie położone na I piętrze
nowego ocieplonego bloku w
sąsiedztwie domków jednorodzinnych. Mieszkanie natychmiast do
wprowadzenia się. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
MAŁE w Cieplicach - przytulne mieszkanko, nie wymaga
remontu. Tylko mieszkać. lic.
3290 - 692 178 993
MIESZKANIE 64.000 zł - mieszkanie 38 m2. położone w okolicy
Łomnicy Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 601 209
198, 757 523 505
MIESZKANIE dwupokojowe - 54
m2 Zabobrze II 165 tys. zł. - 601
551 213

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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OG£OSZENIA
MIESZKANIE w Karpaczu - 86
m2, 2 pokoje, 2 werandy, 1 piętro,
do remontu, 220.000 zł, CeLDOM,
licencja zawodowa nr 7792 - 661
114 212
MIESZKANIE w Piechowicach - 36
m2 wysoki parter, centrum, 135 tys.
Pelkom lic nr 9482 - 606 405 109
MIESZKANIE z ogródkiem - okolica
Intermarche, 49 m2, 2 pokoje, I piętro,
ogródek, 175.000, CeLDOM, licencja
zawodowa nr 7792 - 661 114 212
MIESZKANIE z ogródkiem - w
Cieplicach, 2 pokoje, 35 m2, parter,
125.000, CeLDOM, licencja zawodowa 7792 - 601 758 845
PARK Sudecki - 48,72 - dwa komfortowo wyposażone pokoje. Kompletne
umeblowanie w cenie. 275000.00 zł.
lic. 3290 - 692 178 993
PARK Sudecki - komfortowe mieszkanie 90 m2 z pełnym wyposażeniem
- 692 178 993
PARTERÓWKA ok. Karpacza nowa, w pełni wyposażona, 156 m2
plus użytkowe poddasze, działka
900 m2 - super oferta PELKOM lic
nr 3454 - 693 539 967
PENSJONAT w Karpaczu - do
zamieszkania lub prowadzenia działalności gosp. Dom o powierzchni
użytecznej 167 m² (min 6 pokoi),
położony na działce o powierzchni
1400 m². Po remoncie, przygotowany
pod własne zagospodarowanie - 603
189 847
PIECHOWICE - atrakcyjne - Mieszkanie 67 m2, cena 195 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
PIERWSZE piętro - rozkładowe
mieszkanie 3-pokojowe 48 m2położone na pierwszym piętrze w centrum
Jeleniej Góry 200 000 zł. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96
- 607 270 989, 757 523 505
PIĘKNY dom - Jelenia Góra, spokojna okolica 205 m2, 4 sypialnie plus
salon. Wysoki standard, cena 760 tys.
PELKOM lic nr9482 - 606 405 109
PILNA sprzedaż - mieszkania 42 m2,
po kapitalnym remoncie z ogrodem
na obrzeżach miasta. N. Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
PILNIE dla klienta - z gotówką poszukujemy ładnego trzypokojowego
mieszkania oraz małego domu do
remontu N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

PRENUMERATA

SOSNÓWKA działka - Do sprzedaży
działka budowlana o powierzchni
1813 mkw. położona w Sosnówce.
Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja,
telefon. Cena 157.700 zł Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96
- 601 209 198, 757 523 505

ŚWIERADÓW Zdrój - Mieszkanie
trzypokojowe niewymagające nakładów ﬁnansowych. Cena 183 tys. zł
możliwe negocjacje. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508
308
TANIO 125.000 zł. za 55 m2 - 2 pokojowe, parter (za ZETO), ogrodzona i
zadbana kamienica nl 3059 - 668
667 637
TYLKO 150.000 zł. - za trzypokojowe
mieszkanie na I piętrze, po kapitalnym
remoncie N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
W Karpaczu z ogrodem - mieszkanie
w kilku rodzinnym budynku, blisko
wyciągu, zadbane, tylko 165 tys.
Pelkom lic nr3454 - 693 539 967
WYSZYŃSKIEGO I piętro - mieszkanie trzypokojowe duże idealne na
kancelarię, gabinety Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508
308
2 działki budowlane - w pełni uzbrojone, 1012 m2 - 54.648 zł, 1027
m2 - 55.458 zł, przeznaczone pod
zabudowę jednorodzinną - bliźniaczą,
projekt w cenie, CeLDOM, licencja
zawodowa nr 7792 - 661 114 212
2 pokojowe - kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon. Ulica Wolności
- 605 690 423
2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu, lic7867 - 662 009 400
2 pokojowe do remontu - sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe do kapitalnego remontu w Jeżowie Sudeckim.
44,80 m2. Dobra lokalizacja. NStępień - nr lic 7867 - 508 240 825
2 pokojowe mieszkania - 54 m2 Zabobrze II i 52m2 Zabobrze III. JeldomN
lic.3059 - 600 434 800
2 pokojowe mieszkanie - 40 m2 na ul.
Elsmera. 143 tys. - 604 867 757

3 pokojowe na Długiej - (centrum
Jeleniej Góry). 102,7 m2, do odświeżenia. N Stępień - nr lic 7867. - 508
240 825
3 pokojowe na Zabobrzu - 3 pokojowe
na Zabobrzu III, ciekawy rozkład
pokoi, 82,14 m2, do wprowadzenia
się, widok na góry. NStępień - nr lic
7867. - 508 240 825
3 pokojowe w centrum - 74 m2, po
kapitalnym remoncie. Nr licencji 5877
- 500 122 470
3 pokojowe w centrum JG - w kamienicy od 70 do 100 m2, do odświeżenia i do wprowadzenia. NStępień - nr
lic 7867. - 508 240 825
3 pokojowe w Cieplicach - 74 m2 z
ogródkiem, na parterze blisko parku.
Nr licencji: 5877 - 500 122 470
3 pokojowe w Łomnicy - 3 pokojowe
w Łomnicy w pobliżu Pałacu Łomnica. NStępień - nr lic 7867. - 508
240 825
4 pokojowe Zabobrze III - 83 m2 na
wysokim parterze JeldomN lic.3059
- 600 434 800
41 m2 - mieszkanie przy ul. Moniuszki,
140 tys zł licencja 5124 - 601 551
213

DO remontu - duże, rozkładowe
mieszkanie na wysokim parterze w
kamienicy blisko centrum miasta.
Mieszkanie oferuje trzy duże pokoje,
kuchnię, łazienkę oraz WC. Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917 - 604
869 172
DOM do remontu - 20 km od J.Góry.
Cena 100 tys. zł. nr.7867 - 514 600
108
DOM jednorodzinny - okolice Jeleniej
Góry 450 tys. zł licencja 5124 - 601
551 213
DOM pensjonatowy - w Szklarskiej
Porębie 200 m2, działka 983 m2, 9
pokoi 750 tys. do negocjacji. NStępień
- nr lic 7867. - 508 240 825
DOM Sobieszów - ładnie położony
poniemiecki dom, 120 m2, N.City lic.
5524 - 662 112 344
DOM w JG - dom. JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800
DOM w Mysłakowicach - Sprzedam
dom wielopokoleniowy w Mysłakowicach - 5pokoi, 141 m2, działka 967
m2, dobra lokalizacja. NStępień - nr
lic 7867. - 508 240 825

52 m2 Zabobrze - 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu. JeldomN Lic.
zaw.3059 - 600 434 800

DOM z gastronomią - Dom w zabudowie szeregowej w pobliżu Małej
Poczty. Parter zaadaptowany na lokal
gastronomiczny. 5 pokoi, 217 m2.
NStępień - nr lic 7867 - 508 240 825

60 m2 do remontu - 3 pokoje - bloki,
blisko centrum, propozycja ceny
2900/m NM 5877 - 500 122 447
64 m2 w centrum - ładne, słoneczne
mieszkanie 3 pokojowe na 3 piętrze
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
66 m2 na Zabobrzu - ul. Kiepury,
2 pokojowe, parter, balkon, taras,
mieszkanie po remoncie kapitalnym,
nr. lic. 3290 - 662 040 448

2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie
54 m2 po remoncie. Jeldom N lic.
3059 - 600 434 800

77 m2 Zabobrze III - sprzedam
mieszkanie z garażem. JeldomN lic.
3059 - 600 434 800

2 pokojowe Zabobrze - sprzedam
mieszkanie 39 m2 po remoncie. JeldomN lic.3059 - 600 434 800

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

3 pokoje na Zabobrzu - Do sprzedania przestronne mieszkanie na
Zabobrzu III o powierzchni 62 m2
położone na pierwszym piętrze Nr.Lic
5877 - 515 285 788

BLIŹNIAK w Cieplicach - 201 m2 519 tys. zł. - 608 294 002

52 m2 ok. Mickiewicza - mieszkanie
2-pokojowe z murowanym garażem,
czysta klatka schodowa, mieszkanie rozkładowe. Cena 163 tys. zł.
Lic.5124 - 603 491 335

2 pokojowe Zabobrze - kolo Jubilata.
36 m2 cena 109tys. 200 zł. czynsz.
Polecam! lic 12181 - 508 240 821

3 pokoje - 165000 zł. L 5908 - 723
143 566

BIURA i sklepy - Lokale biurowe
i powierzchnie handlowe przy ul.
W.Pola. Wygodna lokalizacja, łatwy
dojazd, wysoki standard. lic 9549 501 736 644

BEZ pośredników - ładne, zadbane,
wyremontowane mieszkanie - Cieplice, Osiedle Orle 39.40 m2, wysoki
parter, cena 153000 - 509 319 021

3 pokojowe Cieplice - na Osiedlu
XX-Lecia 54 m2 Nr.Lic 5877 - 515
285 788

BEZPOŚREDNIO 3 pokojowe mieszkanie na 1 piętrze na Wzg
Grota. Wyposażone za 200 tys. - 503
111 044

3 pokojowe mieszkanie - przy ul.
Kiepury, I piętro, 169000 zł. Nkop
Lic.6572 - 509 908 800

BEZPOŚREDNIO dom i zabudowania gospodarskie 6300 m działka
okolice Świeradowa - 665 561 306

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!

DWUPOKOJOWE - 41 m2, 140 tys.
zł. Zabobrze II licencja 5124 - 601
551 213
DWUPOKOJOWE - 50 m2, Zabobrze II, 165 tys. zł. licencja 5124 - 601
551 213
DWUPOKOJOWE centrum - 52 m2
na drugim piętrze, atrakcyjna cena,
N.City, lic. 5524 - 662 112 344
DWUPOZIOMOWE centrum - spokojna okolica, blisko Parku Kościuszkowskiego, 69 m2, 190 tys. N.City
- 600 406 805
DZIAŁKA budowlana w Łomnicy - 38
zł./m2 nr.7867 - 514 600 108
DZIAŁKA Komarno - 1528 m2, ładne
widoki, dogodny dojazd, N.City, lic.
5524 - 662 112 344
DZIAŁKA Leśne Zacisze - 1000
m2, atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662
112 344
DZIAŁKA w Mysłakowicach 1200
m - przy Domu Tyrolskim i ścieżce
rowerowej - własna studnia - 790
609 579
DZIAŁKA w Wojcieszycach - i Mysłakowicach nr.7867 - 514 600 108

DZIAŁKA w Zachełmiu - Do sprzedaży działka budowlan 3600 m2.
położona w Zachełmiu. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96
- 601 209 198, 757 523 505
DZIAŁKI budowlane - działki w
Szklarskiej Porębie 85 zł/m2 działki
w Jeżowie Sudeckim 93 zł/m2 - 601
551 213
DZIAŁKI budowlane - Sprzedam
działki budowlane - Jeżów Sudecki,
Zachełmie, Wojcieszyce, Staniszów,
Pilchowice, Szklarska Poręba, Mysłakowice, Ścięgny. NStępień - nr lic
7867. - 508 240 825
DZIAŁKI w Cieplicach - 3 działki o
powierzchni 2*180 m2 po 70 tys. i
397 m2 za 90 tys. projekt i pozwolenie gratis. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
EKSKLUZYWNE - Park Sudecki.
Trzy pokoje - 90 m2 - 692 178 993
ELEGANCKIE mieszkanie - 3 pokojowe, bardzo ładne po kapitalnym
remoncie o pow. 62 m2, I-piętro,
Zabobrze III, bardzo wysoki standard,
kuchnia meble na wymiar, dobra
cena. lic2400 - 669 620 071
ELSNERA 39,7 m2 - 2 pokojowe,
lic.3290 - 662 040 448
GARAŻ murowany - w centrum - 691
081 217
GARAŻ przy ul. Mickiewicza - w
Jeleniej Górze. Cena 23000 zł. JCN
- 504 891 144
GARAŻ w centrum J.G - ul. Zamenhofa - 510 124 844
KARŁOWICZA 135 tys. - mieszkanie
dwupokojowe na parterze, bardzo
dobra lokalizacja. N.City - 600 406
805
KARPACZ - 100 m2 - Słowackiego
lic.3290 - 692 178 993
KAWALERKA 33 m2 - z balkonem.
Lic. 8151 - 600 258 703
KAWALERKA 50 tys. zł. - do adaptacji w Janowicach Wielkich, 32,8 m2.
Ciekawa lokalizacja. NStępień - nr lic
7867. - 508 240 825
KAWALERKA Zabobrze - 35,40 m2
ul. Kiepury. lic.3290 - 662 040 448
KOMFORTOWE mieszkanie - do
sprzedania mieszkanie komfortowe,
umeblowane w centrum Jeleniej Góry
63 m2 Nieruchomości Stępień nr
licencji 7867 - 514 600 102
LOKAL biurowy - Doskonały na
szkołę językową lokal biurowy.
Powierzchnia 250 m2. 10 klas, dwa
łazienki z toaletami, parking bezpłatny, łatwy dojazd, dobra lokalizacja.
Cena 2900 za m2 - 508 240 826
LOKAL handlowo - usługowy - o
całkowitej powierzchni około 100 m2.
Lokal składa się z: sali sprzedaży na
parterze około 50 m2 z dużą witryną,
a na pierwszym piętrze pomieszczenia typu biurowego cena 590 000.
lic.6311 - 501 167 262
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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
LOKAL usługowo- biurowy - cena
3200 za m2 - 68 m2, 145 m2 20 m2 i
19 m2.nr lic. 10171 - 508 240 826
ŁADNE 3 pokojowe - mieszkanie
55,65 m2, III-piętro, Zabobrze I,
blok 4-piętrowy, dobry standard,
doskonała lokalizacja. Dobra cena.
N.Szymkiewicz lic. zaw.2400 - 669
620 071
ŁADNE 3 pokojowe - mieszkanie 63,25 m2 na I-piętrze w bloku
4-piętrowym, Zabobrze III, bardzo
dobry standard, cena do uzgodnienia.
N.Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071
ŁADNE 3 pokojowe - mieszkanie
po kapitalnym remoncie 65 m2,
rozkładowe, duża łazienka, wysoki
standard, niski czynsz, do wprowadzenia od zaraz Lic.zaw.2400 - 669
620 071
ŁADNE 3 pokojowe - na Zabobrzu
III-62mkw na pierwszym piętrze cena
do uzgodnienia Nr.Lic 5877 - 515
285 788
ŁADNE mieszkanie - 51 m2 Zabobrze 3, cena 170000 PLN - 502
376 460
M1 na Morcinka - bardzo zadbane, po
remoncie, 38 m2 na parterze. Idealne
dla młodego małżeństwa. Okazja.
Polecam - 503 111 466
M2 114 000 zł. - Mieszkanie dwupokojowe do remontu 52 m2 lic 7867
- 508 240 825
M3 w Parku Sudeckim - komfortowe, słoneczne, bardzo zadbane
mieszkanie na 1 piętrze, 90m2, w
pełni umeblowane. W pobliżu park,
ścieżki rowerowe, blisko centrum.
Atrakcyjna cena. Gorąco polecam 503 111 466
MAŁCUŻYŃSKIEGO 169 tys. - dwupokojowe 54 m2 położone na pierwszym piętrze. Nieruchomości Partner
lic. zaw. 4917 - 604 508 308
MAŁE mieszkanie - bardzo atrakcyjne mieszkanie 38 m2 NM 5877
- 500 122 447
MIESZKANIE - ok. 70 m2 - 3 piętro,
3 pokoje słoneczne, centralne, gaz,
niskie koszty utrzymania ul. Spółdzielcza, spokojna okolica, cena 210 tys.
- bez pośredników - 510 042 734
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50 m2
- 2 piętro, blok 4-piętrowy, Zabobrze
II. - 603 490 369

Już od teraz
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
eleganckie 50,1 m2 na III piętrze
w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III,
słoneczne, dobry standard, zadbane,
lokalizacja bardzo dobra. lic.2400 669 620 071

Mieszkanie 70 m2 - 2 pokojowe w
czterorodzinnej kamienicy z ogrodem.
Składa się z dwóch pokoi i pracowni,
kuchni z nową zabudową, łazienki i
kotłowni z piecem na koks i drewno
Jeldom 3059 - 602 727 242

Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne 50 m2, I-piętro, okolice Małej
Poczty, budynek wielorodzinny,
ogrzewanie gazowe, czynsz niewysoki, rozkładowe, słoneczne,. N.
Szymkiewicz lic. zaw.2400 - 669
620 071

Mieszkanie dwupokojowe - bardzo
ładne i przytulne, 50 m2, na II-piętrze,
blok 4-piętrowy, klatka schodowa
zadbana, atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne 9,4 m2, na IV-piętrze, Zabobrze II, blok 4- piętrowy, słoneczne,
ciepłe, niski czynsz, zadbana klatka
schodowa, cena do negocjacji Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne na III-piętrze w bloku
4-piętrowym 50,79 m2, bardzo ciepłe,
przestronny przedpokój, niski czynsz,
duży balkon od południa. lic2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, po remoncie 47,55 m2, na IVpiętrze, Zabobrze I, kuchnia - aneks,
rozkładowe, słoneczne, czynsz niski,
doskonała lokalizacja, dobra cena.
lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne,
przytulne 38,24 m2 na III-piętrze w
bloku 4-piętrowym, środkowe, bardzo ciepłe, wymieniono wszystkie
instalacje, niski czynsz, dobra cena.
N. Szymkiewicz lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, dobra lokalizacja -160 000 - 605
428 901
Mieszkanie 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie, wymieniono
wszystkie instalacje, okna i podłogi,
o powierzchni 59,76 m2, I-piętro
w kamienicy, budynek 2-piętrowy,
bardzo dobra lokalizacja. lic 2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne,
zadbane 52,50 m2 na II-piętrze, budynek wielorodzinny, blisko centrum,
bardzo niski czynsz, atrakcyjna cena
lic. zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe - bardzo
ładne na I-piętrze o pow. 54 m2,
rozkładowe, kuchnia zabudowana,
duży balkon od południa, dobra cena.
N. Szymkiewicz licencja zawodowa
2400 - 669 620 071

Mieszkanie dwupokojowe - Cieplice 39,40, wyremontowane, wysoki
parter, możliwość dokupienia garażu,
cena 153 tys. - 509 319 021
Mieszkanie i kawalerka - 2 pokojowe 54 m2 i kawalerka 36 m2.
Właściciel - 695 989 948
Mieszkanie na Kadetów - słoneczne, przestronne, 2 pokoje, 54
m2, wysoki standard. Pilnie sprzedamy. NStępień Nr lic 7867 - 514
600 104
Mieszkanie na Kiepury - 2 pokoje,
54 m2, po remoncie, atrakcyjne, w
najładniejszej części Zabobrza +
piwnica 5 m2 + garaż podziemny.
Atrakcyjna cena! NStępień nr lic 7867
- 514 600 104
Mieszkanie na Podchorążych ponad 50 m2, 2 pokojowe z dużą
kuchnią - 792 752 659
Mieszkanie na wsi 80 m2 - z ogródkiem w pobliżu szkoła i przedszkole.
Bez pośredników w rozsądnej cenie
- 603 072 748
Mieszkanie ok. Morcinka - bardzo
ładne 3 pokojowe 50,8 m2 na IIIpiętrze w bloku 4-piętrowym, rozkładowe, balkon od południa, czynsz
niewysoki, blok ocieplony, klatka
schodowa zadbana. lic.zaw.2400 669 620 071
Mieszkanie ul. Kiepury - trzypokojowe na II piętrze 63 m2 236 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry. JeldomN lic.zaw.3059 - 600
434 800
Mieszkanie w centrum - po remoncie, 3 pokojowe 82,13 m2, IV-piętro
budynku wielorodzinnego, funkcjonalne, słoneczne, czynsz niewysoki
dobra cena. N. Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071

Mieszkanie 3 pokoje - ( pierwotnie 4 ) na drugim piętrze 63 m2 w
Karpaczu. Cena do negocjacji - 504
672 619

Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokojowe na I-piętrze w bloku 3-piętrowym,
o pow. 67,40 m2, wymaga remontu,
atrakcyjna cena.lic.2400 - 669 620
071

Mieszkanie 3 pokoje 72 m2 - na
Zabobrzu bez pośredników - 669
569 669

Mieszkanie w Dziwiszowie 49,2
m2 - Mieszkanie w Dziwiszowie 49,2
m2 - 721 039 304

Mieszkanie 3 pokojowe - 58 m2,
cena 185 tys. zł. - 507 170 410

Mieszkanie w kamienicy 2-pokojowe komfortowe po generalnym remoncie 54 m2, na I-piętrze
w centrum, bardzo atrakcyjne, niski
czynsz, do zamieszkania od zaraz,
lic.2400 - 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne o pow. 66,9 m2, I-piętro, blok
4-piętrowy, Zabobrze III, rozkładowe,
meble na wymiar w cenie, przedpokój
z dużą zabudowaną szafą. lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne w okolicach Małej Poczty 64
m2, budynek wielorodzinny, duży
balkon, ogrzewanie sieciowe, cena
do uzgodnienia. N. Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na IVpiętrze 53,9 m2, w bloku 4-piętrowym,
środkowe, duży balkon, Zabobrze III,
możliwość kupna garażu lic.2400 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach w bardzo dobrym stanie lub
zamienię na Zabobrze też trzy pokoje
NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie 38 m2 - na Morcinka
ogrzewanie gazowe, po remoncie,
umeblowane - 696 330 762
Mieszkanie 3-pokojowe - bardzo
ładne 76 m2, na I-piętrze, budynek
wielorodzinny, niski czynsz, doskonała lokalizacja lic.2400 - 669 620
071
Mieszkanie 3-pokojowe - bardzo
ładne 76 m2 na II-piętrze w bloku
4-piętrowym, Zabobrze III, środkowe,
rozkładowe, dobry standard, balkon,
kominek, blok ocieplony .lic.2400 669 620 071
Mieszkanie 3-pokojowe - na IIIpiętrze w 4-piętrowym bloku, o pow.
53,70 m2, Zabobrze II, duży balkon,
słoneczne, niski czynsz, atrakcyjna
cena.Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 54 m2 - mieszkanie
dwupokojowe 165 tys. zł. licencja
5124 - 601 551 213

Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka po remoncie. Tanie
w utrzymaniu. 165 tys. Lic.zaw. 7867
- 514 600 106
Mieszkanie w Siedlęcinie - 52 m2,
2 pokoje + pomieszczenia gosp. do
adaptacji na dodatkowe pokoje(w
sumie ok. 100 m2) + ogródek. Tanio!
NStępień nr lic 7867 - 514 600 104
Mieszkanie własnościowe - w
Wojcieszowie 36,20 m2 kuchnia, 2
pokoje, łazienka+ ogródek bez poręczycieli - cena 50.000 - 889 911 584
Mieszkanie z garażem - Cieplice
ul. Wita Stwosza, po remoncie,
doskonała okolica, miejsca parkingowe, sieć marketów - 509 319 021
Mieszkanie, 92 m2, 3 pokoje - dwa
balkony, w rozliczeniu może być małe
mieszkanie - 788 036 295
Mysłakowice działki budowlane - (pośrednikom dziękuję) - 669
409 209
Noskowskiego 165 tys. - 2
pokoje, słoneczne, wymienione okna,
50 m2. Lic. 5524 - 600 406 805
Noskowskiego 165 tys. - mieszkanie dwupokojowe, przestronne,
słoneczne, z dużym balkonem, 50
m2. N.City - 600 406 805
Nowe 53 m2 - nowe 2 pokojowe,
ul. Kadetów, spokojna okolica dużo
zieleni, okazyjna cena! lic.3290 - 662
040 448
Nowe okazja - nowe 70 m2, ul.
Wojska Polskiego, okazja cenowa!
lic.3290 - 662 040 448

Obrzeża Karpacza - wiejski,
przedwojenny dom na obrzeżach
Karpacza. Cicha, spokojna okolica
jednocześnie blisko do Centrum
kurortu. NStępień nr lic 7867 - 514
600 104

Kawalerka w pełni wyposażona
400 zł + opłaty, lokalizacja Karłowicza 11/11- między przedszkolem,
a parkingiem strzeżonym - 796
489 565

Kawalerka w centrum - 33 m2
w nowym budownictwie na drugim
piętrze umeblowana wyposażona
z balkonem. Cena 850 zł w cenę
wliczone ogrzewanie. N.Żebrowscy
Lic 9549. - 509 156 552

Okazja 114 000 zł. - dwupokojowe
mieszkanie do remontu lic 7867 - 508
240 828

Mieszkanie do wynajęcia w
Kopańcu - ogrzewanie etażowe 663 569 856

Kawalerka w domu jednorodzinnym - z osobnym wejściem w spokojnej okolicy Jeleniej Góry, niedaleko
centrum - 602 890 772

Okazja 2 pokojowe - komfortowe
mieszkanie na parterze z 16 m2
tarasem ul. Hoffmana. Cena.200
tys. - 509 514 870
Okolice Intermarche - M2 bardzo
słoneczne o pow. 60,9m2 na 2 piętrze. Balkon z widokiem na góry. Bliskie otoczenie lasu, stawu i wzgórza
Kościuszki. W okolicy sklepy, apteka,
przystanek. Atrakcyjna cena! - 503
111 466
Ostatnia tania działka - na Os.
Łomnickim w bardzo dobrej lokalizacji, o pow. 1012 m2, pełne media,
projekt budowlany oraz pozwolenie
na budowę gratis. Cena tylko 55 tys.
zł. Nieruchomości Partner lic. 4917 604 869 172
Park Sudecki - dwa pokoje. Komfortowe lic. 3290 - 692 178 993
Pawilon na Zabobrzu - przy ul.
Ogińskiego. Parter z dużą witryną.
lic. 6311 - 501 167 262
Pensjonat w Przesiece - 387
m2, 7 pokoi, po remoncie,gotowy do
użytkowania. NStępień nr lic 7867 514 600 104
Pilnie 4 pokoje 64 m2 - w śródmieściu, 2 piętro, balkon, niski czynsz.
198 tys. do negocjacji. Pośrednikom
dziękuję - 788 200 261
Posiadłość wiejska - Posiadłość
wiejska nr.7867 - 514 600 108
Sprzedam lub wynajmę kiosk - (po
kwiaciarni) o powierzchni 12 m2 w
Cieplicach - 693 374 845
Sprzedam lub zamienię - na mieszkanie dom 200 m 2 w Golejowie - 517
377 422
Studio-solarium w centrum
miasta - (a w tym 2 łóżka Ergoline z
lampami i stanowisko kosmetyczne
itp.), atrakcyjna cena - 503 810 304
Szeregówka w JG - do zamieszkania, 390 tys. zł. JeldomN lic.3059
- 600 434 800
Świeradów Zdrój - mieszkanie
trzypokojowe po remoncie blisko
centrum w bardzo atrakcyjnej cenie
183 tys.zł. Nieruchomości Partner lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
Tania działka - na Os. Łomnickim w
bardzo dobrej lokalizacji, o pow. 1012
m2, pełne media, projekt budowlany
oraz pozwolenie na budowę gratis.
Cena tylko 55 tys. zł. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 869 172
Tanie ładne mieszkanie - mieszkanie 54 m2 na Zabobrzu III w bardzo
atrakcyjnej lokalizacji. II piętro, Do
mieszkania przynależny balkon oraz
piwnica. Nieruchomości Stępień, nr
licencji 7867 - 514 600 102
W Cieplicach bez pośredników
- strych 30 m 2 część prac wykonanych. Dzielnica spokojna. Dużo
terenu zielonego. Dzwonić godz.
19 - 20 - 668 476 019
W Janowicach - okazja - 2 pokojowe,
1 piętro, 51,5 m2, cena 78 tys. - 662
040 448
Wita Stwosza - powierzchnia 39,40,
wysoki parter. W stanie idealnym. lic
3290 - 692 178 993
Wzgórze Grota Roweckiego ładne mieszkanko 48 m2, trzy pokoje,
w cenie pozostaje część wyposażenia. 200 tys. N.City - 600 406 805

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje, bursa, akademik z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby
indywidualne w Jeleniej Górze
-blisko UE - 606 360 443
Od zaraz mieszkanie 3 pokojowe
86 m2 w centrum, po remoncie,
1200 zł. - 664 308 587, 075 71
221 71
Mieszkanie 54 m2 - piętro domu
z ogrodem - 793 282 893, 794
966 450
Kawalerka bez pośredników
- umeblowana z balkonem i miejscem parkingowym w centrum
Jeleniej Góry - 075 75 26 336
Mieszkanie 2 pokojowe, ładne
okolice Kauflandu 1200 zł + liczniki + kaucja 1 miesięczna - 793
022 966

3 pokojowe mieszkanie na Szymanowskiego - całkowicie umeblowane i wyposażone 750 zł + opłaty
+ kaucja - 607 112 169
2 pokoje, 45 m2 - 1000 + liczniki, od
grudnia 09, bez pośredników - 603
893 815
2 pokojowe z kuchnią - umeblowane,
32 m2 w J.Gorze, ul. Morcinka, za
800 zł/mies. - 607 152 956
2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie
9 m2 położone na Zabobrzu. Umeblowane. Cena 780 zł. + czynsz
212 + media Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 607 270 989,
757 523 505
3 pokoje Zabobrze Elsnera - 800 PLN
+ liczniki - 783 777 015
Atrakcyjny lokal - użytkowy
w centrum Jeleniej Góry - 603 347
415
Atrakcyjny lokal handlowo usługowy - 40 m2 Zabobrze - 507
961 155
Bardzo ładne mieszkanie - w
Podgórzynie 80 m2 częściowo umeblowane z ładnymi widokami. Cena
900 zł. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552
Dom wolnostojacy - dom ( umeblowana tylko kuchnia) 6 pokoi, dwie
łazienki cena 2500 zł/m-c licencja
5124 - 601 551 213
Duży pokój dla 2 osób - w centrum
od zaraz - 785 157 185
Duży przestronny pokój - dla pary
JG - 510 797 010
Garaż – ul: Ptasia 150 zł. /miesięcznie - 508 208 677
Karpacz lokal 42 m2 - parter,
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 15. Dwa
pomieszczenia (25 i 13 m2) zaplecze
sanitarne, wiatrołap. Lic 9549 Remigiusz Rychlewski - 501 736 644
Kawalerka - za 750 zł w Jeleniej
Górze. Nieruchomości Stępień, nr
licencji.7867 - 514 600 102
Kawalerka centrum - 33 m2
balkon. Cena 950 zł + media. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa
96 - 607 270 989, 757 523 505
Kawalerka o średnim standardzie - dla samotnego starszego
mężczyzny - młodym dziękuję - 695
653 260
Do wynajęcia 79 m2 w
Podgórzynie, 2 pokojowe
z antresolą, agd, balkon,
ogrzewanie gazowe, termostat, parking, dobry dojazd.
900 zł. + liczniki, możliwe wyposażenie pokoi, kaucja, bez
pośredników - 606 457 745
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)

Kiepury 3 pokoje - mieszkanie w
nowym bloku. Kuchnia umeblowana.
Koszt 1000 zł + media + kaucja.
Ogrzewanie elektryczne - 501 167
262
Kiosk typu Ruch - przyłącze prądu,
odmalowany, przygotowany do
otwarcia sprzedam 2000 zł. lub
wynajmę - 502 328 130

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

19 października 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Komfortowe m2 - w nowym
budownictwie na 2 piętrze w okolicy
Małej Poczty. W pełni umeblowane z
balkonem, komfortowe, ogrzewanie
gazowe. 1000 zł./mies + liczniki. Od
zaraz - 503 111 466
Komfortowe powierzchnie biurowe - mam do wynajęcia, dobra
lokalizacja - 602 497 946
Lokal - 40 m2 (2750 brutto) oraz
stoisko handlowe (1000 brutto) w
Biedronce na Zabobrzu. Nieruchomości Stępień, nr licencji 7867 - 514
600 102
Lokal - 53 m2 na obrzeżach centrum Jeleniej Góry. Cena wynajmu
1000 zł + media. Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 - 607
270 989, 757 523 505
Lokal biurowy - dwa lokale usługowe na parterze w Jeleniej Górze
do wynajęcia. Powierzchnia każdego
to 65 m2, cena 2200 brutto za lokal nr
10171. - 508 240 826
Lokal na bar lub pub - urządzony
z miejscami parkingowymi i ogrodem
letnim. nr.7867 - 514 600 108
Lokal na biuro lub usługi - parter,
parking, duża witryna, 76 m2. Iic.7867
- 662 009 200
Lokal użytkowy - w centrum z
witryna 40m2. Grodzka 11 na przeciw
Baszty Zamkowej gdsacz@wp.pl 601 954 165
Lokale biurowe - w Jeleniej Górze
i Cieplicach. Lic. 5627 - 508 240 823
Ładne dwupokojowe - mieszkanie
46 m2, po kapitalnym remoncie,
umeblowane. N.Żebrowscy 9549 505 074 854
Mieszkania w Sobieszowie Sobieszów 2 mieszkania: duże
dwupokojowe – 750 zł. +media i
1 pokojowe - 500zł + media - 518564-347
Mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka - 510 473 558
Mieszkanie 52 m2 - 2 pokoje ul
Spółdzielcza - CO gaz - 600 818
433
Mieszkanie 63 m2 - komfortowo
umeblowane, kuchnia w zabudowie
plus 3 pokoje, łazienka, duży przedpokój Zabobrze - 510 002 442
Mieszkanie dla studentów - dwa
pokoje dwuosobowe, kuchnia,
łazienka, hol z aneksem jadalnym centrum - 601 636 650
Mieszkanie na Podchorążych ponad 50 m2 w bardzo ładnej okolicy,
wyremontowane w idealnym stanie
- 792 752 659
Mieszkanie na Zabobrzu 1 - 3
pokoje, nowa łazienka, 4 piętro 900
zł. + rachunki - 501 584 022
Mieszkanie w Podgórzynie - 73,24
m2, I piętro, 3 pokojowe - Parking na 1
samochód osobowy. Czynsz: 900,00
zł/mies. - 609 174 477
Mieszkanie we Wrocławiu - 2
pokoje z aneksem kuchennym 32
m2. Cena 1400 zł. + media - 505
245 519
Park Sudecki - 3-pokojowe, całkowity koszt 2075 zł. lic.7867 - 662
009 400
Park Sudecki - Dwupoziomowy
apartament, wyposażony, umeblowany, do zamieszkania od zaraz.
NStępień nr lic 7867 - 514 600 104
Pilne - dwupokojowe mieszkanie
46 m2, w centrum, po kapitalnym
remoncie. Koszt 800 zł m-nie plus
media N.Żebrowscy lic. 9549 - 505
074 854
Pilnie - lokal - użytkowy na parterze 80 m2 w centrum N.Żebrowscy
lic9549 - 505 074 854
Plac Ratuszowy - komfortowe,
umeblowane mieszkanie o pow. 50
m2, dwupokojowe 1650 zł licencja
5124 - 601 551 213

REKLAMA

Pokój 1 osobowy od zaraz - w Cieplicach, domek dla studenta, osoby
pracującej, 10 min. do centrum - 791
509 837
Pokój 1os. z własną łazienką - na
Działkowicza w domku jednorodzinnym ze studentami cena 350 zł. +
rachunki możliwość Internetu - 667
206 673
Pokój na 2 piętrze - w kamienicy
blisko do centrum - 783 974 858
Pokój na poddaszu - w domku W
Jeleniej Górze od zaraz 2 lub 3 osoby
- 781 957 535
Pokój z łazienką - w centrum Karpacza z niezależnym wejściem - 500
183 289
Skromna kawalerka - z ogródkiem dla emeryta lub rencisty - 603
104 142
Szukam współlokatorki - do mieszkania o wysokim standardzie, w pełni
wyposażonym. TV Internet, kuchnia.
Od 01.11.2009 Kontakt najlepiej lokatorka.jg@wp.pl - 693 777 471
Umeblowane trzy pokoje 67 m2 w Jeleniej Górze 1000 zł. plus czynsz
i media - 796 160 678
Umeblowany lokal na biuro gabinet na ul. Bankowej w J.Górze
1 piętro 44 m2 właściciel - 501 450
406
Wydzierżawię lokale biurowe - o
powierzchni 75 m2 i 135 m2 w centrum Jeleniej Góry przy ulicy Jasnej
- 601 543 555
Wynajmę nowiutkie mieszkanie
- 54 m2 ul. Kochanowskiego - 506
092 881
Wynajmę powierzchnię magazynową - 111 m2 na ulicy Podchorążych
(była jednostka pod Jeleniami) - 601
571 241

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
M2 w okolicy Małej Poczty - 889
794 020
Duża kawalerka - do najmu na
Zabobrzu 40 m2, I/IV piętro, 600 zł.
z ogrzewaniem plus czynsz 114 zł.
Euro-Dom lic.4566. - 601 540 292
Mieszkanie - pilnie szukam do
wynajęcia pod działalność gospodarczą - opieka dzieci - 661 717 175
Na Sygietyńskiego - mieszkanie 2
pokojowe 51 m2 do najmu, urządzone i umeblowane. Euro-Dom
lic.4566. - 601 540 292
Poszukiwany lokal na zabawy
taneczne - Andrzejki dla ok. 35 osób,
z zapleczem socjalnym (min. toaleta),
stolikami i krzesłami. Mail: grzegorz@
promatic.pl - 665 400 003
Poszukuję mieszkania - do wynajęcia w ok. M.Poczty - 888 574 870
Szukam mieszkania - 2 lub 3 pokoje,
umeblowane, najlepiej na Zabobrzu
lic.zaw.7453 - 782 437 206
Szukam mieszkania - pilnie2-3
pokojowe pod działalność gospodarczą - 509 296 581
Szukam mieszkania - w Karpaczu,
2-3 pokojowe, do 800 zł. plus media
- 691 236 332
Wynajmę pokój - mieszkanie w
Karpaczu lub jego okolicy - może być
do remontu - 501 361 459

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie 3 pokojowe w Piechowicach na mniejsze - chętnie
Jelenia Góra - 793 022 966
Własnościowe 54 m2 Zabobrze
II zamienię na kawalerkę - Zabobrze - 501 038 525
3 pokojowe, 104 m2 - kwaterunkowe,
centrum na mniejsze - 602 159 734
Mieszkanie 90 m2 - w centrum
Jeleniej Góry na domek na wsi na
Podkarpaciu lub inne propozycje 514 451 131

Zamienię piękną kawalerkę - w
Sobieszowie na w Jeleniej Górę lub
Cieplicach - również kawalerkę - 605
223 778

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Podejmę współpracę z panią
- 508 782 626
Atrakcyjny mąż na godziny Atrakcyjny mąż na godziny - 516
439 008
Bardzo atrakcyjna - Gabrysia priv
- 724 905 333
Brunet dla pan i panów - Brunet dla
pan i panów - 506 839 099
Dwie nowe młode i śliczne - modelki
zrobią dla ciebie wszystko - 781
326 934
J.Góra - Cieplice - zaniedbywany
facet 36 letni pozna fajna dziewczynę,
kobietę, parkę. Bez sponsoringu.
Tylko przyjemność. Dyskrecja 100%.
Proszę tylko o SMS - 660 707 657
Jeśli czujesz się samotnie - i chcesz
milo spędzić czas z miłym szatynem,
szczupłym dojadę - 695 543 833
Karina młoda śliczna - i urocza
dziewczyna zaprasza na dyskretne
spotkania do swojego mieszkania
panów po 30 stce - 792 668 645
Młody, miły i dyskretny chłopak
- chętnie pozna dojrzałą kobietę,
zadbaną i sympatyczną. Mogę pomoc
finansowo. Tylko sms. Pozdrawiam 518 337 160
Poznam dziewczynę, pannę Wojtek, 33 lata, kawaler, wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu, blond
włosy - 605 499 767
Poznam fajną zadbaną zgrabną - i
mila Panią Bi. Znajomość na dłużej.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam.
Miły lat 48. Śmiało mile Panie - 607
495 461
Seksowna 44 latka - spełni twoje
ukryte pragnienia ful serwis - 514
587 388
Super francuz - tylko z sexi zgrabna
Gabi - 726 505 462

USŁUGI
BUDOWLANE
Profesjonalny montaż kuchni,
garderoby, panele, boazerie - 725
444 265
Hydraulik - tanio - 605 180 403
Podejmę się wykonania robót
budowlanych z nadzorem własnym - 796 596 829
Wyremontuję dach, mieszkanie - tynki, regipsy, gładzie, płytki,
woda, prąd, C.O., malowanie,
tapetowanie, ogrodzenia - 662 142
682, 075 71 30 572
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele innych - solidnie i
szybko - 880 992 649
Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197
Zdun, remonty pieców kaflowych, kominków, kominów - 510
172 730
Usługi hydrauliczne, c.o.,
woda, kotły, kominki 723 769 376
Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie
- 698 056 197
Wykonujemy konstrukcje
stalowe, wiaty, ogrodzenia
metalowe - kompleksowe0
balustrady oraz roboty
instalacyjne OC i WODK - 661
813 096

Dachy, remonty, pokrycia, konserwacja, ocieplenia, wentylacja
- 602 884 480
Dachy, papa, gont, blacha,
dachówka, remonty, inwestycje 601 861 085
Złota rączka, remonty, wykończenia łazienki, regipsy - 605
944 943
Brukarstwo - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio, solidnie
- 793 240 653
Budowa domów pod klucz - prace
wykończeniowe w stylu rustykalnym,
budowa kominków otwartych - 603
121 659
Budowlaniec do wynajęcia złota rączka - 783 575 219
Cyklinowanie - układanie parkietu mozaiki i podłóg renowacje
starych podłóg profesjonalnie - 601
313 541
Dachy - rynny, papa, dekarstwo od
a do z oferujemy dobre ceny - 691
925 724
Drobne naprawy - masz problem
z drobnymi naprawami przyjadę,
naprawię wyremontuję, poprawię 783 575 219
Drobne naprawy - remonty, szybko,
profesjonalnie, tanio! Zadzwoń - 788
474 674
Drobne naprawy dachowe - rynny
obróbki poszycia - 516 073 128
Drobne roboty - budowlane i
remonty mieszkań - 500 289 971
Drobne usługi budowlane - hydrauliczne, złota rączka - 603 291 394
Glazura, malowanie - przeróbki,
hydraulika, wykańczanie wnętrz itp.
Polecam - 698 144 290
Hydraulik od a-z - ogrzewanie
centralne, podłogowe, instalacje
wodno-kanalizacyjne fachowo i
solidnie - 511 639 680
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
Kominy i kominki - montaż kominków, rozprowadzeń i wentylacji mieszkań oraz wsadów kominowych - 691
466 704
Koparkoładowarka - prace
ziemne tanio i sprawnie - 785 535
629
Koparkoładowarka wykopy
- przyłącza wodne i kanalizacyjne,
oczyszczalnie ekologiczne, szamba
tanio i sprawnie - 785 535 629
Koparkoładowarka wykopy
- wszelkiego rodzaju prace ziemne
- tanio, sprawnie, fachowo - 785
535 629
Kostka brukowa - szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
Kostka brukowa itd. - podjazdy,
parkingi, ogrodzenia z granitu, tarasy
z płyt granitowych: łamanych (zdjęcia
do wglądu) szybko, tanio i solidnie 787 210 943
Kostka brukowa itd. - szybko, tanio
i solidnie - 787 210 943
Licencjonowane Zarządzanie
- Nieruchomościami Komercyjnymi.
Kontakt: e-mail: ebx@poczta.onet.
pl - 609 174 477
Malarz do wynajęcia - solidny,
doświadczony, uczciwy - 792 462
031
Malowanie mieszkań - malowanie
dużych pomieszczeń metoda natryskowa itp. inne remonty jak gładź
szpachlowa, regipsy, obsadzanie
drzwi itp. - 516 666 638
Materiały budowlane - Tanie
materiały budowlane w cenach niższych niż w hurtowniach, z dostawą
na budowę - 504 547 922
Mąż na godziny - wszystkiego
rodzaju drobne naprawy - 513 194
392

Murowanie-tynkowanie Firma świadczy usługi w zakresie
murowania i tynkowania - 793 240
653
Ocieplenia - termomodernizacja i
koloryzacja elewacji - 509 565 541
Ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty
domów mieszkań - 606 508 723
Prace ziemne koparko ładowarką
JCB - koparka gąsienicowa, wozidlo
wywrotka, niwelator laserowy zagęszczarka gruntu, młot wyburzeniowy,
pompa do wody - 793 360 425
Przeróbki, naprawa, hydrauliczne - wykonam przeróbki i naprawy
hydrauliczne - ocynk miedz - 602
741 924
Przyjmę zlecenia budowy domów, stany zerowe, solidnie - 669
266 661
Regipsy, gładzie, malowanie, tapetowanie, glazura, panele inne
prace remontowe solidnie - 605
462 241
Regipsy, panele, malowanie wykonam remont mieszkania - 602
741 924
Remonty i wykończenia domów i
mieszkań - (gładzie, regipsy, kafelki
itp.) Tanio Szybko i Solidnie - 503
581 291
Remonty mieszkań - kompleksowe
remonty mieszkań - 509 565 541
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele i inne prace
remontowe - 691 936 900
Remonty mieszkań - sklepów
- specjalność - układanie glazury,
hydraulika od a-z, regipsy, panele,
gładzie, malowanie - tapetowanie.
Tanio – szybko - solidnie - 501 404
098
Remonty mieszkań, domów Remonty mieszkań, domów - 512
303 802
Remonty mieszkań, regipsy panele, gładzie, malowanie, płytki,
docieplenia - 723 930 278
Solidnie, szybko i tanio - wykonam
remont mieszkania: tynki, regipsy, gładzie, malowanie, podwieszane sufity,
ocieplanie poddaszy. Wystawiam
faktury VAT. - 512 117 726
Szafy garderoby kuchnie - meblozabudowy przedpokoi wnęk, rur,
skosów. Pawlacze, szafy rozsuwane
oraz zwykłe, garderoby, kuchnie,
inne. Montaż mebli fabrycznych
storol@vp.pl 603 328 832 - 603
328 832
Układanie płytek ceramicznych 693 905 644
Układanie, cyklinowanie - lakierowanie - renowacje podłóg - 665
062 006
Usługi elektryczne - elektryk z
uprawnieniami. Instalacje elektryczne,
pomiary, dozór, sieci komputerowe,
alarmowe jak i montaż domofonów
- 510 043 183
Usługi hydrauliczne - 513 194
392
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano-remontowe.
Szybko, tanio i solidnie - 508 451
743
Usługi ogólnobudowlane - wykańczanie wnętrz, remonty, tanio i solidnie - 665 733 354
Usługi ogólnobudowlane - wykończenia wnętrz, remonty tanio - 607
258 440
Usługi remontowe - glazura
regipsy, malowanie, panele, solidnie
tanio - 792 178 262
Usługi remontowo budowlane Wykonamy Wszelkie usługi remontowo budowlane. Możliwe faktury
VAT. Najniższe ceny najwyższa
jakość - 725 925 945
Wlokbud - prace ziemne - prace
ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
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Wszystkie prace budowlane wykończeniowe - 502 719 556
Wszystko we wnętrzu itd. - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Wykończenia w dobrych cenach
- Mieszkania pod klucz, remonty od A
do Z. Solidnie. Zadbamy o indywidualny styl Twojego mieszkania, domu,
biura. nikszo@wp.pl - 513 556 324
Wykończenia wnętrz - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Wykuwanie otworów - osadzanie
nadproży projekty, pozwolenia. Montaż okien i drzwi Grupa montażowa
MANY - 607 720 825
Wystawianie Świadectw Charakterystyki - Energetycznej. Nr upr. MI/
SE/440/2009, Kontakt: e-mail: ebx@
poczta.onet.pl - 609 174 477
Zabudowa wnęk, regały - ścianki
działowe z płyt meblowych, układanie
paneli podłogowych i ściennych. - 669
826 053

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, karaoke
- 603 785 794
Restauracja Sonata Cieplice
zaprasza. 11.00 – 22.00 na smaczne
dania oraz okazjonalne przyjęcia,
wesela, zabawy. 075 75 572 17,
692 04 67 27
Acustic - wesela - 603 363 959
Muzyczny duet - studniówki,
wesela, bankiety - 609 851 863
Zespół muzyczny - Zespół
muzyczny - 601 750 174
Zespół muzyczny ELEAR - trzyosobowy skład. Dużo dobrej muzyki
i wiele wesołych konkursów - 606
778 341
Zespół muzyczny FART - muzyka
na żywo: saksofon, akordeon, dancingi, ogniska wesela od 1400 zł.
- 609 272 704

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna - Zdjęcia
ślubne z pasją. Chcesz zobaczyć
moje prace? Zadzwoń, a podam
Ci adres mojej strony internetowej,
pokażę zdjęcia osobiście, wykonam
bezpłatne zdjęcia próbne - 601
508 797
Fotografia ślubna i okolicznościowa - Wysoka jakość usług - niskie
ceny - 695 212 075
Wykonujemy sesje dla pań - w
ciąży, sesje dziecięce, ślubne i okolicznościowe w bardzo przystępnej
cenie. Zadzwoń, aby dowiedzieć się
szczegółów - 510 272 794

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się starszą osobą na
wsi - dzwonić po 19. - 603 986 683
Zaopiekuję się osobą starszą codziennie od godz. 8 do 14 - 724
785 545

USŁUGI
EDUKACJA
3 tys. zł w tydzień - Tyle może zarobić
masażysta. I Ty też. Centrum Kształcenia Plejada zaprasza do studium
na kierunek Technik masażysta.
Zapisy tylko do poniedziałku 12 października. - 075 648 83 85
Angielski korepetycje - 25 zł
dojazd do ucznia - 502 135 122
Angielski native speaker - Każdym
poziom z egzaminatorem certyfikatów
językowych. Miła atmosfera, przełamanie barier mówienia. Konwersacje.
Przygotowania do egzaminów. Ceny
przystępne. Karpacz, Jelenia Góra 4w@wp.pl - 601 508 797
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Język niemiecki - Nauka języka na
każdym poziomie, przygotowanie do
matury i egzaminu gimnazjalnego mgr germanistyki - 781 402 004
Korepetycje - język angielski każdy poziom, 30 zł/h - 788 023 681
Korepetycje - Udzielam korepetycji uczniom szkol podstawowych i
gimnazjów z historii, języka polskiego,
języka angielskiego - 661 345 836
Korepetycje z angielskiego
- Kowary i Karpacz. Wszystkie
poziomy. Skuteczna nauka w milej
atmosferze. 25 zł. za godz. Magda
- 517 453 656
Korepetycje z języka niemieckiego - na każdym poziomie oraz z
języka angielskiego (dla najmłodszych). Zapraszam serdecznie - 506
481 118
Korepetycje z języka polskiego
- dla każdego, mgr filologii polskiej 20
zł/h - 788 023 681
Korepetycje z języka polskiego
- przygotowanie do matury ustnej i
pisemnej. Pomoc w nauce bieżącej
dla uczniów gimnazjum i szkol średnich. Tanio! - 793 283 050
Kosmetologia - Wolne miejsca
na kierunku Technik usług kosmetycznych (zaocznie w pt i sb). Centrum Kształcenia Plejada zaprasza
- nabór trwa do końca października
- 075 648 83 85
Matematyka - Centrum Kształcenia Plejada zaprasza na kurs
przygotowawczy do Matury. Start 3
listopada. 15zł/h - 075 648 83 85
Matematyka - doświadczona
nauczycielka matematyki wytłumaczy
matematykę: SP, gimnazjum i liceum.
Cieplice lub dojazd - 502 328 191
Nauka jazdy - KURS kat. B lub
jazdy dodatkowe. zajęcia codziennie
o 15.30 ul. Sobieskiego 23 OSK
VICTORIA cena kursu 1000 zł. Jazdy
40 zł. - 509 939 932
Nauka włoskiego indywidualnie będziesz swobodnie mówić już po 10
godzinach. 30 zł za godz. Zapraszam
- 517 453 656
Pomoc w nauce języka polskiego
- przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
Skutecznie i w milej atmosferze.
Dojazd do ucznia - 691 235 461
Student PWr udzieli korepetycji - z
matematyki, podstawówka, gimnazjum, liceum, 10zl/h - 664 598 882
Studentka czwartego roku filologii germańskiej z certyfikatem
językowym zdobytym na niemieckiej
uczelni udzieli korepetycji. Tanio i
solidnie - 792 487 118
Studium - nabór trwa - Centrum
Kształcenia Plejada zaprasza do
studium oraz do LO - zapisy do końca
października. Bezpłatne praktyki na
kierunkach technicznych usługowych
oraz medycznych. Własne pracownie. - 075 648 83 85
Szkoła Nauki Jazdy Gablota ogłasza nabór na kurs jazdy kat. B,
początek 30 października. Niska
cena, raty, opieka nad dzieckiem 604 556 719
Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego. Przyjazna atmosfera,
materiał dostosowany do poziomu
i wymagań ucznia, niedrogo - 661
058 408
Udzielę korepetycji - z języka
polskiego. Literatura + gramatyka.
Szczególnie podstawówka i gimnazjum. Tanio - 661 209 735
Udzielę korepetycji z angielskiego
- wszystkie poziomy, przygotowanie
do matury ustnej i pisemnej - 603
057 887
REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Udzielę korepetycji z chemii na
każdym poziomie nauczania. Posiadam duże doświadczenie. Solidnie i
tanio - 663 643 303
Udzielę korepetycji z matematyki - Poziom szkoły podstawowej,
gimnazjalnej i średniej. Pomoc w
przygotowaniu do egzaminu maturalnego - 693 829 868

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam dokładnie - i solidnie
mieszkania, domy, groby oraz mogile
otaczającą - 783 221 334
Pranie dywanów tapicerki - Pranie
dywanów i tapicerki meblowej oraz
samochodowej. Solidnie sprzęt Karcher - 602 741 924
Sprzątamy domy prywatne również obiekty instytucjonalne.
Tworzymy schludną i konkretna
załogę - 606 918 651
Sprzątanie - 667 138 290

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 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
Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

Anteny - serwis - anteny,
naziemne, satelitarne, cyfrowe,
analogowe, naprawy, regulacje.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) 075 64 28 588, 075 64 286
99, 500 183 279, 602 810 896
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
Autoholowanie - 24 h. Kraj i
zagranica. Naprawa aut - 692 723
836
Elektryk - instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory, solidnie 500 602 762
Grafik, fotograf - Photoshop,
Corel, layouty www. Sesje zdjęciowe,
reklamowe. Własna działalność.
Niezależność sprzętowa. Samochód.
- 509 631 251
Koszenie - ścinka - koszenie
trawy chaszczy Wycinka krzaków
itp. Ścinka drzew, cięcie drewna na
opal. Solidnie - 516 666 638
Kredyt dla każdego - 100% przyznawalności, bez BIK-u, zadzwoń
- 783 299 989
Meblozabudowy - pawlacze,
szafy rozsuwane oraz zwykłe, garderoby, kuchnie, inne. Montaż mebli
fabrycznych. storol@vp.pl - 603
328 832
Mechanik samochodowy elektryka, mechanika, blacharka,
wymiana szyb z doświadczeniem
- 661 846 430
Montaż instalacji centralnego odkurzania - montaż, sprzedaż oraz serwis
jednostek centralnego odkurzania
- Beam Electrolux. Atrakcyjna oferta
cenowa! FV! - 793 283 056
Najtańsze kredyty mieszkaniowe
- na rynku! Sprawdzimy każdą nieruchomość. Bez opłat. DOM KREDYTOWY INCEST ul. Wolności 7, JG
obok filharmonii - 669 985 085
Naprawa auta - u klienta, mechanik
z wieloletnim doświadczeniem - 603
291 394
Naprawa komputera - montaż
podzespołów, konserwacja sprzętu,
zmiana języka systemu, doradztwo
przy zakupie sprzętu, konfiguracja
sieci, koszt wizyty 20-30 zł. - 889
029 424

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
Odśnieżanie dachów - strącanie
sopli - 608 637 140
Odśnieżanie dachów od 1,5 zł. Wszystkie prace naprawcze: papa,
rynny, obróbki blacharskie inne
prace budowlane - 502 538 727
Odśnieżanie fachowo i niedrogo
- Odśnieżanie fachowo i niedrogo 790 653 712
Okna - sprzedaż , montaż, serwis
- Transport gratis. Autoryzowana
grupa montażowa MANY - 607
720 825
Okna i drzwi - sprzedaż, montaż,
serwis autoryzowana grupa montażowa MANY - 607 720 825
Pogotowie antenowe - Pogotowie Antenowe, Serwis, Naprawa,
Regulacje, Mont-Sat Mont-Sat ul
Wolności 52 (Mała Poczta), ul.
Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice)
075 64 28 588, 075 64 286 99, 500
183 279, 602 810 896
Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 609 805 185
Pranie dywanów, wykładzin
- tapicerek meblowych i samochodowych. Tanio, dokładnie- profesjonalnie Podciśnieniowo środkami
i maszynami firmy KARCHER - 601
566 508
Prawo jazdy Ukraińskie - Kompleksowo i ekspresowo załatwiamy
wszystkie formalności. Dokument
jest honorowany w całej Europie 781 490 386

Rosja, Chiny, Tybet i Nepal - bilety
lotnicze, kolejowe, wizy, pozwolenia,
wyprawy i ekspedycje. E-mail:
kontakt@maciejabramowicz.pl
lub telefonicznie - 501 037 889
Serwis komputerowy - Masz
problem z komputerem? Potrzebujesz pomocy przy instalowaniu
oprogramowania? Przyjdź lub
zadzwoń, u nas uzyskasz pomoc!
ul. Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice) - 075 64 28 588, 075 64
286 99, 500 183 279, 602 810
896
Strona internetowa za 100 zł. pełna obsługa - 662 120 207
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 609
805 185
Szafy wnękowe, garderoby meble na wymiar dla firm i ludzi
prywatnych pomiar i wycena
gratis najlepsze ceny w mieście
super jakość - 500 452 760
Szkoła Narciarska SunSki zaprasza do zapisów na nowy
sezon Kontakt www[malpa]sunski.pl - 609 564 237
Szybka pożyczka gotówkowa
- bez poręczycieli, opłat wstępnych, bez Biku - oferta 15 banków - 510 171 225
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - lokali lub budynków - tanio wykonam - 660 408
360
Tapicerstwo-samochodowe - meble współczesne,
antyki - 667 212 218

Telewizja N - Telewizja Nowej
Generacji N, Telewizja na Kartę.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19, Wyspa
TESCO (koło kasy nr 13) 075 64 28
588, 075 64 286 99, 500 183 279,
602 810 896
Uwaga maturzyści - organizacja
100 dniówki kompletna sala, super
cena - 694 258 713
Wykonywanie świadectw - charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali. Nr upr. MI/SE/440/2009
Kontakt: e-mail:ebx@poczta.onet.
pl - 609 174 477
Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi - i budynkami komercyjnymi( licencja zaw. nr 13414).
Kontakt: e-mail: ebx@poczta.onet.
pl - 609 174 477

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

Transport - Furgon 1,2 zł. ,
faktura VAT, tanio
722 004 959
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og£oszenia
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
Przewozy osobowe - teren kraju
oraz zagranica, szybko, solidnie,
ceny konkurencyjne - 507 636
912
Autoholowanie dyspozycyjność
24h - Autoholowanie dyspozycyjność
24h - 601 150 585
Bus Renault Master - Transport
towarowy: zawsze i wszędzie 1,50
PLN/ km (umowna) - 728 895 353
Jadę do Wiednia - Praga, Brno 27
października rano busem - koszt 100
zł. od osoby zabiorę z adresu - 607
100 857
Kierowca na telefon - Rozwiozę
gości weselnych, zawiozę i odbiorę z
imprezy. Masz wizytę u lekarza lub do
załatwienia sprawę w innym mieście?
zadzwoń. - 513 556 324
Lotniska, przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. F-ra VAT - 607 763 204
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 - Transport
osobowy Mercedes Vito V-klasa, 9
osobowy bardzo komfortowy, skóra,
klimatyzacja, itd. - 509 211 282
Transport do 1.5 tony - Jelenia
Góra i okolice- Mercedes sprinter
blaszak. - 607 448 705
Transport, przeprowadzki Transport, przeprowadzki - 695
924 988

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Euro Manta - zaprasza na aerobik,
step, saunę fińską, solarium, masaż
klasyczny. Codziennie od pon. do
piątku od 17 do 21. Ogińskiego 1
a - 791 222 252
Gabinet kosmetyczny – „Pasja”
profesjonalne zabiegi na twarz - 783
485 952
Mobilne usługi kosmetyczne mobilne usługi kosmetyczne obsługa
hoteli i pensjonatów - 783 485 952
Masaż relaksacyjny - częściowy,
całkowity, leczniczy dyplomowana
masażystka - 517 511 515
Solarium Ergoline - z podwójnie
brązującymi lampami zaprasza!
Studio Urody ul Kiepury 59 wizawi
ZUS-u, pon-pt 12-20 sob 11-14.30 602 225 822
Tipsy profesjonalnie i niedrogo - tipsy
żelowe, dłonie, stopy, zdobienia,
różne wzory i kolory. Dopełnienia
również! Żel na naturalną płytkę
paznokcia 30 zł. - 607 586 605
Usługi fryzjerskie w domu - u klientek na dojazd! Wieloletni staż pracy w
znanych zakładach Jeleniej Górze !
Ewa - 500 837 279
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)

Zabiegi na twarz i ciało - Gabinet
kosmetyczny „Pasja” zaprasza na
profesjonalne zabiegi na twarz i ciało
ul. Kiepury 59 wizawi ZUS-u, pon-pt
10-17.sob 9-14 - 783 485 952

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV lub części metalowych lun akumulatorów,
większą ilość - odbiór własnym
transportem - 605 726 890
Przyjmę akumulatory samochodowe - zużyte, sprzęt agd RTV - 601
555 394
Pilnie przyjmę łóżko piętrowe - 796
555 934
Pilnie przyjmę kuchenkę gazową
- czteropalnikową na butle lub elektryczna oraz ubrania dla dzieci 5 lat
7 lat ofiarodawcom z góry dziękuję
- 724 764 344
Przyjmę drewno opałowe - może
być z budowy - 691 237 024
Przyjmę komputer - do celów edukacyjnych - Dziękuję - 796 489 564

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto - może być uszkodzone - skorodowane bez OC i przeglądu. SMS
z marka i cena, oddzwonimy - 692
723 836
Autozłomowanie - za darmo lub
niedrogo odkupię własny transport 661 519 540
Fiata 126p - w stanie technicznie
dobrym może być bez papierów w
cenie do 250 zł. - 781 586 611
Fiata 126p - w stanie technicznym
dobrym w cenie do około 250 zł. - 785
104 836
Fiata Punto, Forda Fiestę, Vw Polo lub inny samochód zarejestrowany w
cenie do 5000 zł. - 603 182 814
Każde auto do 2000 - Każde auto
do 2000 - 607 509 762
Samochód w cenie do 1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat
lub przyjmę każde auto za wyrejestrowanie - 661 519 540
Skup-aut za gotówkę - z lat 19932008 całe i powypadkowe osobowe
i dostawcze - 664 200 250

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
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
Mercedes Sprinter 210D, pojemność 2900D, rok 1998, 260000 km
przebiegu, przywieziony z Anglii,
cena 11000 zł. do uzgodnienia 606 128 693
Silnik 2900 diesel z Mercedesa
210D, silnik w dobrym stanie, do
pełnego sprawdzenia, 260000 tys.
przebiegu - 606 128 693
Ford Transit z roku 1990, w
dobrym stanie, 2000 benzyna +
gaz, ubezpieczony, przegląd - 606
128 693
Fiat Uno 1,4 ie, rocznik 92/96, stan
dobry, garażowany, szyberdach,
cena 200 zł do uzgodnienia - 665
839 210
126 p FL - rok produkcji 94, OC,
opłacone - tanio - 695 299 262,
669 618 150
Części z demontażu - do Corsy
B i Vectry B. Atrakcyjne ceny - 727
692 157
Lampy tylne do Golfa 2 - oraz kierunkowskazy w zderzak przedni.
Cena 50 zł. - 722 267 733
2 opony letnie - w średnim stanie.
Rozmiar opon 175/70 R13. Cena 70
zł. - 722 267 733
4 opony zimowe - 185/65 R14 na
felgach stalowych z otworami 4*98
pasują np. do Mitsubishi Carisma.
Cena 450 Zł. - 515 206 283

Clio II, 1.2 benzyna - 125 tys. km,
granatowy - 607 055 918
Kawasaki KX-F 250 CROSS 2005 rok, 4-suw,42KM - nowy tłok,
korba, łańcuszek rozrządu. Olej
Castrol co 10 MTG 7,9 tys. zł. oraz
Vento 93 rok, 1.8 benzyna - 514
585 525
Motocykl typu Cross Enduro
- opony szosowe, pojemność
124cm, prod 2005 bez wypadku,
komplet dokumentów, kupiony w
Polsce, 1 - szy właściciel, 5 biegów
- 605 055 931
Samochód - stan dobry po
wymianie rozrządu, sprzęgła,
filtrów i oleju, komplet opon zimowych, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, szyberdach, hak
cena 2000 zł. - 698 355 146
Felgi stalowe, Ford Skorpio 2 szt.
Po 80 zł. - 607 220 746
Astra - 98 rok - 1.4 benzyna, 5
drzwi bordo metalic salon Polska
- cena 6200 tys. zł. zadbana - 609
437 664
Astra III 2006 - 1,3 CDTI (90KM)
Kombi, czarny metalik, 8 poduszek
powietrzna, welurowa tap., ABS,
klimatyzacja, tempomat, komp. pokładowy, 6-ścio biegowa skrzynia, hak,
zarejestrowany. Cena 33500 zł. do
negocjacji - 508 804 880
Audi 80 B3 - 1,8 benzyna, wiśniowy
metalic, nowy rozrząd, hamulce,
po remoncie zawieszenia, ważny
przegląd i OC. Cena 2100 zł. - 724
989 953
Audi A4 - rok produkcji 1995, pojemność 1,6 benzyna 4 drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, ABS, kolor
bordo-perła, sprowadzony z Niemiec,
2006 rok, zarejestrowany w Polsce,
cena 9500 - 506 696 486
Audi A4 -1900 TDI, 110 KM,
1996r., granatowy, ABS, 2 poduszki
powietrzne, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek,
klimatronic, tempomat, podgrzewane
fotele, podłokietnik, zadbany - 663
222 027
Audi A4 1.8b 125km. - 95 rok, klimatronic, elektryczne szyby, lusterka,
ABS, centralny, zamek na pilota,
gwintowane sportowe zawieszenie,
alufelgi 18 cal + komplet kół zimowych 10300 zł do negocjacji - 792
697 442
Audi A4 avant 2,6 benzyna - zarejestrowany, stan b. dobry. Jelenia Góra,
Cena: 11900zł. - 721 721 666
Audi A4 idealnie 9990 zł. - w idealnym stanie - 725 177 514
Audi B3 diesel zamienię - 1.6 diesel,
przód B4, alufelgi, cena 2650 lub
zamienię na większy z gazem - 501
526 555
Białosuska - Rok 1982, sprawna,
ubezpieczona - zarejestrowana
CENA 6.500 - 607 509 762
Bmw 318i - w bdb. stanie za 11 tys.
- 607 211 642
Bmw e-36 2,5 TDS - wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, 2 x
elektryczne szyby i lusterka, szyber
dach, alufelgi 16, nowe opony RO
Lakier, czarny metalik sprowadzony
z Niemiec 4500 zł + opłaty - 793
968 311
Bmw e36 316 + gaz - rok 1993,
kolor czerwony, cena 4800 zł. - 667
354 359
Bmw e39 525 TDS - climatronic x
2, elektryczne szyby, elektryczne
podgrzewane lusterka, sensor deszczu, tempomat, centralny zamek z
domykaniem szyb, kierownica multifunkcyjna, srebrna - 505 178 679
Bmw E46 - 320 diesel 2000 rok,
czarny 160 tys. km, nowe oleje płyny
itp. do malowania błotnik i maska
cena 28000 zł. - 605 492 373
Chrysler - rok 95, 2500 diesel
turbo, zarejestrowany CENA 5900 607 509 762
Cinquecento - 1995 rok, zielony
morski metalic, 704 ccm3, 69800 km,
nowe klocki hamulcowe, Lubań, OC
16-02-2010 rok, przegląd techniczny
14-04-2010 r. - 790 215 333

Komplet alufelg - wraz z oponami
zimowymi 13 calowe, rozstaw śrub
4x100 Cena 520 zł. - 722 267 733

Citroen c2 2008 rok - przebieg 9
tys. km elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
bordowy, uszkodzony do opłat - Jelenia Góra - 502 297 240

Cena 2000 zł. - stan dobry po
wymianie rozrządu, sprzęgła,
filtrów i oleju, komplet opon zimowych, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, szyberdach, hak,
- 698 355 146

Citroen xm 2.1td, 2000 zł. - stan
dobry, po wymianie rozrządu, sprzęgła, filtrów i oleju. Komplet opon
zimowych, centralny zamek, elektryczne szyby, hak, cena 2000 zł.
- 698 355 146

Civic Sedan 1550 zł. - 1991 rok,
1,4 16v, 90KM, czerwony, w ciągłej
eksploatacji, OC i przegląd do 2010
- 691 977 886
Clio diesel - 10. 2003, 98.700 km,
3d, elektryczne szyby, wspomaganie,
centralny zamek, welur, prawie nowy
kpl. kół zimowych i letnich, ważne OC
i przegląd, zadbany, cena 12.500 600 306 749
Clio II, 1.2 benzyna - 125 tys. km,
granatowy - 607 055 918
Corsa 2007 - 1,3 CDTI-2007 68 tys. bogate wyposażenie, 5-d,
zadbana, czysta, pierwszy właściciel,
sprowadzona do opłat 35300 zł. - 505
120 452
Części do Trabanta - Części do
Trabanta - 607 162 320
Daewoo Leganza 1998 - pełna
opcja - 606 648 270
Daewoo Tico 97 - przebieg 144 tys.
km, pojemność 800ccm, wiśniowy,
opony zimowe, centralny zamek,
radioodtwarzacz, po wymianie oleju
i wszystkich filtrów, ważne OC i przegląd, cena 1800 PLN - 698 875 420
Daihatsu Feroza - stan bdb. 90 tys.
km bez wypadkowa. Piękny niebieski
lakier, bez śladów korozji. Cena do
uzgodnienia - 669 939 546
Escort kombi ghia - 1.8 TD po
wymianie filtrów oleju pełna elektryka
itd. - 793 731 224
Escort z gazem - 94 rok, 1,6 16v z
gazem - 5-co drzwiowy, stan b. dobry.
- 668 346 981
Favorit na części - 92 rok - 510
242 940
Fiat 126p, 1996 - el, zarejestrowany,
opłacony do 12/2010, nowe zimówki,
po remoncie przedniego zawieszenia,
cena 650 zł. - 691 977 886
Fiat Brava 1.4 12v - 1998 rok,
131 tys. km, centralny zamek +
alarm w pilocie, wspomaganie, ABS,
poduszka powietrzna, radio cd,
bordowy metalic cena: 6500 zł. - 785
157 199
Fiat Cinquecento - 700, rok 1998
przebieg 108300, kolor zielony bez
ognisk rdzy, cena 1800 zł. - 790
265 759
Fiat Cinquecento 93 - zarejestrowany, ubezpieczony do poprawek
550 zł. lub zamiana - 607 162 320
Fiat Ciquecento - w dobrym stanie
,ważny przegląd do 10,2010r., OC w
ciągłej eksploatacji na trochę większe
też na chodzie. - 781 048 394
Fiat Ducato 91 rok - wersja oszklona,
pojemność 2.0 benzyna i gaz, błękitny
metalik, zadbany, atrakcyjny wygląd
cena 2.700 zł. - 663 023 982
Fiat Tipo 1,4 1200 zł. - sprawne,
jeżdżące, 5 drzwiowy, kolor biały
autko ma wazy przegląd, dużo
nowych części mechanicznych, rok
1991 - 692 723 836
Fiat Tipo 2.0 benzyna - 92 rok, 167
tys. przebieg ważny przegląd i OC
komplet kół zimowych klimatyzacja,
skóra, elektryka szyby przód, wspomaganie, cena 3500zł do negocjacji
w ciągłej eksploatacji lub zamiana na
mniejsze - 695 980 516
Fiat Uno 1.0 - kolor czarny 3
drzwiowy po wymianie tłumika OC
i przegląd, rok 1990 - 793 731 224
694 365 936
Fiat Uno 1.0 - ważny przegląd
OC, 3 drzwiowy kolor czarny - 793
731 224
Fiat Uno 97-1000 zł. - jeżdżące
z ważnym przeglądem, sprawne
techniczne, o drobnych napraw
blacharskich - 692 723 836
Fiesta 1.8 D - auto na chodzie, jest
trochę do roboty, może być na części
- 794 977 498
Ford Transit Camper 2,5 Diesel, bezwypadkowy 1993r, 6 spań,
alkowa, WC, kuchnia, prysznic, ciepła
woda, ogrzewanie, bag. na rowery,
inne dodatki, b.dobry, cena 36000
zł - 602 342 940
Ford Escort - kombi - rok 95, ubezpieczony-zarejestrowany 1,6 benzyna
CENA 1.200 - 607 509 762
Ford Escort - s 92 rok z instalacją
gazową, koła zimowe, cena 1400 502 160 967
Ford Escort kombi - cena do negocjacji - pilne - 695 303 242
Ford Escort kombi ghia - 1.8 TD
pełna elektryka, przednia szyba,
podgrzewana, welur tapicerka, po
wymianie oleju filtrów klocków, stabilizatorów, stan dobry kolor niebieski
metalik - 793 731 224 694 365 936

Ford Escort mk7 1996 rok - 1996r,
poj.1300, nowe zawieszenie przód,
centralny zamek, autoalarm, ważne
OC i przeglad.2700 zł. do negocjacji
- 607 907 494
Ford Eskort - rok 1990, kolor czerwony w całości lub na części 1.3,
benzyna, cena 600 zł. ważne OC,
brak przeglądu, auto na chodzie w
ciągłej eksploatacji - 721 114 594
Ford Fiesta - 91 rok 650 zł. - zarejestrowany, opłacony, silnik 1.1 - rok
91 - 507 930 010
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Hyundai Lantra 1999 - 1-wsza rej.
2000 rok, stan dobry, pojemność
2000 benzyna, cena 6500 zł do
negocjacji. - 793 991 846
Hyundai Santamo van 7os. - 1999
rok, 7 osobowy, bezwypadkowy, to
samo, co Mitshubishi Space Wagon,
Klimatyzacja, pełna elektryka, hak,
nowe opony zimowe, stan super,
cena 14900 zł. - 602 342 940

Ford Fiesta 1,1 - benzyna 1992 rok
+ komplet opon z felgami, cena 1000
zł. - 506 222 354

Kadet - kombi rok 1989, pojemność
1.6 ohc 5 drzwiowy, kolor srebrny,
relingi, szyberdach kubełkowe fotele,
ubezpieczony, brak przeglądu, stan
blacharki i silnika dobry - 505 447
978

Ford Galaxy - rok 1999 2,3l benzyna, niebieski metalik klimatyzacja,
ful wypas, nowe opony zimowe,
nowy tłumik i hamulce, do opłat - 787
210 943

Kawasaki gpx750 - sprzedam w
całości lub na części ścigacza Działa,
lecz trzeba go ustawić. Posiadam
wszystkie dokumenty oraz kartę
serwisową - 724 111 882

Ford Maverick z gazem - z 1995,
przebieg 130 tys., dwuletnia instalacja
(gaz sekwencyjny), napęd 4x4 - za
14500 zł. Pierwszy właściciel. - 691
371 419
Ford Mondeo 2001 - 125 KM.
Klimatyzacja manualna, 6 poduszek
powietrznych, radio z CD, podgrzewana przednia szyba, blokada
skrzyni biegów, czujniki cofania,
autoalarm, zestaw głośnomówiący
NOKIA - 509 060 007
Ford Mondeo tdci 115 km - rok 2003
przebieg 151 tys. km, zadbany, w Polsce od 2005r., opony letnie + zimowe
- nie posiada poduszki powietrznej
pasażera i stąd rewelacyjna cena 22
000 - 603 255 752
Ford Orion 300 zł. - na części stał
3 lata, wyrejestrowany, 1.6 benzyna,
kat, 1990 rok, brak lamp przednich,
reszta kompletna trzyma się kupy,
cena 300 zł jest ostateczna - 691
100 251
Golf 2 - 1.3 - 96 składak jeżdżący
„tunning” brak OC i przeglądu - 725
497 026
Golf 2 - diesel 1600 w całości na
części lub zamiana - 506 384 694
Golf 3 - 1.8 - 93 rok - czerwony,
bardzo dobry stan, ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka
szyber dach i lusterka, 3- drzwiowy,
radio-MP3. po wymianie płynów
pasków i tylnych amortyzatorów - 600
221 746
Golf 3 1.9 tdi kombi 1998 - 8800 do
niewielkiej negocjacji - 604 786 525
Golf 3 kombi - 95 rok, benzyna +
gaz, granatowy pięciodrzwiowy, przegląd, ubezpieczenie, wspomaganie
ABS, poduszka powietrzna, centralny
zamek, klimatyzacja po wymianie,
paska rozrządu, nowe opony 6300
zł. - 693 675 187
Golf 3 kombi - 98 rok, 1.9tdi biały,
klimatyzacja, pełne wyposażenie
elektryczne - 691 061 706
Golf 3 uszkodzony - z 93 roku,
3-drzwiowy, ważne OC i przegląd
uszkodzony silnik - 695 980 120
Golf II na części - cena do ustalenia
- 606 797 752
Golf III - kombi 1994, 1.9 TDI, zarejestrowany, sprowadzony rok temu,
stan dobry - 604 300 610
Golf III - regulowane światła,
kierownica, fotel, wspomaganie,
centralne zamek, alarm, poduszki
powietrzne szyberdach 1.4 przepustnica 1.8 wersja GT rok 1993, cena
5500 - 508 269 492
Golf III, 92 rok 1,8 gti 2500 - benzyna, drzwi 2/3 wspomaganie, elektryczny szyberdach, stan techniczny
dobry, zielony metalic, zarejestrowany, widoczne ślady korozji - 516
200 030
Golf TD + Astra 1,7D - Golf TD 3 D
na chodzie, elektryczne szyby wspomaganie, centralny. Astra uszkodzony
tył centralny, wspomaganie 5D, cena
do uzgodnienia - 504 956 401
Honda Accord 97 rok 2,0tdi srebrny metalik, 4 drzwiowa, alufelgi, ABS, ASR, elektryczne szyby
i lusterka. Stan techniczny b. dobry
9900 zł. - 880 098 319
Honda Civic sedan, 110 km - 2003
rok, 146 tys. km, z salonu, bez
wypadku, jeden użytkownik, stan
bdb., klimatyzacja, wspomaganie,
elektryczne szyby, centralny zamek,
dwa komplety kół, przednie światła
p.mgielne, radio - 075 75 42 011
Hyundai coupe fx - 97 rok, 2000
pojemności, instalacja gazowa ciemno-fioletowy metalik, bogato wyposażony - 691 061 706

Kawasaki KX-F 250 CROSS 2005 rok, 4-suw,42KM - nowy tłok,
korba, łańcuszek rozrządu. Olej
Castrol co 10 MTG 7,9 tys. zł. oraz
Vento 93 rok, 1.8 benzyna - 514
585 525
Komfort + ekonomika - Opel
omega 1991 2300 D, wspomaganie,
elektryczne lusterka, alarm, centralny zamek, szyberdach. Auto do
poprawek (progi), 1,800 zł możliwa
zamiana - 796 461 736
Lupo 3l - w dobrym stanie. Ubezpieczony ważny przegląd, niskie koszty
eksploatacji. Do wymiany lusterko
prawe oraz końcówka sworznia
prawy przód - 603 941 051
Maluszek na części - 95 rok,
elegant - 510 242 940
Mazda 323 F - pojemność 1.8,16v
106km. Centralny zamek, elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach, kubełkowe fotele. Bez korozji! Ważne
opłaty! Stan auta BDB! Od 2006 rok.
w kraju. Bez wkładu finansowego 7l
na100 km. Cena do dogadania - 882
491 671
Mazda 323F - rok 1994, pojemność
1.6 - 693 645 025
Mazda 323p - z 97 roku. Stan
idealny więcej pytań pod telefonem.
Zdjęcia wyśle mailem - 509 466 882
Mercedes - A140 benzyna + gaz,
cena 17000 tys. zł. - 604 491 620
Mercedes 123 - częściowo zdekompletowany w całości lub na
części, cena 550 zł. zarejestrowany
- 607 162 320
Mercedes 190 - (benzyna + gaz).
Sprowadzony 2006 rok. Stan bdb.
Dużo wymienionych nowych części
dodatkowo opony zimowe z felgami.
Cena do uzgodnienia - 756 151 734
Mercedes 190 - bordowy metalic,
1992 benzyna. Autko ma automatyczną skrzynie biegów, hak,
elektryczne szyby, szyberdach, aluminiowe alufelgi, skórzana tapicerka
ważny przegląd do sierpnia 2010
- 698 628 127
Mercedes a170 - cdi tiptronic, 2000
rok, czarny 150 tys. bezwypadkowy,
garażowany, klimatyzacja elektryczne
szyby, lusterka, 4 poduszki abs, asr,
esp, itp. alusy + koła zimowe, stan
autka oceniam na b.dobry - 501
502 227
Mercedes Vito - sprzedam - zarejestrowany jako ciężarowy. Cena
15.000 zł. do negocjacji - 602 698
100
Micra 1.3, 1995 rok, 94000
- Kolor zielony metalik. komplety
1-sezonowych opon i kluczyków,
ABS, wspomaganie, autoalarm;
serwisowana, rzeczywisty przebieg.
Cena 6000 zł - 603 114 420
Mitsubishi Colt - 94 rok, 1.3s, stan
bardzo dobry - 697 520 551
Mitsubishi Pajero - grudzień 93r.,
czerwony, 3-drzwiowy, na czarnych
felgach, w bardzo dobrym stanie.
Możliwość wysłania w trakcie weekendu zdjęć lub obejrzenia go w
Jeleniej Górze - 508 255 898
Motocykl Cross Enduro - opony
szosowe, pojemność 124 cm, produkcja 2005, bez wypadku, komplet
dokumentów, kupiony w Polsce, 1 szy
właściciel, 5 biegów, produkcja chińska, cena 2250 zł. - 605 055 931
Omega B - najbogatsza cd 171800KM, Automat, pełna elektryka,
klimatyzacja (nabita), zadbane wnętrze, Wymienione: kompletny rozrząd,
zawieszenie, olej. Pali na dotyk. Cena
11000 do negocjacji - 510 152 832
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REKLAMA

od 21

stypendia
dla bezrobotnych

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

Z tym ogłoszeniem do 24.10.2009 r.

20% RABATU
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OG£OSZENIA
OPEL Astra 1,6+ LPG rok 92 - wspomaganie, centralny, alu, szyberdach,
welurowa tapicerka. Minusy mocno
zardzewiały lewy tylny błotnik i próg.
Ogólnie auto do odświeżenia. Cena
1200 zł - pilne kończy się przegląd 607 502 570
OPEL Astra 1.6 - biała, bez śladów
korozji, po wymianie silnika, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy
3400 PLN - 790 684 277
OPEL Astra 1.6 LPG - rok 1993/94
pojemność 1.6 +LPG kolor srebrny
wyposażenie: centralny zamek z
pilota wspomaganie kierownicy cena
1250-do negocjacji - 605 418 945
OPEL Astra kombi 1,6 - od roku w
kraju, klimatyzacja, nowe radio „Sony”
przegląd do 07.2010 stan dobry rok
produkcji 1998 - 505 020 451
OPEL Corsa B - pojemność 1.2, rok
94, zarejestrowany, cena 3200 - 604
899 303 698 707 299
OPEL Kadet - rok 1994 - tanio - 604
842 834
OPEL omega B - 2,0.16v Auto w
b.dobrym stanie i wyposażeniu: 2
x Air bag, reﬂektory ksenonowe, 2
strefowa klimatyzacja, ABS, komputer pokładowy, elektryczne fotele
i lusterka, cena 9000 zł. - 888 794
020
OPEL Vectra B - 1.8 benzyna 1996
rok, niebieski metalik, centralny
zamek, immobilizer, wspomaganie
kierownicy, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby przednie, airbag, sprowadzony, zarejestrowany, opłacony,
stan dobry - 781 955 603
PANDA 2005 - 1,1 - 2005 rok, 70 tys.
żółta, radio, 2 x poduszka, immobiliser, pierwszy właściciel, serwisowana, bez wypadku. Stan bardzo
dobry 14500 zł. - 505 120 452

PARTNER 2004 2.0 hdi - met 93 tys.
przebieg, elektryczne szyby i lusterka,
podgrzewane fotele, centralny z polotem - 790 609 579
PASSAT B3 1,9D - rok 1990, biały
w ciągłej eksploatacji po wymianie
rozrządu oleju, dwa komplety opon,
stan dobry, cena 3300 - 075 64 16
472 728 346 437
PASSAT B4 - 1600 + LPG, rok
produkcji95, zadbany, bogato wyposażony i gotowy do drogi w cenie 9
500PLN - 791 587 521
PASSAT B5 98/99 - 1.8 benzyna 125
KM zadbany, stan techniczny bdb. w
rozsądnej cenie J.G. - 695 943 795
PEUGEOT - rok 93, ubezpieczony
- zarejestrowany, pojemność silnika
1,1 CENA 1400 zł. - 607 509 762
PEUGEOT 106 1.0 - uszkodzony
rozrząd 230 tys. przebieg 2 lata w
kraju w całości lub na części, cena
800 zł do negocjacji - 695 980 516
PEUGEOT 405 - rok 1992, instalacja gazowa - 784 948 578
POLO 88 + gaz 700 zł. - Przegląd i OC na chodzie do remontu
wymiana tarcz, zawieszony pływak
lub na części wymienione: rozrząd
uszczelniony silnik p zapłonowe
pompa paliwa ﬁltry amortyzatory
przód - 603 766 496
POLONEZ - 1.6 benzyna, 1998 rok,
120 tys., srebrny metalik, alufelgi,
centralny zamek, cena 1500 zł. do
uzgodnienia - 691 081 217
POLONEZ Caro - aktualny przegląd
i OC CENA 800 zł. (do niewielkiej
negocjacji ) - 785 484 546
POLONEZ Caro Plus 1.6 - w
dobrym stanie. Rok 99, wspomaganie, benzyna, ekonomiczny, cena
do uzgodnienia - 075 64 14 625

PRIMERA kombi diesel - 91 rok,
biały elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, regulowana kierownicy,
ważny przegląd i OC w ciągłej
eksploatacji, ekonomiczne spalanie
2500 zł - 502 297 240
PRZYCZEPKA samochodowa
- jednoosiowa do rejestracji przyczepka - posiada nadstawki na burty
i stelaż na plandekę - 603 450 397
PUNTO II - 2001 rok, stan idealny,
1.2cm, ELX, airbag, komputer,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, nagłośnienie Blaupunkt, centralny zamek, dużo
nowych części 12.900 - 515
115 032
QUAD 110 - sprzedam prawie nowego quada 110, bieg
wsteczny, kolor żółty, jeszcze
na gwarancji. Możliwy dowóz
okolice jeleniej góry. - 668
373 376
RENAULT 11 1,6 diesel - GTD
1985 rok, 250 tys. Mało pali
5l/100km. sprawny, cena 900
zł. - 603 845 853
RENAULT 19 - 1800 zł. - 93
rok benzyna + gaz, opłacony,
ważny przegląd - 511 371 653
R E N A U LT 1 9 - g t s 1 . 7 L w
ciągłej eksploatacji cena 800
zł - 888 734 366
RENAULT Clio - 2000 1.4 16v
98 km 2 właściciel, elektryczne
szyby elektryczne lusterka, 4
x air bag, elektrycznie regulowane światła, po wymianie
kompletnego rozrządu i olei,
regulowane fotele, regulowana kierownica, cena 9000
do negocjacji - pilne - 791
890 007

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
Czy SandraSpa ma również swój
ośrodek w:
a - Szczecinie
b - Pogorzelicy
c - Zakopanem
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 25 października 2009 a od 26 października wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz
telefon kontaktowy.

RENAULT Clio 1.2 - 97 rok, składak,
po wypadku (zawieszenie prawy
przód i fotel kierowcy do wymiany)
wymieniany olej i ﬁltr, tarcze i klocki
przód, tylna belka, amortyzatory
tył. Cena za całość 300 zł. - 889
382 293
RENAULT Clio 600 zł. - 1.2 cm
zarejestrowany, cena 600 zł. - 885
588 345
RENAULT espace 2,2 DT 98 - żółty,
ABS, 7 foteli, klimatyzacja, hak 280
tys., wersja Grand, cena 13500 zł. 504 288 176
RENAULT laguna 1.9 DTI - 1999
rok, elektryka centralny alarm 2 x
pilot biała, bdb. Cena 8800 zł. - 662
440 049
RENAULT Megan sedan - 1998 rok,
pojemność 1.6L pierwszy właściciel
zakupiona w salonie Dzięciołowski,
przebieg udokumentowany 89000
tys. km. Okazja 6500 zł. - 605 135
001
RENAULT Megane - 1.6 96, srebrny
metalik 2x Air Bag, oryginalne radio z
pilotem przy kierownicy, komplet kół
zimowych, oryginalny szyberdach
przegląd i OC do 05.09.2010 pełna
dokumentacja, cena 5000 zł. - 607
835 481
RENAULT Megane - 96 rok, pojemność 1.6, srebrny metalik do małych
poprawek lakierniczych, elektryczny
szyberdach, 2 poduszki powietrzne,
radio, po wymianie łożysk przednich, komplet kół zimowych, stan
techniczny. dobry, 5000 zł. - 609
251 588
RENAULT Megane - kombi z 2000
rok,1.9 diesel. Auto jest bardzo ekonomiczne pali 5.5l w mieście. Możliwość kredytu - 518 875 628
RENAULT Scenic 1.9 DCI - rocznik 2002, zarejestrowany 80 tys.
przejechane (oryginalnie), pełna
elektryka, klimatyzacji, cena 19900
zł. - 507 930 010
RENAULT Twingo - tanio - rok 94,
pojemność 1.2, auto zarejestrowane, czerwień brązu, bez korozji,
autko sprawne, wsiadać i jechać
- 604 899 303 698 707 299
ROWER 623 - rok 1994 pojemność
2300 - 160 PS, 197000 km. Stan
ogólny bdb. - 723 473 327
SEAT Toledo - 1,6 1999 rok, centralny zamek, elektryczne szyby,
immobilizer, klimatyzacja, poduszka
powietrzna, pierwszy właściciel w
kraju - 669 754 215
SEAT Toledo 1995 rok - cena 3800
zł. stan dobry, kolor czerwony, rok
1995, polecam - 513 151 238
SEICENTO 2001 rok - czerwony
zderzaki w kolorze, super stan.
6200 PLN - 511 699 191
SKODA Favorit Forman - 1992,
pojemność silnika 1.3, ważne ubezpieczenie do 31.12, brak przeglądu.
Cena 500 zł. - 693 004 087
SKODA Felicia - rocznik 1996,
przebieg 64000, garażowany, w
bardzo dobrym stanie. Cena do
uzgodnienia - 606 277 147, 698
487 873
SKODA Felicia 97 kombi - jeżdżąca, technicznie sprawna, cena
1800 - 692 723 836
SKODA Felicja - rok 1997 stan
dobry, cena 3300 ubezpieczenie
do 06 2010 przegląd do11.2009
- 604 778 497
SUBARU Legancy - rocznik
1990, nowy rozrząd, nowe sprzęgło, nowa chłodnica, nowy akumulator, uszczelniony silnik.
Elektronika sprawna, reduktor
biegów sprawny, stan dobry.
Cena do uzgodnienia - 505
662 872
SUZUKI Swift 1000 zł. - 93 rok, 1,0
benzyna, przebieg 143 tys. km granatowy metalik, 3-drzwiowy, auto
do rejestracji, oryginalny lakier,
bezwypadkowy, stan techniczny,
idealny, bez korozji, nowe opony
zimowe, bardzo ekonomiczne
autko - 517 736 424
SUZUKI Swift 1992, 1.3 - na części
w całości. Jest po wymianie sprzęgła w zeszłym roku, hamulców
i parę innych części. Pęknięta
przednia szyba. Silnik zadbany.
Cena 500 (do negocjacji) - 693
260 860
SUZUKI Swift1.3 GS 1000 zł.
- kolor czarna perła do lekkich
poprawek lakierniczych i mechanicznych, rok produkcji 1990 po
wymianie sprzęgła, półosi, cena do
małej negocjacji - 721 114 594

SUZUKI Swit - rok 93, pojemność
1000, 3 drzwiowy, granatowy CENA
1.100 zł. - 607 509 762
TICO - stan dobry po wymianie rozrządu, oleju, wiśniowy, cena 1850 rok
1997 - 756 416 472 728 346 437
TICO sx - 1998/99, kolor biały, ślady
rdzy, 2 lata niejeżdżony, garażowany,
sprawny, brak OC, cena 1000 zł. - 605
036 890
TŁUMIK do wski - z kolankiem w bdb
stanie - 785 025 791
TOYOTA Celica 93 - w ciągłej eksploatacji, czerwona, centralny zamek,
szyberdach, alufelgi 16, alarm, bezwypadkowa, pierwszy właściciel w
kraju. Cena 5500 zł. do negocjacji
- 663 549 228
TOYOTA Paseo - z 1996 rok, sprowadzone w 2007 dla siebie. 186 tys.
przebiegu, ABS, klimatyzacja, 2x
PP, wspomaganie, pełna elektryka
kubełkowe fotele. Po delikatnych
modyﬁkacjach zewnętrznych. - 600
746 186
TOYOTA Yaris - 1999r półautomat,
złoty metalik, 14 tys. zł do negocjacji
- 694 419 155
TRANSIT 2.0l + LPG - sprowadzony
2006 roku, gaz założony nowy w
2007 roku, automatyczna skrzynia
paka230cm wspomaganie, RM z
niemieckiej policji - cena 3.5 tys. - 692
050 387
TWINGO - 95 rok po przeglądzie,
opłacone OC, zimowe opony, zielony,
cena 3500 zł do negocjacji - 504
334 380
UNO 1.0 - OC, przegląd, na chodzie,
nowy tłumik, czarny, 3-drzwiowy - 793
731 224, 694 365 936
USZKODZONE Polo 600 zł. - 1,1 92
rok z LPG - 510 242 940
VOLKSWAGEN Golf 2 - 1.6 automat + 2 letnia instalacja LPG. Stan
techniczny idealny. Po wymianie
rozrządu, ﬁltrów, pasków, klocków
hamulcowych, uszczelek, poduszek
itp. 2800 zł. - BARDZO PILNE, nie do
negocjacji - 693 639 858
VOLVO 460 za 400 zł. - 1995 rok,
pojemność 2000 benzyna, częściowo
rozebrany na części tylko całość
GG1209469 - 792 401 367
VW Golf 1.8 - 1993 rok, 1,8 cm3 elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
elektryczny szyberdach, centralny
zamek, sportowe zawieszenie,
kubełkowe fotele, sportowy wydech,
stożkowy ﬁltr powietrza, alufelgi, przyciemniane szyby - 798 899 304
VW Golf 3 - - rok produkcji 1994 1,9
Turbo Diesel, kolor ciemny graﬁt stan
dobry, elektryczne szyby sprzedam
tanio - cena do uzgodnienia - 696
120 920
VW Golf 3 GT - 1.8 - 92 rok, benzyna
cena 2500 zł. - 785 636 538
VW Golf 95 XII - 3 drzwiowy, zadbany,
elektryczne szyby i lusterka, alufelgi
plus koła zimowe, atrakcyjny wygląd
cena 6.600zl - 696 569 015
VW Golf II - stan dobry, cena do
uzgodnienia - 696 874 426
VW Golf II, 1993 rok - granatowy.
Przebieg 186800. Sprawny, zarejestrowany od dwóch lat w Polsce.
4.000 zł. - 500 840 361
VW Golf II+ gaz za 1200 - gazem,
blacharka do poprawek, bardzo
ekonomiczny, w ciągłej eksploatacji, radio cd, mp3 - 887 652 333
VW Golf III - 93 tanio - zarejestrowany od dwóch lat w kraju.
Stan dobry. Granatowy, przebieg
186.800 km. Cena 4.000 zł. Piechowice - 500 840 361
VW Golf IV kombi - 1,9 tdi 90 km,
climatronic, 4 elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, regulowana
kierownica, radio, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
zarejestrowany w kraju, ekonomiczny. Cena do negocjacji. - 798
790 680
VW Passat 4x4 - 82 rok, 1.6 Diesel w całości lub na części 1200
zł. - 781 957 376
VW Passat combi 1992 rok - po
wymianie układu hamulcowego,
wydechu, z gazem kpl. kół zimowych, alufelgi, centralny zamek,
alarm stan dobry sprzedam - tanio
- 783 219 939
VW Polo - 95 rok, 1,3 benzyna,
przebieg 126 tyś, czerwony,
3-drzwiowy w bardzo dobrym
stanie, zadbany. Ważny przegląd i OC. Cena 5500 zł. - 511
499 727
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VW Polo, 93, 1.0, zadbany - Auto
w bardzo dobrym stanie, drugi
właściciel, garażowany, oszczędny
4,5l/100km, do wymiany lewy
wahacz przedni. Cena do negocjacji - 601 872 127
VW T4 - 1997 2.4D, blaszak tylne
drzwi oszklone stan bdb + kpl. opon
zimowych. - 602 280 053
VW-PASSAT 1.9D b3 - biały
oszczędny 6l/100km combi wspomaganie 3.5 tys. Cieplice - 692
050 387
XANTIA 93 ok. - 1,8 + gaz, wzbogacona wersja kierownica wielofunkcyjna, uszkodzona skrzynia
biegów, można jechać sprzedam
lub zamienię na tanie kombi - 721
346 897
ZADBANY Transit - przedłożony,
podwyższony, czerwony 2.5d
zadbany, ABS, srs, nowy przegląd
3 osoby - 512 117 779

RÓŻNE
SPRZEDAM
NAJTANIEJ garaże blaszane,
bramy garażowe - transport i montaż gratis - 075 643 90 25 i 501
234 403
DREWNO kominkowe i opałowe
- cena 100 - 150 zł. m - 695 725
857
DREWNO kominkowe mieszane,
liściaste i iglaste z transportem,
podsuszane - 694 054 511, 075 784
71 45, 791 811 968
DLA wędkarza historyka „Wiadomości Wędkarskie” z lat 1966 - 75
- sprzedam tanio, egzemplarze
oprawione - 075 746 22 33
ŁÓŻKA piętrowe, stoły, tapczany,
krzesła, stary kredens, duże garnki,
zmywarkę, szafy - wszystko używane - tanio - 669 572 291
OWCY i barany rasy fryzyjskiej - 075
777 61 30 po 21:00 - 669 117 317
KWIAT Fikus - wysokość 3.5 m,
cena 350 zł - 721 271 744
2 głośniki 2 drożne - marki Victronic 60 watt, średnica głośnika
10 cm. Cena 20 zł. - 722 267
733
BELKI z rozbiórki w stanie
idealnym - okolice Jeleniej
Góry - 665 264 733
KUFLE stare i nowe szkło
barowe - wyposażenie restauracji - stary kredens, sporo
innych antyków oraz wielkie
i średniej wielkości akwarium
wraz z piraniami - 510 042
734
MASKOWNICA na głośniki maskownica na głośniki - 722
267 733
NOWY zlewozmywak - kwasiak
- jednokomorowy oraz wynajmę
pomieszczenie na garaże lub
na magazyn - 785 599 886
STEMPLE bardzo tanio - Stemple bardzo tanio - 519 150
120
TUBA do samochodu - średnica
głośnika 30 cm 3 kolorowa,
ładne brzmienie i wygląd moc
około 120 watt. Cena 120 zł. do
negocjacji - 722 267 733
UŻYWANE szafki kuchenne - +
zlewozmywak + bateria, cena
150 zl. - 663 069 324
WZMACNIACZ samochodowy
- wzmacniacz samochodowy 722 267 733
DO telefonu Nokia - słuchawki,
baterie, ładowarkę sieciową
oraz samochodowa - 722 267
733
TELEWIZOR Sony Trinitron 29”
- za 350 zł. - 515 206 283
8 zł za m2, 36 m2 płytki posadzk o w e k o l o r s z a r y, w ł o s k i e ,
33x33 cm - 510 172 730
BRODZIK 15 cm wysoki, siatkę
budowlaną na styropian 46,5 m
(pozostała po remoncie - 609
494 710
BUTLA duża 66 l, But – Prop
150 zł. - 607 220 746
MATERAC nowy 160x200. 150
zł. - 607 220 746

RÓZNE
KUPIĘ
BIAŁĄ broń, ordery, odznaczenia,
dokumenty wojskowe, obrazy,
meble, porcelanę, lampy, srebra i
inne starocia - 609 443 235
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

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

