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ROZMAITOŒCI
PLUS TYGODNIA

NA TOPIE
Adam Spolnik
animator kultury w Starej Kamienicy

– Jesteście dla nas centrum Europy – tak o Jeleniej Górze powiedzieli wspomniani Holendrzy. Peter i Ad są mocno związani z Polską i naszym regionem. Rozstali się z
Holandią, aby u nas osiedlić się na stałe. Wybrali przepiękną okolicę Starej
Kamienicy, gdzie kultywują tradycje swoich rodaków starając się
jednocześnie żyć w polskim
rytmie i stawiać czoła miejs c ow y m p ro b l e m o m o r a z
d z i e l i ć r a d o ś c i z i n ny m i .
Miniony t ydzień ubar wiony
został zorganizowanych przez
Petera i Ada oraz Fundację
Nemo Festiwalem „Rozdroża”, któr y dot yczył
głównie spraw migracji
w literaturze bez granic
i w twórczości pisarzy
transgranicznych.

– Człowiek „orkiestra”, twórca i animator wielu przedsięwzięć w Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy, bez którego dziś trudno wyobrazić sobie działalność
kulturalno-oświatową w tej miejscowości. To dzięki panu
Adamowi Stara Kamienica wysuwa się na czoło jeśli
chodzi o aktywność w organizacji wydarzeń kulturalnych. Sprzyja temu pięknie odremontowana
dzięki wsparciu z Unii Europejskiej siedziba
CIT, w której artyści i liczna publiczność są
częstymi gośćmi. Wydaje się, że A. Spolnik
robi po prostu to, za co mu płacą. Nie
sposób jednak nie mieć wrażenia, że
wkłada to znacznie więcej serca niż
„normalny” pracownik.

(tejo/rylit)

(tejo)
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Cztery promile we krwi dróżniczki
Tragedią mogła zakończyć się nieodpowiedzialność
dróżniczki z Piechowic, która w miniony czwartek niemal do nieprzytomności upiła się w pracy i w tym stanie
kierowała ruchem pociągów.
Dramatowi na torach
zapobiegł anonimowy
i n fo r m a t o r, k t ó r y z g ł o sił sprawę na policję.
– Powiedział, że ma poważne podejrzenia co do
trzeźwości pracowniczki,
która kieruje ruchem
pociągów na przejeździe
kolejowym w Piechowicach – mówi podisnp.

się, że ma ona ponad 4
promile alkoholu.
Kobieta została przewieziona do policyjnego
pomieszczenia zatrzym a ń . Wc z e ś n i e j p o w i a d o miono maszynistę, który
kierował pociągiem przej e ż d ż a j ą c y m o 17. 2 0 p r z e z
Piechowice, by zachował
szczególną ostrożność.

Kolejarka odpowie za
narażenie życia i zdrowia
ludzi: kierujących oraz
pasażerów pociągu.
Policja ustala szczegó-

Kropla światła
w morzu potrzeb

ł y t e j s p r a w y. S p r a w d z i ,
w jakich godzinach pracowała pijana dróżniczka
oraz ile w tym czasie
przejechało przez ten

p r z e j a z d p o c i ą g ó w. Ko bieta za kratami więzienia może spędzić nawet
5 lat.

(Angela)

Widowisko obrazujące muzyczne
klimaty Zielonej Wyspy, „Touch
of Ireland” odbędzie się już dziś
(26 października) w Teatrze im.
Norwida o godz. 17. 30 i 20. W
spektaklu muzyczno–tanecznym
wystąpi grupa CARRANTUOHILL
oraz formacja REELANDIA. Solistą
widowiska będzie Bob Bales, który
pochodzi z Mayo, najbardziej tradycyjnego regionu Irlandii.

(tejo)

TERAPIA NA GÓRALSKĄ NUTĘ

335 tys. zł jeszcze w tym roku wyda miasto na modernizację, wymianę lub doposażenie Jeleniej Góry w uliczne
latarnie. Więcej światła pojawi się na głównych ulicach
Jeleniej Góry i Sobieszowa. – To niewiele w stosunku do
oczekiwań, ale lepsze to niż nic – mówi J. Bigus, zastępca
dyrektora zarządu dróg.
Pieniądze na poprawę oświetlenia w mieście zostały przeznaczone na sprawy najpilniejsze. W
pierwszej kolejności wykonywane
są prace w miejscach, które zgłaszali sami mieszkańcy. Część z
ulicznych latarni, która nadają się
do modernizacji zostanie pomalowana, a instalacja w nich zostanie
wymieniona.
W miejscach, gdzie czas odcisnął
się zbyt mocno, przez co korozja
doszczętnie zniszczyła zarówno
słupy, jak i kable, latarnie zostaną
wymienione na nowe. Na wielu

Dziś (26 października) o godz. 17
w siedzibie JCK przy ulicy Bankowej
zaczynają się eliminacje do konkursu „Zaduszki poetyckie 2009”, który
co roku odbywa się pod hasłem:
„Przecież znasz wszystkie moje
chwyty”. Laureaci zmagań wystąpią podczas koncertu finałowego
zapowiadanego na Dzień Zaduszny,
czyli 2 listopada. Przedsięwzięcie
poświęcone jest pamięci współczesnych twórców, którzy odeszli
przedwcześnie.

Dotknięcie Irlandii

KOBIETA ZA KRATAMI WIĘZIENIA
MOŻE SPĘDZIĆ NAWET 5 LAT.
Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji. Na miejsce
wysłano mieszany patrol
stróżów prawa. Po przebadaniu 40-latki okazało

Zaduszki z poezją
Fot. Policja

DZIŚ W JELONCE

ulicach, na których brakuje doświetlenia miejski zarząd dróg i
mostów planuje ustawienie też
latarni dodatkowych.
Przeznaczone pieniądze to
zbyt mała kwota, by wymienić za
nią wszystkie latarnie, które nie
nadają się do dalszej eksploatacji.
Koszt jednej latarni z przyłączem
to około 2 tys. zł. Dalsza wymiana
i modernizacja ulicznych lamp ma
być kontynuowana w przyszłym
roku.

(Angela)

Tu będzie jaśniej
Prace dotyczące doświetlenia ulic zostaną przeprowadzone m.in. na ulicach Wolności, Teatralnej, Wojska Polskiego, Sudeckiej, na Podwalu, Sabały, Chałubińskiego Kamiennogórskiej,
Osiedlu Żeromskiego czy Heweliusza – mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
Za 335 tysięcy złotych naprawione zostaną też latarnie stojące przy schodach prowadzących z ul. Jasnej na Podwale. Tam mieszkańcy od lat po zmroku musieli pokonywać je w
ciemnościach.

W ramach zajęć muzykoterapeutycznych organizowanych
przez Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z
Zespołem Downa w klubie „Orlik”
na cieplickim osiedlu Orle wystąpiła w miniony czwartek kapela
góralska ,,Jetelinka” z Jaworzynki
i Istebnej. Artyści zaprezentowali
Fot. Rylit

Fot. Konrad Przezdzięk

Peter Spruijt
Ad van Rijsewijk
organizatorzy Dni Kultury Holandii

Fot. Rylit
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folklor i muzykę ludową górali
Beskidu Śląskiego, jak się okazuje
bardzo różniące się od folkloru
i muzyki górali podhalańskich.
Audycja umuzykalniająca była
już kolejną zorganizowaną we
współpracy z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze. Program
prowadziła Monika Wałach, a

odbiorcami była grupa dzieci z
zespołem Downa i ich opiekunowie. Takie imprezy pozwalają
dzieciom zespołem Downa na
współpracę, wzmocnienie i rozwinięcie poczucia własnej wartości,
pewności siebie, wiary w swoje
siły i możliwości.

(rylit)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
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Fot. Angela

Ćwierć wieku w celi za śmierć sąsiada

Mateusz C. na ławie oskarżonych.

Ostatnia rozprawa, podczas
której zapadł wyrok w sprawie
zabójcy, Mateusza C. ze Starej
Kamienicy, trwała w minionym
tygodniu ponad trzy godziny. Na

co więcej ze szczególnym okrucieństwem pastwiąc się nad swoją
ofiarą.
– Zadał zmordowanemu pięć
ciosów metalowym prętem, po

MATEUSZ C. ZADAŁ OFIERZE PIĘĆ CIOSÓW
METALOWYM PRĘTEM, PO PIERWSZYM Z
NICH MĘŻCZYZNA PROSIŁ, BY OPRAWCA
GO ZOSTAWIŁ… KAT NIE POSŁUCHAŁ
początek przesłuchano biegłego
z zakresu medycyny sądowej.
Zadano mu pytania dotyczące
m.in. siły uderzenia łomem w
głowę zamordowanego. Biegły
uznał, że cztery z pięciu uderzeń
w szczyt głowy było zadane z dużą
siłą w granicach 4 – 5 punktów w
pięciopunktowej skali.
Oskarżyciel Radosław Magazowski i mecenas Wacław Majewski
reprezentujący oskarżyciela posiłkowego dowodzili, że sprawca
działał w zamiarze bezpośrednim,

pierwszym z nich mężczyzna upadł
i prosił by ten go zostawił. Zabójca
jednak z zimną krwią zadaje poszkodowanemu kolejne ciosy. Co
prawda, po orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego pojęcie szczególnego okrucieństwa zniknęło
z kodeksu, niemniej zachowanie
sprawcy z pewnością będzie miało
wpływ na ocenę sądu – mówił mecenas Wacław Majewski tuż przed
ogłoszeniem wyroku.
– Szczególnie przerażające
jest to, że do tej pory mieliśmy

Manko w mięsnym
Pocięty na kawałki papier toaletowy zamiast banknotów
Narodowego Banku Polskiego znalazła w kopercie z
utargiem właścicielka sklepu mięsnego w Szklarskiej
Porębie.
Pieniądze ukradła ekspedientka.
Policjanci zatrzymali złodziejkę
w domu. W jej torebce znaleźli
kilkanaście banknotów po 50 zł,
łącznie 1400 zł. – Była to część
skradzionego utargu, brakującą
kwotę kobieta przeznaczyła na
własne wydatki. Przyznała się do
kradzieży oraz zamiany pieniędzy

na papier toaletowy – poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska,
rzeczniczka policji. Kobieta odpowie za kradzież. Grozi jej kara do 5
lat pozbawienia wolności.

(tejo)

Wypadek po kieliszku?
Zwłoki 57–letniego mężczyzny znaleziono w minioną środę
w Czernicy blisko Dziwiszowa.
Martwego człowieka zauważyły
dzieci. Na miejsce przybyła grupa
dochodzeniowa policji oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w
Jeleniej Górze. Jeszcze nie są znane
przyczyny zgonu. Wszystko wyjaśni

się po autopsji.
Jak mówi podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik policji, nie jest
wykluczone, że mężczyzna uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi. Potknął się i spadł do rzeki, bo – co jest
prawdopodobne – był pijany.

(tejo)

zapadł jeszcze nieprawomocny wyrok: dwadzieścia pięć lat pozbawienia
wolności z zaliczeniem na
poczet kary tymczasowego
aresztu.

Angelika Grzywacz

Radosław Magazowski oskarżył
przestępcę o zabójstwo i zażądał 25
lat więzienia.

Auto za yorka
W minioną środę (21 października) sprzed domu w okolicach
Wzgórza Partyzantów zaginęła
Pepitka, suczka rasy york. Dla właścicielki zwierzę było jak członek
rodziny, dlatego za jego znalezienie
kobieta wyznaczyła nagrodę, fiata
cinquecento lub gotówkę. Suczka
była u obecnej właścicielki od 13
lat. W minioną środę po wyjściu na
podwórko przed domem, ślad po
niej zaginął.
Kto ma jakiekolwiek informacje
na temat miejsca, gdzie przebywa
pies, proszony jest o kontakt z właścicielem pod numerem telefonu
504 410 453.

(Angela)

Fot. Angela

do czynienia z młodocianym
złodziejaszkiem „odsiadującym”
karę w zakładzie poprawczym i
nagle idzie z tym złodziejstwem
i zabija człowieka. Faktem jest,
że zabójca nie szedł po to by
zabić, zakładał że nikogo nie ma
w domu. Kiedy zostaje jednak
na tym złodziejstwie złapany
dokonuje zimnej kalkulacji – co
będzie jak mnie złapie policja,
pójdę siedzieć. Za kradzieże dostałby on około roku, jednak nie
bierze tego pod uwagę i zabija –
podkreślił adw. Majewski.
Obrona zbyt wielkiego pola
do działania nie miała. Wszelkie
okoliczności działania sprawcy
świadczyły przeciwko niemu.
Mecenas Edyta Wojtarek-Kuczyńka, obrońca z urzędu, wnioskowała o powołanie biegłego z
zakresu psychologii i psychiatrii,
który miałby dokonać oceny
interpretacji intelektu oskarżonego, z zakresu zdolności
przewidywania oraz określić
na ile sprawność intelektualna
oskarżonego jest poniżej średniej. Sąd jednak nie przychylił
się do tych wniosków.
Po wygłoszeniu mów stron

Fot. Archwium

Osiemnastolatek ze Starej Kamienicy, który 6 marca tego
roku dla dwóch tysięcy złotych zabił swojego sąsiada
metalowym prętem, usłyszał wyrok: 25 lat pozbawienia
wolności. Mateusz C. twierdził, że zabił, bo przyłapany
na kradzieży przestraszył się konsekwencji. Wyrok nie
jest prawomocny.

Historia
jednej
zbrodni
Mateusz C. ze Starej Kamienicy wychowywał
się bez troski rodziców, którzy pili wódkę i
przyzwalali na przestępcze życie syna. Ten
nie chciał się uczyć i kradł. Wielokrotnie notowany przez policję był częstym „gościem”
w sądzie. W kwietniu 2008 roku skierowano
go na resocjalizację, do ośrodka szkolno – wychowawczego w Walimiu, gdzie przez krótki
czas rokował, że zmieni się na lepsze. Zaczął
odbudowywać zaufanie opiekunów ośrodka,
którzy co trzy – cztery tygodnie wypuszczali
go na przepustki do domu. Właśnie podczas
ostatniej z nich, Mateusz przyjechał do
rodzinnej miejscowości na dwa dni. 6 marca
spotkał kolegę Sławka, od którego pożyczał
pieniądze na alkohol. Kupił sobie dwa wina i
wypił je. Kiedy skończył się alkohol i pieniądze,
poszedł do domu pana Józefa, który mieszkał
samotnie i uchodził za osobę zamożną.
Włamał się przez dziurę w ścianie , przez
którą dostał się na piętro. Kiedy nadszedł
właściciel, zabójca podniósł łom, który w
związku z prowadzonym w pomieszczeniu
remontem, leżał na ziemi, i schował się za
drzwiami. Wchodzącemu właścicielowi zabójca zadał co najmniej pięć ciosów w głowę.
Następnie schował łom w jeden z szafek i nie
sprawdzając czy właściciel żyje, zszedł na
parter do kuchni i pokojów. Splądrował mieszkanie, z którego ukradł laptopa z modemem
internetowym, telefon komórkowy, aparat
fotograficzny, lornetkę i torbę turystyczną
o łącznej wartości 1820 złotych. Wszystko
spakował do podróżnej torby i wyszedł
frontowymi drzwiami. Następnie udał się
do stodoły swoich rodziców, gdzie schował
łup i zasnął. Kiedy się przebudził poszedł na
wioskę i zadzwonił ze skradzionego telefonu
do wujka. Niedługo później zatrzymała go
policja. Sprawca przyznał się do winy.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Za a nawet przeciw
Zaczęła się nieoficjalna kampania wyborcza do samorządu. A ja jestem naprawdę poruszony. Czemu tak się
dzieje? Otóż wystarczy popatrzeć na to, jakie emocje
wiążą się z szeroko przez nas opisywaną na łamach
Jelonki sprawą budowy południowej obwodnicy miasta.
Z jednej strony rządzący prezydent chce koniecznie
pochwalić się sukcesami i będzie forsował swoje pomysły niezależnie od ich opłacalności i realności ich
wykonania.
Z drugie strony opozycja i poszczególni radni chcą zająć wygodne dla
siebie krytyczne stanowisko wobec
wszystkiego co robi szef miasta i
jego ekipa. Czy oponenci zablokują
wszystko, z czym przyjdzie się do
nich na obrady rady? Zaprosiłem do
dyskusji w programie Grażynę Malczuk z SLD, Miłosza Sajnoga, szefa
koła Dolny Śląsk XXI oraz Ireneusz
Łojka z Prawa i Sprawiedliwości,
aby spróbowali wyjaśnić, dlaczego
w miniony wtorek nie dali zgody
prezydentowi na sfinansowanie
część wspomnianej inwestycji.

Oczywiście wszyscy radni są za
budową. I na tym kończy się zgoda.
Każdy ma już inne pomysły, jak to
zrobić. Jednak my jako obywatele
wybieramy radnych po to, aby swoją
pracą potrafili rozstrzygać tego typu
spory. Niestety, obawiam się, że Jelenie Góra zostanie bez nowej drogi i
nie skorzysta z dofinansowania z
Unii Europejskiej. Zdaję sobie sprawę,
że warunki finansowe kredytu są
bardzo trudne, ale rozumiem także,
iż ktoś, kto to proponuje, bierze też
odpowiedzialność za finanse naszego miasta i nie forsuje rozwiązań nie-

pewnych czy groźnych dla płynności
finansowej Jeleniej Góry.
Zastanawiam się czasem tylko, czy
nie było by taniej wysłać radnych i
urzędników do budowy dróg. Jeśli ich
prywatne interesy polityczne i krótkowzroczna polityka od wyborów
do wyborów przesłaniają im dobro
miasta i obywateli, to ja dziękuję za
taką demokrację. W polityce liczą
się nie intencje, nawet te najlepsze
i najszlachetniejsze, ale efekty. A w
Jeleniej Górze jest ich na razie brak.
Zobaczymy, co wyborcy zrobią z
takim montażem rzeczywistości.
Ale są też na szczęście pozytywne
przykłady dobrej pracy. W tym
tygodniu w Dialogach gościłem miejskiego rzecznika praw konsumenta
Jadwigę Reder-Sadowską, która
rzeczowo i fachowo stoi na straży,
aby nam – jako konsumentom – nie
działa się krzywda.
Zapraszam do obejrzenia obydwu programów na łamach www.
jelonka.com

Wasz Wiktor Marconi
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Wystawę o postawach Polaków
przed rozbiorami Polski przygotowali
trzecioklasiści z Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Otwarcie tej ekspozycji przewidziano
na dziś (26 X) na godz. 10 w gmachu
I LO im. Żeromskiego przy ul. Kochanowskiego.

Bliżej Europy
pod Śnieżką

Polsko-niemiecko-ukraiński Kongres Samorządów Lokalnych „Bliżej
siebie- bliżej Europy” rozpocznie
się dziś, 26 X, w Hotelu „Skalny” w
Karpaczu. Obecność zapowiedzili
Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, prof. Danuta
Hübner, przewodnicząca komisji
rozwoju regionalnego Parlamentu
Europejskiego oraz prof. Jerzy Regulski, były senator i Honorowy Obywatel
Jeleniej Góry.

Dla nas niewiele

Tylko pojedyncze inwestycje, realizowane w najbliższym czasie przez jeleniogórskie firmy będą finansowane
z funduszy z Unii Europejskiej.
10.3191.884,77 złotych bezzwrotnych dotacji trafi głównie do przedsiębiorców z powiatu wrocławskiego i
powiatu świdnickiego. We wnioskach
złożonych przez rodzimych przedsiębiorców było za dużo błędów
formalnych.

Wzorowa informacja

Laureatem piątej edycji konkursu
na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce została w swojej
kategorii placówka ze Szklarskiej
Poręby. Konkurs zorganizowała
Polska Organizacja Turystyczna.
Szklarskoporębskie IT wyprzedziło
m.in. takie miasta jak Szczyrk (II
miejsce) i Węgorzewo (III miejsce)
– informuje kierowniczka placówki
Grażyna Biedermann.

Kłopoty policjanta

Funkcjonariusz policji po służbie
jadąc swoim prywatnym autem
w Janowicach Wielkich uderzył
w zaparkowany pojazd. Kierowca
miał ponad trzy promile alkoholu.
Komendant miejski policji w Jeleniej
Górze niezwłocznie zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych. Wszczęto również wobec
niego postępowanie dyscyplinarne.
Teraz, oprócz odpowiedzialności
karnej, funkcjonariuszowi grozi
również zwolnienie z pracy.

Hołd nieobecnym
W najbliższą niedzielę (1listopada) mieszkańcy odwiedzą groby swoich bliskich i
zapalą na nich znicze. Wielu zapomina, że
o zmarłych trzeba pamiętać przez cały rok,
nie tylko od święta. Widać to po zarośniętych mogiłach, zwiędniętych od miesięcy
kwiatach, liściach, które znikają tuż przed
dniem Wszystkich Świętych.

Fot. Konrad Przezdzięk

Gimnazjaliści o historii

Alicja Czerniawska

Przez ten czas
ma również
obowiązek
utrzymania
go w czystości,
jak również
posprzątania
przestrzeni
między grobami – dodaje.
NieporząPrzed główną bramą cmentarza komunalnego. Piątek, 23 X,
dek stał się
godz. 14. 40
widoczny,
bo – jak podkreśla prezes
DEPTANIE UMARŁYCH – O NIEISTNIEJĄCYM
Kasztelan – wielu młodych
ludzi wyjechało za granicę, a
CMENTARZU PRZY KOŚCIELE ŁASKI
starsi nie mają już siły sprząPRZECZYTASZ NA STRONIE 15
t a ć . – M y d o t yc h g r o b ó w
nawet nie mamy prawa, ktoś ż e r a z e m z c h wa s t a m i w y - tanie mogił swoich bliskich,
mógłby nas później oskarżyć, r waliśmy jakieś kwiat y czy lub mieszkają zbyt daleko by
k r z e w y. N i e regularnie je odwiedzać, są
m a m y t e ż f i r my o fe r uj ą c e sp r z ą t a n i e
m o ż l i w o ś c i grobów, w t ym MPGK. Koszt
w y c i ą g a n i a całorocznej opieki nad mojeden autobus wg rozkładu - Sudecka „Nowy Cmen- k o n s e k w e n - g i ł ą , ł ą c z n i e z z a p a l a n i e m
jazdy obowiązującego w tarz” – Sudecka „Czarno- c j i w o b e c zniczy to około 300 złot ych.
soboty. Rozkłady jazdy au- leska” (pętla). Skorzystać z ludzi, którzy Za wykonanie zlecenie gruntobusów pozostałych linii linii sezonowej pasażerowie n i e s p r z ą t a - t ow n e g o p o s p r z ą t a n i a n a w dniu 1.11.2009 r. nie ule- będą mogli wyłącznie po ją. Nie może- grobka zapłacimy około 100
gają zmianom. Pojawi się okazaniu uprawnienia do my ich karać – 200 złot ych. Na cmentarzu
natomiast linia sezonowa: przejazdu bezpłatnego, bi- – p o d k r e ś l a n i e b r a k c h ę t n yc h , k t ó r z y
w y ko n u j ą t a k i e u s ł u g i . W
„Zabobrze - Nowy Cmen- letu miesięcznego, skasowa- szef MPGK.
R o z w i ą - listopadzie zarabiają nawet
tarz”, na której od godziny niu biletu jednorazowego
8:00 wahadłowo będzie bądź po zakupieniu biletu z a n i e m d l a do t ysiąca złot ych.
osób, kt órzy
(Angela)
kursowało 6 autobusów ze u kierowcy.
nie mają czaśrednią częstos u na sp r zą tliwością co 10
minut, a odjazd
będzie sterowany
przez pracowników Na d z o r u
Chryzantemy złociste
R u c h u . Tr a s a
Rozpoczęła się gorączka zakupów nagrobnych stroików,
przejazdu to Kiewieńców, kolorowych zniczy. Sklepowe półki wypełnione są
pury („Małcużyńnimi po brzegi. Co wybrać? Znicze szklane czy plastikowe, z
skiego”, „ZUS”)
- Bacewicz - Ogińornamentami czy bez ozdobień? Ceny nie zmieniły się znacząco
skiego - „Rondo”
z stosunku do roku ubiegłego. Dla przykładu, mała doniczka z
R ó ż yc k i e g o chryzantemami kosztuje około 6 złotych. Bardziej okazałe –
Drzymały - Osienawet 20 złotych. Na stoiskach przed cmentarzem można
dle Robotnicze
znaleźć produkty na każdą kieszeń.
- Podwale - Bankowa - Matejki

Coraz większy ruch panuje
na cmentarzach. Bliscy zmarłych porządkują groby, także
te zaniedbane. Są jednak
mogiły, o które nie ma kto
zadbać. Co roku akcję sprzątania grobów organizują
harcerze. Jest co sprzątać: na
o by d w u n e k ro p o l i a c h p r z y
ulicy Sudeckiej w fat alnym
stanie jest około 10 procent
nagrobków.
– Grób należy do rodziny
osoby zmarłej – przypomina tymczasem Michał
Kasztelan, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Ko m u n a l n e j . – To r o d z i n a
wykupuje miejsce do pochówku, do którego ma
prawo przez dwadzieścia lat.

Na cmentarz autobusem
Wybierając się na cmentarz autobusami miejskimi
warto pamiętać o zmianach
w tym dniu w rozkładzie
jazdy. W niedzielę, 1 listopada, autobusy linii nr 1 będą
kursować według rozkładu
jazdy obowiązującego w
niedziele. W Jeleniej Górze, na odcinku Podchorążych – Orzeszkowej, w
godz. 11:00 - 15:30 będą
kursowały dodatkowe dwa
autobusy. Autobusy linii
nr 12 kursują wg rozkładu
jazdy obowiązującego w
dni robocze, z pominięciem
przystanków TESCO, Staffa
i Nowowiejska. Wszystkie
kursy będą kończyły i rozpoczynały swój bieg na
przystanku „Czarnoleska”
przy ul. Sudeckiej. Autobusy
linii nr 15 będą kursowały
wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty. Na linii
nr 16 w godzinach 11:00
- 15:30 będzie kursował

Fot. Konrad Przezdzięk

W razie pożaru tragedia gotowa
Czwartkowe ćwiczenia strażaków w przedszkolu specjalnym przy
ulicy Grottgera pokazały, jakie zagrożenie stwarzają kierowcy, którzy
nie zwracają uwagi na zakaz zatrzymywania się i postoju na tej ulicy i
blokują samochodami drogę ewakuacyjną.
Akcja ewakuacyjna i alarm pożarowy miały miejsce w miniony
czwartek (22 X) przed południem
w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ulicy Grottgera. W
zaaranżowanym scenariuszu ogień
wybuchł na strychu budynku.
Rolą pracowników placówki była
ewakuacja dzieci. Zadanie nie
należało do najłatwiejszych, ponieważ część uczniów porusza się

na wózku inwalidzkim, większość
posiada znaczny stopień niepełnosprawności.
Największy problem pojawił się
na ulicy Grottgera, gdzie jest zakaz
zatrzymywania się i postoju, a
mimo to stały tam samochody. –
Drabina nie mogła podjechać na
odpowiednią odległość, musieliśmy
ustawić ja na środku jezdni i nie
dostała do kondygnacji, gdzie uwię-

Ćwiczenia na obiektach prowadzone są co najmniej raz na dwa lata, a ze względu na specyfikę
tej placówki, strażacy prowadzą ćwiczenia częściej. Udział w akcji wzięło pięć jednostek,
dwa samochody gaśnicze, dwa ze sprzętem wysokościowym drabiną i podnośnikiem oraz
samochód operacyjny dowódcy jednostki. Podobne ćwiczenia odbywają się w placówkach
w Janowicach Wielkich oraz w Miłkowie, gdzie również przebywają osoby niepełnosprawne.
W miniony wtorek strażacy ćwiczyli w siedzibie MOPS przy ul. Jana Pawła II.

ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI

Alusia lub Alunia, tak mówili
na nią znajomi i przyjaciele. A tych
znajomych i przyjaciół nie tylko
wśród rówieśników miała mnóstwo
dzięki swojej pogodnej naturze,
zaangażowaniu i przekonaniu, że
w życiu najważniejsze są sprawiedliwość oraz dobro. Była taką małą
królewną, która chciała zbawić cały
świat. 13-latka zginęła tragicznie w
lutym tego roku.

Stefan Strahl

Bez Niego nie byłoby Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia, którą
współtworzył i przez długie lata
prowadził. Nie byłoby Filharmonii
Dolnośląskiej, której podwaliny –
JeleniogórskąOrkiestręSymfoniczną
– stworzył. I którą przez wiele lat
zarządzał jako dyrektor artystyczny
i dyrygent. Nie byłoby kilku pokoleń muzyków. Pozostanie trwałą
postacią w panteonie jeleniogórzan,
o których zapomnieć nie sposób.
Zmarłpodługiejchorobiewkwietniu
tego roku.

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

5

zieni byli ludzie
– mówi starszy
kapitan Mieczysław Stelmach,
dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 2
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze.
Gdyby ogień pojawił się realnie,
nie zdołalibyśmy
uratować uwięzionych i doszłoby do tragedii.
Jak zapowiada Mieczysław Stelmach, by do takich sytuacji nie
dopuścić, straż pożarna oficjalnie
wystąpi do policji i straży miej-

Teofil Ligęza vel Ozimek

Nestor turystyki jeleniogórskiej.
Człowiek, który swoje życie poświęcił
wychowaniu młodzieży, turystyce
i krajoznawstwu. Pedagog, wychowawca kilku pokoleń uczniów i turystów,piechur,społecznik,znamienity
krajoznawca, obdarzony doskonałą
pamięcią do ostatnich dni. Inicjator
popularnych wycieczek niedzielnych
dla mieszkańców regionu z cyklu
Rajd na Raty”. Zmarł 20 kwietnia
2009 roku.

Łukasz Pietrzak

skiej o dopilnowanie, by kierowcy
przestrzegali ustawionego oznakowania. Do blokowania drogi
ewakuacyjnej dochodzi tu bowiem
nagminnie. Dzisiaj jeden z samo-

chodów zablokował wjazd główną
brama stając na środku wjazdu.

(Angela/Ania)

– Oj Łukaszu, nasz gigancie! – te
słowa zawarł w wierszu dedykowanym znanemu gitarzyście i niezapomnianemu pedagogowi Kazimierz
Pichlak, poeta i lekarz. W wersach
„Łukasz gra chórom i anielicom,
różne tanga i Bóg wi co”, a szkoła im.
Garści musi się wziąć w garść, choć
po Łukaszu pozostała ta „cholerna
pustka”. Ale świadomość, że kiedyś
Go spotkamy może niekoniecznie
jutro, dodaje nam wszystkim wiary,
nadziei i otuchy.Zginąłwtragicznych
okolicznościach w maju tego roku.
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WYDARZENIA
MAŁA JELENIA GÓRA Z TRZY I PÓŁ MILIONOWYM KOLOSEM

Bratamy się z Chinami
mieszkańców poprzez wspólną
promocję miast. W planach jest
również wymiana zespołów
kulturowych i sportowych
organizowanie stowarzyszeń i nawiązywanie
kontaktów partnerskich.
Ma to być podstawą stworzenia warunków
do nawiązania współpracy
gospodarczej

.
Fot

T
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intencyjny
był wyra-

Panorama Changzhou.

– wziął udział jego zastępca Jerzy
Lenard, a także sekretarz miasta
Agata Żmijewska, skarbnik Janina
Nadolska i naczelniczka wydziału
architektury i urbanistyki Magdalena Kwasiuk. Radę Miasta Jeleniej

zem woli współpracy, która ma być
realizowana poprzez wzajemne
poznawanie historii, kultury i obyczajów obydwu miast, tworzenie
przyjaznej atmosfery i warunków
do wzajemnego poznawania się

Nowe życie starego

klasztoru

Jelenia Góra pozyskała 11,5 mln zł na remont i modernizację budynku przyklasztornego w Cieplicach. Powstanie
tam siedziba dla CCK Przystań Twórcza, a z Parku Norweskiego zostanie przeniesione Muzeum Przyrodnicze.
Projekt przeszedł pozytywnie
weryfikację formalną w sierpniu
i przyznanie pieniędzy było już
tylko formalnością. W minionym
tygodniu oficjalnie ogłoszono, że
Jelenia Góra dostanie 11,5 mln zł.,
które mają zostać przeznaczone
na zagospodarowanie kompleksów
pocysterskich (kościoła św. Jana
Chrzciciela i budynku poklasztornego). Miasto chce tam zlokalizować Muzeum Przyrodnicze, punkt
informacji turystycznej i Cieplickie
Centrum Kultury. – To znacznie
korzystniejsza lokalizacja, bliżej
centrum Cieplic. Powierzchnia pomieszczeń pozwoli na ekspozycję
zamkniętych do tej pory w magazynach eksponatów muzealnych, na

które nie ma miejsca w Pawilonie
Norweskim – mówi Stanisław Firszt,
dyrektor MP. Stuletnia dotychczasowa siedziba placówki ma zostać
wystawiona na sprzedaż.
Budynek ma zostać wyremontowany i przystosowane na potrzeby
tych placówek. Pojawił się też pomysł umieszczenia w tym budynku filii Książnicy Karkonoskiej,
która obecnie mieście się na Placu
Piastowskim. Wyremontowany
ma być również sam kościół Jana
Chrzciciela, na którym pojawi się
nowa elewacja. Przeprowadzona
zostanie konserwacja dzwonnicy
i plebanii.

(Angela/tejo)

Parkingi i info-kioski
Jelenia Góra stara się również o dofinansowanie na realizację południowo – zachodniego
szlaku cysterskiego, który zakłada powstanie dwóch parkingów w Cieplicach, infokiosków
zlokalizowanych w różnych częściach miasta oraz szalet przy parkingach i oznakowania
drogowego. Szacowana wartość tego zadania to z kolei 3200 tys. zł, możliwe dofinansowanie
to 85 procent tej kwoty. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa z 17 innymi gminami
i województwami. Jeśli jeden z partnerów się wyłamie i nie spełni wymaganych warunków,
zamierzenia legną w gruzach.

Stanisław Dąbrowski i tłumacz strony chińskiej
Chin.
A skąd pomysł na nawiązanie
współpracy z chińskim miastem
Changzhou ? Jelenia Góra w minionym roku była zaprezentowana
w Changzhou przez delegację
PM Poland, gdyż otwierany tam
był jeden z większych zakładów
produkujących maszyny papiernicze – tłumaczył Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.
– Po tej wizycie przedstawicieli PM Poland przesłano
nam propozycję współpracy z
Konsulatu Generalnego Polski
z Szanghaju informującą, że

Changzhou chciałoby współpracować z Jelenią Górą – przystaliśmy
na to – dodał prezydent miasta.
Obecnie Changzhou podpisało już
umowy partnerskie z 12 miastami
w 11 krajach na świecie, m.in. we

Włoszech, Holandii, Finlandii czy w
Stanach Zjednoczonych. W Polsce
Jelenia Góra będzie pierwszym
miastem partnerskim.

Angelika Grzywacz

Kolos w oddali
Jelenia Góra to przy Changzhou mała wioska. W chińskim mieście żyje trzy i pół miliona
mieszkańców. Jest prężnym ośrodkiem, do którego można dojechać czterema autostradami.
Są linie nowoczesnej kolei, a miasto, które istnieje od ponad dwóch tysięcy lat, leży nad
głównym kanałem łączącym je ze stolicą Chin, Pekinem. Obok meksykańskiej Tequili i
amerykańskiego Taylor to jeden z najbardziej oddalonych partnerów stolicy Karkonoszy=

Niżej szczytu możliwości
Fot. Konrad Przezdzięk

Marek Obrębalski i Chen Weichang
podpisują list intencyjny

n a s z yc h r e gionów poprzez
prezentację i promocję
firm. Chińczycy chcą też
wymieniać się z Jelenią Górą doświadczeniami na temat funkcjonowania samorządów w obydwu
krajach. Kolejnym krokiem w
ramach współpracy ma być podpisanie umowy partnerskiej, w której
pojawią się konkretne działania.
Kiedy? Tego jednak jeszcze nie
wiadomo.
Zarówno Jelenia Góra, jak i
Changzhou są miastami otwar-

tymi i pełnymi życia. –
Wielkie serca
mają ten sam
umysł – mówił jeden z
przedstawicieli

W trakcie immatrykulacji uroczyście przekazano indeksy przedstawicielom studentów pierwszego
roku: Przemysławom: Siewierskiemu i Walowi, Bartłomiejowi Szymosze, Annie Hnydyszyn, Agnieszce
Owoc, Patrycji Babiarz, Annie
Ślwce, Małgorzacie Barańskiej oraz
Bartoszowi Skowrońskiemu.

W sumie studia stacjonarne na pierwszym roku KK rozpoczęło 711 osób,
zaocznie uczy się 187 studentów.
– Stworzyliśmy więcej szans studiowania, ale nie udało
się przeprowadzić odpowiedniego naboru – mówił podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego prof.
Henryk Gradkowski, rektor Kolegium Karkonoskiego,
jedynej autonomicznej wyższej uczelni w Jeleniej Górze.
Wśród największych kłopotów
przy rekrutacji rektor Kolegium
Karkonoskiego wymienił spadek zainteresowania studiami
niestacjonarnymi i kierunkami
filologicznymi. Prof. Gradkowski
zaznaczył też, że daje się odczuć
konkurencję otoczenia wyższych
uczelni. Narzekał również na brak
poparcia w mediach lokalnych.
Jednak mimo kłopotów uczelnia
działa prężnie. Rozwija młodą

kadrę naukową, inwestuje, otwiera
nowe kierunki – w tym dziennikarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz historia z archiwistyką.
Wspiera także Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszący się
niesłabnącą popularnością wśród
starszych słuchaczy. Medal Zasłużonego dla KK odebrał europoseł
Piotr Borys. Uroczystość odbyła się
19 października.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Góry reprezentował zastępca przewodniczącego
Józef Zabrzański.
List

Fot. Konrad Przezdzięk

Na spotkaniu z władzami miasta
pojawili się Chen Weichang, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady
Narodowej w Changzhou, Zhang
Shuirong sekretarz generalny miejscowej rady narodowej Ji Chunlei,
zastępca dyrektora departamentu
rady, Zhaoyi, wiceszef miejskiego
biura ds.handlu, Hang Jinrong zastępca dyrektoram miejskiego biura spraw obywatelskich oraz Gao
Guojin, zastępca szefa wydziału ds.
kontaktów międzynarodowych w
Changzhou.
Ze strony polskiej w spotkaniu
– oprócz prezydenta Obrębalskiego

Ciężka dola tłumaczy
Rozmowy prowadzone były w trzech językach poprzez podwójne tłumaczenie. Na angielski
przekładał Stanisław Dąbrowski, znany wielu podróżnik,
przewodnik i tłumacz. Jego słowa tłumacz gości
przekazywał im po chińsku. Ci odpowiadali w swoim
ojczystym języku, było to tłumaczone na angielski,
a potem – przez St. Dąbrowskiego – na polski.
Żaden z obecnych samorządowców – czy
to przez protokół, czy niewiedzę
– nie błysnął znajomością angielszczyzny.
Fot. Konrad Przezdzięk

Jelenia Góra podjęła pierwszy krok w ramach współpracy z chińskim miastem Changzhou. W miniony piątek ratusz odwiedziła oficjalna delegacja nowego partnera. Gości
przyjął prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski. Podpisano list intencyjny o wzajemnej
współpracy.

Profesor Henryk Gradkowski, rektor Kolegium
Karkonoskiego.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYDARZENIA

Wyrazy zaniepokojenia lokalnych polityków z partii rządzącej,
listy otwarte i setki komentarzy
internautów i ludzi w mieście:
tak wielkiej debaty publicznej
chyba jeszcze nie było. Wtorkowe
votum separatum rady miejskiej,
która powiedziała „nie” prezydentowi Markowi Obrębalskiemu
na zawarcie umowy z urzędem
marszałkowskim o dofinansowaniu obwodnicy południowej
środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego, uświadomiło
jeleniogórzanom sens lub bezsens
budowy tego traktu. Zaczęto
zadawać sobie pytanie: czy droga
okalająca miasto jest rzeczywiście
potrzebna, skoro jest kłopot, aby tu
szybko i sprawnie dojechać?

Obwodnicą

do piekła

Fot. Mar

			

OBWODNICA TAK,
ALE…
Cezary Wiklik
radny SLD

Jerzy Bigus pokazuje plany obwodnicy. Czy pozostaną one jedynie w
papierowej formie?

wybudowanie
ponad 2 kilometrów drogi,
260 metrowego
wiaduktu i mostu nad Bobrem.
Wkład unijny to
około 38,5 %,
miasto musiał o by d o ł o ż y ć
pozostałe 61,5
procent.
– Jak wiem,
prezydent rozmawiał w urzędzie marszałJelenia Góra jest zakorkowana na wielu ulicach, choćby na
kowskim, który
Języczek u wagi
Wolności. Czy obwodnica udrożni ten trakt?
Do przyjęcia uchwały potrzebna z a p e w n i ł , ż e
była zgoda połowy obecnych rad- dostaniemy dodać na udrożnienie skrzyżowania
– To tylko fragment, który w
nych. Za głosował cały klub rad- finansowanie w
nych PO, Zofia Czernow i trzech wysokości 50 procent wartości po Grunwaldzkiej i Jana Pawła II – do- całości będzie miał znaczenie
radnych Lewicy, Józef Sarzyński, przetargu – mówi dyrektor Miej- daje Sajnog i pyta: – Dlaczego nie- regionalne. To dla nas niemałe
Józef Kusiak i Zbigniew Ładziński. skiego Zarządu Dróg i Mostów, obecni byli przedstawiciele gmin, korzyści. Przy drodze zawsze poDwóch radnych Lewicy, Cezary Czesław Wandzel – z rozstrzygnię- które mają skorzystać z budowy wstaje infrastruktura, zaczynają
Wiklik i Jerzy Pleskot wstrzymali tych już dużych inwestycji wiemy, obwodnicy, tak samo jak Jelenia działaś firmy, które przyniosą
się od głosu, tak jak cały klub że wygrywają oferty zapewniające Góra? Załatwić mieliśmy też waż- miastu dochód.
– Mogę jedynie wyrazić wielkie
Jelenia Góra XXI i klub Prawa około 80 procent kosztorysu in- ny problem powiatu, a starosta
i Sprawiedliwości. O wyniku westorskiego. Wiele realizuje się Włodyga nawet nie ruszył palcem, ubolewanie nad niezrozumieniem
przez grupę radnych potrzeby
zadecydował głos radnej Grażyny za jeszcze niższe kwoty, sięgające żeby wesprzeć tę inwestycję
rozwoju komunikacyjnego JeMalczuk, która jako jedyna była nawet 70 procent kosztorysu. Teraz jest dobry czas na oszczędne Wąskie gardła
leniej Góry. Na pewno poniosą
przeciw przyjęciu uchwały.
odpowiedzialność, jeśli miasto
– Nie byłam przeciwko budowie
nie dostanie pieniędzy unijnych.
obwodnicy południowej, która
NAWET JEŚLI OBWODNICA POWSTANIE,
W środę miałem podpisać umowę
na pewno jest potrzebna miastu
TO KŁOPOT Z SZYBKIM DOSTANIEM SIĘ
na dofinansowanie w wysokości
– wyjaśniała Grażyna Malczuk –
DO MIASTA OD STRONY WROCŁAWIA CZY
46 milionów złotych. Przez tych
ale przeciwko takiej jej realizacji
radnych może to być niemożliwe –
jaką przedstawił pan prezydent,
LEGNICY POZOSTANIE NIEROZWIĄZANY
skarży się prezydent Jeleniej Góry,
czyli finansowaniu jej z budżetu
Marek Obrębalski.
miasta w ponad 60 procentach.
W dodatku w piątek usłyszeliśmy budowanie i nie ma powodu, żeby
– W Jeleniej Górze mamy dwa
co innego, na sesji, prezydent u nas było inaczej – podkreśla szef wąskie gardła komunikacyjne. Będą negocjacje
i dyrektor Miejskiego Zarządu miejskiego drogownictwa.
Maciejową i skrzyżowanie Jana
Nazajutrz, w środę, prezydent
– Ta dyskusja była przede Pawła II i Grunwaldzką. Tam
Dróg i Mostów, Czesław Wandzel
mówili co innego. Nie dowierzam wszystkim o modelu finansowania będzie coraz gorzej, szczególnie
obietnicom prezydenta i uważam a nie o potrzebie samej inwestycji. jak powstanie galeria, pod którą
że jest dużo innych niezbędnych Finansowanie jest niedopracowa- właśnie otworzyliśmy plan zagoinwestycji w mieście, o których ne i drogie. Prezydent przedstawił spodarowania – argumentował z
realizacji już zdecydowaliśmy. montaż finansowy w piątek, żądał kolei szef klubu radnych PiS IreneJeżeli obwodnica południowa od radnych głosowania we wtorek usz Łojek. – Myślę, że obwodnica
nie powstanie, a powstaną inne i w dodatku on i jego ludzie mówili południowa nie jest priorytetem.
ważne inwestycje, będą to z dużo mówi na sesji jeszcze co innego, to Te ponad siedemdziesiąt milionów
większym pożytkiem dla miesz- tak musiało się skończyć – wyja- złotych, które miasto miało wydać
kańców miasta. Sądzę, że prezy- śnia szef klubu Jelenia Góra XXI, na obwodnicę, należy przeznaczyć
dent jeszcze nie odpuścił, bo tutaj Miłosz Sajnog.
na udrożnienie tych dwóch miejsc
– Jeżeli wychodzi się do radnych i będzie to z większym pożytkiem.
jest do wzięcia 46 milionów złotych. Ale rachunek jest prosty, 46 po 160 milionów złotych, licząc Chociażby na estakadę nad Grundostajemy, a prawie 40 wydajemy z odsetkami, trzeba być do tego waldzką, przebudowę Podwala
Cezary Wiklik i Jerzy
na odsetki. Nie warto – przekonuje perfekcyjnie przygotowanym, a i nowy most nad Bobrem na
Pleskot wstrzymali
nie pokazywać byle co i jeszcze to Mostowej
radna lewicy
się od głosu.
Według wniosku jaki trafił do zmieniać w czasie sesji. Droga ma
Obwodnicy mocno broniła
marszałka, miasto ma zaciągnąć odciążyć ruch w centrum miasta, przewodnicząca komisji finansów,
dług w wysokości 75 milionów głównie na Wojska Polskiego, o 18 Zofia Czernow. Mówiła o tym, że pisemnie poprosił marszałka o
złotych. Odsetki od tej kwoty jakie procent. Czy warto wydać siedem decyzja będzie nieodwołalna, że ta przełożenie terminu podpisania
miasto będzie musiało zapłacić milionów za odciążenie alei o 1 kwota nie zagrozi stabilności bu- umowy do 13 listopada. Co uda się
to 40 milionów. Wartość inwe- procent ruchu? Te pieniądze z dżetu miasta, który jeszcze będzie uzyskać przez ten czas? Na pewno
stycji to 119 milionów złotych za większym pożytkiem możemy wy- miał zapas do wykorzystania. – Te możliwość negocjacji z radnymi,
40 milionów odsetek wynikają ze którzy byli przeciw. Czy również
wstępnych obliczeń. Według mnie możliwość uzyskania dodatkoNadzwyczajnie
będzie to o wiele mniejsza kwota wego wsparcia we Wrocławiu? Z
– przekonywała.
Czy prezydent zdecyduje się zwoływać nadzwyczajną sesję rady, która miałaby jeszcze raz
wycofania się Jeleniej Góry z tej
Również radny Wiesław Tomera inwestycji na pewno cieszyć się
głosować obwodnicę, okaże się wkrótce. Jednak jeśli nie zmieni się układ sił za i przeciw, to
przekonywał, że drogę należy będą inne gminy dolnośląskie,
nawet obecność radnego Krzysztofa Czerkasowa, którego zabrakło we wtorek na sali obrad,
wybudować i to jest wielka szansa których wnioski czekają na liście
nie pomoże przeforsować tej uchwały. Dopiero zmiana decyzji jednego z oponentów lub
dla Jeleniej Góry. Sekundował mu rezerwowej.
nieobecność któregoś z opozycyjnych radnych może przeważyć szalę na sali obrad.
radny Józef Sarzyński.
Marek Komorowski

Fot. Tejo

To nieprawda, że fundujemy
Jeleniej Górze drogę droższą od
autostrady, jak już słyszałem.
Na ten kosztorys składają się
przede wszystkim roboty mostowe i ziemne. Najpierw węzeł
Grabarów, gdzie do dzisiaj
straszą niedokończone nasypy.
Tam już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku miała
być wybudowana estakada.
Te nasypy trzeba rozebrać,
usypać je od nowa i utwardzić.
Następnie wybudować jednoprzęsłowy wiadukt, zjazdy i
wjazdy. Następnie most nad
Bobrem. Ten który jest teraz,
będzie wybudowany od nowa,
a obok będzie drugi, most po
którym biec będzie drugie
pasmo obwodnicy. Tylko to
miejsce kosztować ma 44,5
miliona złotych, w tym 40
milionów to roboty ziemne i
mostowe.
Dwupasmówka skończy się
przed salonem Opla i dalej
samochody jadą szeroką w tym
miejscu ulicą Wincentego Pola.
Jadący obwodnicą skręcać będą
w lewo w ulicę Podgórną, gdzie
już wykwaterowano ludzi i
wszystko jest przygotowane do
wyburzenia. Tam praktycznie
będzie się zaczynał wjazd na
wiadukt i most nad torami,
który kończyć się będzie na
ulicy Krakowskiej w miejscu,
gdzie są przyczółki rozebranej
w latach 60. przeprawy. Potem
dwupasmowa jezdnia do ulicy
Sudeckiej, obok ogrodzenia
dawnej jednostki wojskowej.
Ten etap kosztować ma 56,6
miliona złotych, z tego tylko
18 milionów na wybudowanie dwóch kilometrów drogi.
Reszta tej kwoty to wartość
estakady i robót ziemnych.
Do tego trzeba doliczyć koszty
odwodnienia warte 6,8 miliona
złotych, 2,4 miliona na oświetlenie. Przełożenie gazociągu i
wszystkich linii energetycznych
po drodze kosztować będzie aż
9,2 miliona złotych. Stąd kwota
119,5 miliona złotych. Wartość
rzeczywista może być dużo
niższa, bo tak teraz wyglądają
przetargi na prace drogowe.
Ten odcinek to pierwszy etap
prawdziwej obwodnicy miasta,
która od Sudeckiej poprowadzi
obok Czarnego, przetnie ulicę
Wolności, rzekę Kamienną,
tory i wyjdzie na Spółdzielczej
obok salonu Fiata. Teraz jej nie
zrobimy, ale jak teraz zrezygnujemy to miasto będzie się
dusiło od samochodów, a szanse na rozładowanie tłoku będą
mniejsze niż teraz. Mówi się,
że lepiej wybudować estakadę
nad Grunwaldzką, ale nikt nie
zmierzył jakie tam są spadki,
jak należałoby poprowadzić
jezdnie, wiem, że to byłoby
bardzo trudne do wykonania
i za ile i jak w końcu będą
jeździły samochody w czasie
budowy. Cały ruch przez Podwale? Pierwszy etap obwodnicy
to początek prawdziwego obejścia miasta. Jak powstanie cała
obwodnica, na znaczeniu straci
tak teraz obciążona Jana Pawła
II. Nie należy też zapominać,
że nowa droga udostępni na
inwestycje duże obszary, teraz
leżące odłogiem. Miastu już
teraz brakuje nowych terenów
pod budownictwo, usługi, działalność gospodarczą.

Czy czeka nas paraliż w korkach i plucie sobie w brodę
za zmarnowanie milionów
złotych na inwestycję, która
miałby zapewnić miastu
przepustowość komunikacyjną? Nieistniejąca jeszcze obwodnica południowa
zamiast połączyć jeleniogórzan, podzieliła ich w
minionym tygodniu na dwa
skaczące sobie do gardeł
obozy. Wszystko za sprawą
radnych, którzy nie zgodzili
się, aby miasto w tak dużym
procencie dofinansowało
budowę drogi.

Fot. Tejo

ZA OBWODNICĄ
Jerzy Bigus,
zastępca dyrektora
MZDiM

7

– Nie jestem przeciwko
obwodnicy, ale jest ona tylko
fragmentem (bardzo ważnym) geografii inwestycyjnej
miasta,
– Jeśli obwodnica południowa ma zapobiegać potencjalnym korkom w centrum, to
należy wcześniej przedstawić
wiarygodny program, kosztorysy i harmonogramy przebudowy skrzyżowania ulic Jana
Pawła II i Grunwaldzkiej, bo
tam są już prawdziwe korki,
nim jeszcze otworzyła się dla
klientów Castorama.
– Jeśli mamy wierzyć, że
obwodnica nie przyczyni się
do dalszego spadku (już i tak
słabnącego) ruchu turystów,
to należy przedstawić już teraz realny program promocji
turystycznej, a w tym – wiarygodny projekt, harmonogram
i kosztor ysy rewitalizacji
obszaru Młynówki,
– Jeśli Pan Prezydent mówi,
z przekonaniem w głosie, że
„budżet Miasta wytrzyma
obciążenie z tytułu kredytu na
budowę obwodnicy”, to oczekujemy, że z równym przekonaniem powie, że wytrzyma
też niezbędne remonty domów komunalnych, dachów,
instalacji, czy też wdrożenie programu budownictwa
mieszkaniowego, choćby w
wymiarze socjalnym. Trzeba
uczciwie powiedzieć, że obwodnica powstanie kosztem
„czegoś”. Czego?
– Jeśli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przypominają (i słusznie), że pierwsze działania pod budowę
obwodnicy zostały podjęte za
czasów kierowania miastem
przez SLD, to powinni też
dodać, że wówczas: (1) właśnie m.in. przedstawiciele PO
we władzach województwa
dolnośląskiego zablokowali
kredytowanie inwestycji, w
dwuznacznych okolicznościach (2) udział miasta w jej
budowie był nieporównanie
niższy, niż teraz
– Jeśli prezydent miasta i
niektórzy członkowie klubu
radnych PO grożą, że kwota
40 mln złotych, która może
być przekazana miastu na
budowę tej obwodnicy drugi
raz do nas nie trafi, to powinni uczciwie powiedzieć, że
kwota ta jest niewiele wyższa,
niż odsetki (ok. 36 – 38 mln)
od kredytu, który na tę budowę będzie musiało zaciągnąć
miasto.
– Jelenia Góra musi być
atrakcyjna sama z siebie,
inaczej grozi jej upadek. Nie
można bezkrytycznie przeć
do budowy obwodnicy, nie
budując harmonijnie i równolegle innych wartości, które
będą wspierać gospodarkę
miasta w sferze turystyki,
kultury i sztuki, ale i wytwórczości.
Radni, którzy są gotowi –
tak jak ja – do poparcia swoim
głosem budowy obwodnicy
południowej, oczekują na
przedstawienie kompleksowych planów wizji miasta, a
nie selekcjonowanie „sztandarowych” inwestycji wedle
priorytetów odbiegających
od fundamentalnych potrzeb
Jeleniej Góry.
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WIADOMOŒCI

Kilka wspólnych prac plastycznych, przyjaźnie i szerokie możliwości na przyszłość: oto plon I Integracyjnego
Pleneru Plastycznego, który w Szkole Podstawowej nr 8
zainicjował w minioną środę międzynarodowy program
unijny Commenius. Przez najbliższe dwa lata uczniowie
ósemki odwiedzą Grecję, Słowenię i Turcję!
Uczniowie szkół z oddziałami
integracyjnymi Jeleniej Góry i
spoza miasta – pod opieką swoich rówieśników organizatorów
z „ósemki” – zabrali się w auli
„ósemki” za wielkie malowanie.
W ciągu półtorej godziny powstały
fantastyczne prace, których wspólnym mianownikiem była dziecięca
radość tworzenia.
Goście z krajów partnerskich,
którzy odwiedzili w minionym

tygodniu Jelenią Górę, opracowali
też logo programu z hasłem po
angielsku: „Let the children play!”
– Pozwólcie dzieciom się bawić!
Jurorzy docenili prace: Michała
Polańskiego (SP nr 8) i Piotrka
Pobockiego (SP nr 8) (I miejsce),
Martyny Sadownik i Adama Iwana
(SP nr 8, II miejsce) oraz Marii
Wasińskiej i Klaudii Andrzejczak
(III miejsce).

(tejo)

Zwiedzą kawał świata
– Pozyskaliśmy w ramach międzynarodowego projektu „Commenius” 24 tysiące euro na
wyjazdy – mówi Marzena Hryniewicka, dyrektor SP nr 8. Kontakty z placówkami oświaty
z krajów zaproszonych do projektu nawiązano korespondencyjnie. Teraz jest już pewne, że
na wymianie listów nikt nie poprzestanie. Dzieci na własne oczy zobaczą atrakcje Grecji,
Słowenii i Turcji.
– W ciągu dwóch lat uczniowie i nauczyciele szkoły odwiedzą po dwa razy kraje naszych
partnerów – zapowiada Marzena Hryniewicka. Będą też rewizyty gości ze Słowenii, Turcji i
Grecji w Jeleniej Górze. Wszystko będzie zaplanowane tak, aby dzieci mogły uczestniczyć
w różnych imprezach integracyjnych, bo projekt jest przeprowadzany z myślą o niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że „ósemka” prowadzi klasy, w których razem z dziećmi zdrowymi
uczą się ich rówieśnicy z różnymi dysfunkcjami.

Ukraińskim prawem jazdy
wylegitymował się policji kierowca pojazdu marki BMW.
Polskiego nie miał, bo je
utracił z powodu przekroczenia limitu punktowego.
25–latek stanie przed sądem.
Do zdarzenia doszło w miniony wtorek około godz. 3
nad ranem.

Miejskie wykopki

Od kilku dni część ulicy 1
Maja, łącząca się z ulicą Piłsudskiego jest nieprzejezdna,
a piesi mogą przechodzić
skrawkiem chodnika. Wszystko przez roboty instalacyjne
przy podłączeniu ciepła dostarczanego przez PEC do
nowo wybudowanej kamienicy, tzw. „plomby” przy ul.
Piłsudskiego.

Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wpłynęła sprawa
matkobójcy, 26 – letniego Radosława K, który latem zadał swojej matce śmiertelny cios nożem w szyję, po czym
wezwał pogotowie. Mimo pomocy lekarskiej kobieta po
dwóch dniach zmarła. Zabójcy grozi kara do 25 lat, a
nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Tragedia we wspólnym mieszkaniu Radosława K. i jego 54letniej matki, Marii K. wisiała w
powietrzu od lat. W jednopokojowym pomieszczeniu nie było
miejsca na prywatność. Dodatkowo bardzo trudna sytuacja
materialna spowodowała, że
między matką a synem często
dochodziło do awantur.

Nieporozumienia potęgował
też alkohol, którego obydwoje
nadużywali. W bolesławieckim
mieszkaniu przy ulicy Prusa
wielokrotnie interweniowała
policja. Syn po wypiciu większej
ilości alkoholu wielokrotnie
podnosił rękę na matkę, ona
reagowała krzykiem.
W lutym 2009 roku po ko-

Rozprawa wkrótce
Sekcja zwłok wykazała, że rana na szyi Marii K. była dość głęboka. Sąd nie dał więc wiary w
zeznania podejrzanego co do przypadkowego draśnięcia czy zranienia matki. Biegli wzięli też
pod uwagę fakt, że Maria K. była kobietą drobną i szczupłą o wzroście 150 cm. Sprawca to
młody mężczyzna o wzroście 180 cm. Dlatego gdyby chciał tylko położyć matkę na łóżko, nie
musiałby używać tak dużej siły. W trakcie śledztwa nie ustalono jednak, czy zabójca działał
zamiarze bezpośrednim. Najbliższa rozprawa przewidziana jest na początek listopada br.
Pisała tylko do szuflady, ale zdecydowała się przesłać
jedno opowiadanie na konkurs Książnicy Karkonoskiej. I wygrała 1500 złotych! Młodziutka Iwona Zygmunt cieszyła się z sukcesu w minioną sobotę.
Fot. Konrad Przezdzięk

Jechał bez prawka

Wielkie malowanie w „ósemce” pozwoliło najmłodszym pokazać
uzdolnienia.

Wbił matce nóż w gardło

Urodziny szkół

Dwie podstawówki będą
w nadchodzącym miesiącu
świętować jubileusze.
35–lecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieplicach będzie
okazją nie tylko do spotkania
dawnych kolegów ze szkolnej
ławy. Fetę zaplanowano na 13
listopada. Po mszy w kościele
św. Jana Chrzciciela odbędzie
się uroczystość w placówce
położonej na osiedlu „Orle”.
O pięć lat starsza jest Szkoła
Podstawowa nr 8 na Zabobrzu. 40 świeczek na torcie
„zdmuchnie” 30 listopada.
Ceremonia urodzinowa odbędzie się w sali JCK przy ul.
Bankowej.

Europa na własne oczy
Fot. Konrad Przezdzięk
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Trzynastka błyśnie

Postawiono rusztowanie
przy ostatnim zaniedbanym
budynku ulicy Konopnickiej.
To kamieniczka pod numerem trzynaście. Ten wydaje się pechowym, bo ekipy
budowlańców od początku
intensywnych remontów zabudowań traktu (początek lat
90. XX wieku) skrzętnie dom
ten omijały. Zakończyły się
już remonty elewacji dwóch
zrekonstruowanych kamienic
stojących przy tym trakcie.

Opowiadanie „Wojna i miłość” to dobrze rokujący
debiut młodej literatki ze Staniszowa.
Trzydzieści dwie prace napłynęły na konkurs literacki „Ziemia
jeleniogórska we wspomnieniach
jej mieszkańców”. Na laureatów

spadł w sobotę „deszcz” nagród i
wyróżnień. Laureatka okazała się
znacznie młodsza od wszystkich
uczestników zmagań. Podbiła serca

lejnym zgłoszeniu Marii K.,
sprawa zost ała objęt a tzw.
niebieską kartą. Radosław K.
wcześniej chciał się też zabić.
Chwilę wcześniej zadzwonił
on na pogotowie i powiedział,
że chce popełnić samobójstwo
z powodów rodzinnych. Wówczas był nietrzeźwy i został
odwieziony do Szpit ala dla

do jedzenia. Wziął leżący na
szafce nóż. Kiedy matka stanęła
mu za plecami przez cały czas
krzycząc, mężczyzna pchnął
ją długim ostrzem w szy ję.
Tłumaczył, że nie chciał zrobić
matce krzywdy, tylko ją pchnąć
na łóżko, które stało nieopodal.
Jak zeznał, miał bowiem już
dość jej gadania.

W CHWILI ZABÓJSTWA RADOSŁAW
K. MIAŁ 3, 29 PROMILA ALKOHOLU
W WYDYCHANYM POWIETRZU.
Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu.
Tragicznego dnia, 2 lipca,
zarówno matka, jak i syn byli
mocno pijani. Między godziną
21.45 a 22.10 doszło między
nimi do kolejnej sprzeczki słownej. Jak mówi oskarżony matka
krzyczała na niego. W t ym
czasie on poszedł do kuchni i
chciał sobie zrobić sobie coś

To, że z jej szyi tryska krew,
zabójca miał zauważyć dopiero, kiedy kobieta leżała na
tapczanie. Wówczas telefonem
komórkowym wezwał karetkę
pogotowia i usiłował tamować
krew. Dwa dni później kobieta
zmarła w szpitalu.

(Angela)

Dziki zwierz
na drodze
Sarny, lisy i dziki coraz częściej
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W
miniony wtorek przy ulicy Chłopskiej pod koła nieznanego pojazdu
wpadła sarna. O leżącej na poboczu
drogi zwierzynie straż miejską poinformował jeden z taksówkarzy.
Samochód, który potrącił sarnę
musiał jechać z dużą prędkością,
ponieważ zwierzę zostało mocno
poturbowane. który zauważył nieżywą sarnę przejeżdżając jezdnią
obok. W wielu przypadkach po
zderzeniu szkodę ponoszą również
sami kierujący. Przy brawurowej
jeździe skutki uderzenia w zwierzę
mogą być bardzo poważne. Często
niemożliwość wyhamowania i próba „ucieczki” na pobocze kończy
się utratą panowania nad kierownicą i uderzeniem na przydrożne
drzewa.

(tejo)

Iwona wykosiła faworytów
jurorów opowiadaniem „Wojna i
miłość”. Iwona odebrała kopertę od
Jerzego Pokoja, przewodniczącego
Sejmiku Dolnośląskiego.
– Przedstawiłam w nim
losy moich
d z i a d kó w,
którzy wędrowali z Kalisza
na ziemie
zachodnie –
mówiła szczęśliwa Iwona.
– Część
o p ow i a d a nia to fikcja
literacka, bo
przecież nie
mogę tamtych czasów
pamiętać,
więc odtworzyłam je w
swojej wyobraźni. Na co dzień często
piszę amatorsko. Okazuje się, że
warto – dodała,

Nagrodę specjalną od dyrektora
Książnicy Karkonoskiej otrzymał
Czesław Margas, nestor archiwistyki
jeleniogórskiej za pracę „Wspomnienia jeleniogórskiego archiwisty”. –
Miałem zaszczyt być praktykantem
u pana Czesława. A najbardziej w
tych wspomnieniach podobał mi
się fragment, jak autor poznał na
stołówce żonę – powiedział szef KK,
poseł Zawiła wręczając upominek.
Jedną z nagród od sponsorów dostał także Kazimierz Piotrowski za
opowiadanie „Jelenia Góra – moje
przeznaczenie”.
Część prac wydrukowano w
okolicznościowym wydawnictwie
„Zdążyć przed kalendarzem” nakładem Stowarzyszenia „W Cieniu Lipy

Czarnoleskiej” przy wsparciu miasta
Jelenia Góra. Obecny na uroczystości
Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, pogratulował
uczestnikom. Podkreślił też, że taki
konkurs powinien być cykliczny
– na przykład organizowany co
roku. – Takie inicjatywy zawsze
mają poparcie – dodał.
Po rozdaniu nagród zebrani
uczcili to wielkie święto dla lokalnej literatury lampką szampana i
zaśpiewali na cześć laureatów „100
lat!” zaintonowane przez Marię
Suchecką, długoletnią dziennikarkę, poetkę i pisarkę, która działa
w Stowarzyszeniu „W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej”.

(tejo)

Nagrody z głównej puli odebrali także wyróżnieni, którym gratulował przewodniczący rady
miejskiej Hubert Papaj: Jacek Jakubiec za pracę pod tytułem „Ożenić ogień z wodą”, Jolanta
Wilkońska za opowiadanie „Obrączka”, Halina Moszyńska za pracę „Mój Sobieszów” oraz
Izabela Rochnowska. Trzecie miejsce zajął Jerzy Wróblewski za opowiadanie „Udało się”,
dwie drugorzędne drugie lokaty przypadły Kazimierzowi Wolfowi „Moje pierwsze lata w
Jeleniej Górze – tak je zapamiętałem” oraz Janinie Jurczyk, która napisała „Mój jeleniogórski
dramat w pięciu odsłonach”.
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PLOTKI I FAKTY

Korzeń
Nataszy
Chciałem inaczej. Naprawdę.
I o czymś innym też chciałem.
Wszak przed nami wciąż widmo
zimy, która próbnym bojem,
sparaliżowała skutecznie nie
tylko nasza okolicę. Ale w chwili,
gdy za oknami piękne słońce
i sunący w górę słupek w zewnętrznym termometrze, głupio
byłoby się mądrzyć o zimie.
Podobnie niestosownie w
tym momencie byłoby moim
zdaniem, dokładać kolejny głos
w sprawie, która zdaje się bulwersować coraz większa rzeszę
mieszkańców Kotliny. Jak się łatwo domyślić, o budowie obwodnicy południowej tu mowa..
Do marszałka województwa
poszedł już prezydencki list
w tej sprawie, a poseł Zawiła
montuje parlamentarne lobby.
Za obwodnicą ma się rozumieć.
Temat jest rozwojowy i pewnie
nie raz przyjdzie jeszcze kruszyć
kopie w tej sprawie. Zostawiam
więc zimę i obwodnicę. Problem
wróci na pewno, Nawet gdyby
tylko jedno z tych zjawisk miało
zaistnieć jeszcze w tym roku.
Zachowawczo stawiam tym
razem na zimę.
Tematem dzisiejszych rozważań, dość niespodziewanie
okazał się… korzeń. I to damski
korzeń samej Nataszy Goerke „
współtworzącą wielką polską
tradycję literatury emigracyjnej”, jak twierdzą organizatorzy
Festiwalu ROZDROŻA, zakończonego właśnie w stolicy Karkonoszy. Celem owego spotkania, na
które zaproszono po trzech piszących z Holandii i Polski miała
być „ promocja Jeleniej Góry jako
kulturalnego rozdroża i ośrodka
kultury emigracyjnej”.
I dalej powtarzam za organizatorami „ inspiracja lokalnymi
legendami i opowieściami babć,
dyskusja, pozytywny obraz
migracji i oczywiście wymiana
kulturalna Holandii i Polski”, a
na dodatek stworzenie impulsu
do dyskusji.
Polskę w tym przedsięwzięciu
reprezentowali Olga Tokarczuk,
wspomniana już Natasza Goerke
i nominowany do literackiej
nagrody NIKE Ignacy Karpowicz. Z niemałym zdumieniem
wysłuchałem wypowiedzi duetu

Akademickie
stołowanie

Goerke-Karpowicz, z których
wynikało, iż oboje nie cierpią
sformułowania literatura imigracyjna czy transgraniczna,
a co do poszukiwania tzw. korzeni, to ich poglądy są jeszcze
bardziej radykalne. Urodzona w
Poznaniu, mieszkająca w Niemczech i badająca kulturę Nepalu
i Tybetu Natasza, zdecydowanie posiadanie jakiegokolwiek
korzenia czy wręcz korzonka,
zakwestionowała. W rozmowie z
radiową dziennikarką światowa
Natasza, poszukiwania i badania
tzw. korzeni przedstawiła, jako
zajęcie bez sensu i jakiegokolwiek znaczenia.
Cóż mnie obchodzi, kto był
moim przodkiem, to fakt zupełnie bez znaczenia, stwierdziła
wprost. Przedstawiany jako
pisarz, tłumacz i podróżnik
Ignacy Karpowicz, zadeklarował
wprost „obchodzi mnie tylko
moja rodzinna i nie zamierzam,
szukać innej”.
W skrypcie wydanym towarzyszącym Festiwalowi ROZDROŻA , pomieszczono teksty,
jak rozumiem, specjalnie na
okoliczność spotkania powstałe.
Krótkie opowiadanka Nataszy G.
dają nam potężna dawkę prawd
odkrywczych, jak choćby to, że
„ w świecie artysty możliwe jest
wszystko”, albo to, że „zadaniem
pisarza jest pisanie a pisarka
uzbrojona jest w długopis i
notes, ale choć jest pisarką, to
zupełnie nie wie, co pisać”.
W tym samym skrypcie czytam m.in. o tym, że „literatura
transgraniczna prowadzi czytelnika na rozdroża. Myślę, że
nie do końca przemyślany dobór
uczestników podobnych spotkań, może prowadzić nas raczej
na bezdroża. Ten smutny fakt,
puentuje odpowiedź bezkorzennego - jak siebie sami nazwali
- duetu Goerke – Karpowicz. Na
pytanie przepytującej ich dziennikarki, o powód przyjazdu na
ten festiwal, oboje odparli ze
śmiechem i rozbrajającą szczerością, bo nas zaprosili. Mam
nadzieje, że tylko dwukrotnie.
Po raz pierwszy i ostatni.

Jacek Jaśko

Nie dochowując wierności
rzymskiej maksymie: Primum
edere, deinde philosophare
(Najpierw zjeść, potem filozofować), organizatorzy uroczystych inauguracji roku akademickiego zmieniają kolejność
czynności wskazanych przez
starożytnych. Najpierw odbywają się ceremonialne nasiadówy,
przemówienia i wykłady, a
dopiero potem przegłodzone towarzystwo rzuca się do suto zastawionych stołów. Po 40-leciu
Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego delektowano
się kanapkowymi tortami z
szynki i innymi frykasami, a po
ceremonii „Gaudeamus” na Kolegium Karkonoskiego było bardziej swojsko. Podano kaszankę,
salceson i kabanosy oraz inne
wędliny, a także barszczyk
czerwony i kulebiaczki. Było
też pieczyste. Widać naukowcy
wolą inne łacińskie porzekadło:
„Plenus venter non studet libenter” (Pełen żołądek nie uczy się
chętnie) i postanowili najeść się
po wysiłku intelektu.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– Przecież mówili, że dzięki
Platformie…

– … zdarzają się cuda, a jakoś
nikt nie widzi…

W rytmie „Greka Zorby”

Marzena Hryniewicka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 8,
ma za sobą pierwszą lekcję tańca bardzo w Grecji popularnego,
do melodii znanego filmu „Grek
Zorba”. Kroki poznała podczas
wizyty greckiej delegacji w
Jeleniej Górze, a nauczana była
przez rodowitą Greczynkę. Pani
Marzena rozwija więc swoje
talenty sceniczne. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego
roku wystąpiła na deskach
Teatru Norwida w roli Klary w
„Zemście” Fredry wystawionej
na cel dobroczynny: budowę
windy dla niepełnosprawnych
miłośników Melpomeny.

– tego czołgu w moim oku.

(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.

Piotr Miedziński, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Kwit przepustką
do lepszego
Choć mamy epokę najwyższych technologii zapisu dźwięku,
podczas uroczystych inauguracji
roku akademickiego na rodzimych almae matris pełne patosu
„Gaude Mater” i radosne „Gaudeamus igitur” – nie wspominając
o hymnie narodowym – brzmiało
tak jak przez słuchawkę telefonu
w raczkującej fazie tego wynalazku. W porywach – jak odtworzone z kultowego magnetofonu
produkcji Zakładów Radiowych
Kasprzaka ZK 140 T.
Pieśni te śpiewało kilka zaledwie osób z kilkuset zgromadzonych. Przy hymnie kadra naukowa – niczym karpie bez wody
– poruszała ustami niezgrabnie
usiłując bawić się w karaoke.

Pozostałych łacińskich pieśni nie
intonował nikt, bo znajomość
języka rzymian dziś jest uważana za zupełnie niepotrzebną. A
przecież: non tam praeclarum est
scire latine quam turpe nescire,
czyli nie tyle chwalebnie jest znać
łacinę, co haniebnie jej nie znać.
Podobnie z muzyką. Zdolności
wokalne naszego narodu najczęściej objawiają się w sytuacjach
biesiadnych, kiedy do po trzeciej
setce i czwartym śledziu czujemy
w sobie talent Kiepury i śpiewamy
na głosy „Góralu, czy ci nie żal”.
Rozpoczęciu roku akademickiego do atmosfery biesiadnej
daleko, więc i chętnych do śpiewania niewielu. Nie tylko z powodu
„pewnej takiej nieśmiałości”, ale

też z innego względu, a mianowicie: ignorancji. Inne łacińskie
powiedzenie głosi, że „quam
scimus gutta est, ignoramus
mare” (co wiemy, kroplą jest,
czego nie wiemy – morzem).
Szczególnie widać to przy takich
właśnie okazjach, kiedy zarówno

dostojnością – przemieniłby się w
moment estetycznego uniesienia
dzięki wzorowemu wykonaniu
dzieł wspomnianych przez chór
prawdziwy. Takiego zespołu
jednak w Jeleniej Górze nie ma,
a jeśli jest – to siedzi cicho, bo na
żadnej uroczystości – nie tylko

JEŚLI O POZIOMIE NAUCZANIA NA WYŻSZYCH
UCZELNIACH JELENIOGÓRSKICH MIAŁABY DECYDOWAĆ
JAKOŚĆ ODTWARZANIA PIEŚNI STUDENCKICH, TO
UCHOWAJ NAS, BOŻE, PRZED TAKIMI STUDIAMI!

magistrowie (coraz częściej zasiadający w togach) jak i kandydaci
na nich cenią sobie jeszcze jedno
powiedzenie: silendo nemo peccat, czyli milczeniem nikt nie
grzeszy.
Ten akustyczny chaos wynikający z połączenia chrypiących
nagrań z kakofonią „chóru” muzycznych i łacińskich ignorantów,
w innych warunkach – gdzie
naukę traktuje się z powagą i

akademickiej – nie daje okazji
do oklasków.
Z tego galimatiasu wynikają także inne wnioski. Naukę
coraz częściej traktuje się jako
zło konieczne. Wszechogarniająca lud polski dyplomomania
i tytułomania, którą to w całej
okazałości widać w oświacie,
gdzie z skrzętnością zauważa
się, kto jest magistrem, a kto nie
– doprowadza do sytuacji absur-

dalnych. Iluż to żądnych takiej
papierkowej wiedzy rodaków dało
się nabrać na numer Wyborczej.
Gazeta wzorując się na braciach
Czechach – którzy wymyślili
nieistniejący market „Czeski sen”
i zaprosili klientów na otwarcie
jego atrapy – utworzyła fikcyjną
uczelnię. Dziennikarze obiecująco zapewnili, że trzy literki przed
nazwiskiem można będzie sobie
legalnie dopisać po dwóch latach
zajęć z mniemanologii stosowanej
oraz łopatologii porównawczej. I
jął tłum walić drzwiami i oknami
nawet nie pomyślawszy, że oto
został zrobiony w śmierdzące,
stuletnie jajo.
Świadectwo maturalne, które
jeszcze nie tak dawno temu było
gwarantem solidnego wykształcenia jej posiadacza, zaczyna
powoli nabierać cech papieru
toaletowego. A czasy, kiedy o
jakości wiedzy danego człowieka
świadczyła tzw. mała matura,

czyli ukończenie gimnazjum, dziś
wydają nierealną bajkową opowiastką. Powie ktoś, że to wyraz
postępu, co poprze statystykami
wykazującymi coraz to lepsze wykształcenie rodaków. W słupkach
liczb nikt jednak nie sprawdza,
jaką jakość ma wiedza zdobyta
przez te tabuny magistrów. Z nich
przecież wyrastają doktorzy, a w
przyszłości profesorowie: kwiat
elity intelektualnej naszego regionu i kraju.
Są wśród nich jednostki wybitne – to oczywiste. Jednak trudno
się nie oprzeć wrażeniu, że – jak
to zwykle bywa – ilość nie idzie w
jakość. Czy nie lepszych pięciu solidnie wykształconych magistrów
w różnych – najważniejszych
dziedzinach – niż stu nieuków, dla
których kwit z nikomu do niczego
nie potrzebnej materii to jedynie
przepustka do lepszego życia?

Konrad Przezdzięk
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Z okazji Roku Juliusza Słowackiego szóstoklasiści z
jeleniogórskiej „siódemki”
pod kierunkiem Piotra Grosmana przygotowali inscenizację „Balladyna i Kirkor,
czyli niemożliwa miłość”,
które 30 listopada br. będą
mieli okazję zaprezentować
się na profesjonalnej scenie
Wrocławskiego Teatru Lalek i
jednocześnie walczyć o trofea
Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych pod hasłem
„Juliusz Słowacki”. Zdecydowano o tym po obejrzeniu
nadesłanych materiałów z
dolnośląskich szkół z realizacji przedstawień opartych
na dramatach Słowackiego,
jak i autorskich sztukach
związanych z biografią czy
twórczością poety. Finał będzie miał miejsce w ostatnim
dniu listopada we Wrocławskim Teatrze Lalek. Celem
festiwalu będzie inspiracja i
poszukiwanie nowych form
artystycznego wyrazu, kształtowanie zainteresowań dzieci
i młodzieży oraz zachęcenie
twórczych nauczycieli do
pracy metodami teatralnymi.
Wśród członków Jury znaleźli
się: dyrektor naczelny i artystyczny Wrocławskiego Teatru
Lalek - Roberto Skolmowski, sekretarz literacki Maria
Lubieniecka, prof. Janusz
Degler (niegdyś związany z
Teatrem im. Norwida, gdzie
pełnił funkcję kierownika
literackiego – przyp. red.),
prof. Dariusz Kosiński, prof.
Mieczysław Inglot, dramaturg
Mateusz Pakuła oraz przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Gwiazdy ekranu
w „Norwidzie”
Teatr im. Kamila Cypriana
Norwida zaprasza na sztukę
pod tytułem „Motyle są wolne”. Będzie można ją obejrzeć
14 grudnia o godzinie 17:30
i 20.00. Na scenie wystąpią
znani polscy aktorzy. Sztukę
w latach siedemdziesiątych
XX wieku napisał Leonard
Gershe. To fascynująca opowieść o trudnej miłości, określana przez samego autora
„komedią sentymentalną”.
Akcja rozgrywa się w Nowym
Jork u. Głównym bohaterem jest niewidomy chłopak,
imieniem Dona. Postanawia
wyprowadzić się od matki
i zacząć samodzielne życie.
Wynajmuje kawalerkę na
Manhattanie. Jego życie wywraca się do góry nogami
w momencie, gdy poznaje
Jil, ekscentryczną sąsiadkę,
początkującą aktorkę i jednocześnie kobietę ze sporym
bagażem doświadczeń z przeszłości. Na scenie zobaczymy
Lesława Żurka, znanego m.
in. z filmu „Mała Moskwa”,
Martę Żmudę-Trzebiatowską,
która grała m. in. w „Nie kłam
kochanie”, Ewę Ziętek, aktorkę teatru Kwadrat w Warszawie oraz Michała Lesienia,
który ostatnio zasłynął, jako
dyrektor szkoły w Lipnicy w
serialu „M jak miłosć”.

Zmysły i (u)czucia
Lidia Schneider na scenie emanuje dojrzałością, zmysłowością i wewnętrznym dynamizmem. Choć nie jest pozbawiona odrobiny chłodu, jej twarz z odpowiednim makijażem
i umiejętnie oświetlona nabiera uwodzicielskiej słodyczy
i kuszącej miękkości.
Początek kariery artystycznej
Lidii Schneider przypada na rok
1993, kiedy to po ukończeniu
wydziału lalkarskiego PWST – podobnie jak dwaj koledzy ze studiów
Robert Dudzik i Jacek Grondowy
- została aktorką zespołu Teatru
Polskiego w Szczecinie (1993-95),
po czym w 1995 roku związała się
z jeleniogórskim Teatrem im. Norwida. Zagrała także gościnnie w
Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu (2008).

Wigor i autoironia

Na scenie Teatru im. Norwida zaczęła od tytułowej roli racjonalnej i
odważnej Alicji Liddel, początkowo
zagubionej w dziwnym świecie
magicznych kart w inscenizacji
„Alicja w krainie czarów” (1995) na
podstawie klasycznej pełnej cudów
baśni Lewisa Carrolla i własnego
tłumaczenia Macieja Staropolskiego w reż. Jacka Medweckiego. Następnie wystąpiła w roli bojaźliwej
i niepewnej swych racji Ismeny,
siostry tytułowej bohaterki tragedii Sofoklesa „Antygona” (1995)
w reż. ówczesnego szefa teatru
Andrzeja Bubienia.
W adaptacji teatralnej książki
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
„Mały Książę” (1996) w reż. Cezarego Domagały zaprezentowała się
jako żmija, która ukąsiła na pustyni
Małego Księcia, ułatwiając mu w
ten sposób porzucenie cielesnej
powłoki i powrót do domu. Znalazła się także w obsadzie tragikomedii szekspirowskiej z morałem
„Miarka za miarkę” (1996) w reż.
Krzysztofa Pankiewicza.
Była pełna wigoru i autoironii w
roli zacnej kupieckiej córki Agafii
Tichonownej, szukającej męża
o odpowiednim statusie społecznym w ostrej satyrze obyczajowej
Mikołaja Gogola „Ożenek” (1997,
2002) w reż. Siergieja
Fiedotowa. W dramacie Adama
Mickiewicza
„Dziady”
( 19 9 8 )
w reż.
Grzego-
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Awans
z „Balladyną”

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

rza Mrówczyńskiego (wtedy dyrektora teatru) wśród bogatej
galerii postaci historycznych Lidia
Schneider odtwarzała rolę uwzniośloną, choć symboliczną pasterki
Ewy. W sztuce Václava Havla „Wernisaż” (1998) w reż. Andreja Kroba
zagrała zaabsorbowaną swoim
małżonkiem histeryczną Wierę.

Zmysły pod kontrolą

Zaprezentowała się barwnie w
tragedii Juliusza Słowackiego „Balladyna” (1999) w reż. Grzegorza
Mrówczyńskiego, gdzie zagrała z
imponującą przejrzystością, dużym
wyczuciem i temperamentem
postać podstępnej Balladyny, silnie
uwypuklając charakter głównej
bohaterki, która przemienia się w
najprawdziwszą femme fatale. W
inscenizacji Václava Havla opartej
na motywach dramatu Johna Gaya

Z Elżbietą Kosecką i Natalią Nikolską w sztuce „Bella Cura”. Bohaterka
tekstu – pierwsza od lewej.
(2001).
Jan Szurmiej powierzył jej dwie
role; Missis Thatcher, żony sędziego
w musicalowej adaptacji klasycznej

GRA Z IMPONUJĄCĄ PRZEJRZYSTOŚCIĄ,
DUŻYM WYCZUCIEM I TEMPERAMENTEM I
POTRAFI ZE SŁODKIEGO ANIOŁKA PRZEMIENIĆ
SIĘ W GROŹNĄ FEMME FATALE.
„Opera żebracza” (2000) w reż. Andreja Kroba wcieliła się w uwikłaną
w kłamstwa i zdrady zmysłową
Jenny. Potrafiła dotrzeć do widzów
i dała popis techniki aktorskiej jako
Zerbineta we włoskiej komedii
dell’arte Moliera w przekładzie
Tadeusza Boya-Żeleńskiego „Szelmostwa Skapena” (2000) w reż.
Aldony Figury.
Adam Hanuszkiewicz zaprosił ją
do zagrania trzech ról; pasterki w
przedstawieniu jednego z najwybitniejszych twórców włoskiego renesansu Torquata Tassa w przekładzie
Jana Andrzeja Morsztyna „Komedia
pasterska” (1997), Juliasiewiczowej
w dramacie „Dulska!” (1999) wg
Gabrieli Zapolskiej oraz wyrachowanej Włoszki Violetty, kochanki
tytułowego bohatera dramatu
romantycznego
Juliusza Słowackiego
„Kordian”

Jako Urlike Meinhof w „Śmierci CzłowiekaWiewiórki”.

powieści Marka Twaina „Przygody
Tomka Sawyera” (2001) oraz
postać sekretarki partyjnej w
spektaklu poświęconym Agnieszce
Osieckiej „Wielka woda” (2003).
Sylwester Chęciński, twórca komediowej trylogii filmowej „Sami
swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj
albo rzuć”, zaangażował ją do roli
kobiety salonowej i wyzwolonej atrakcyjnej Beryl Grey w satyrze
na telewizję autorstwa Johnnie’go
Mortimera i Briana Cooke’a „Komedia sytuacyjna” (2002).

Od antyku do sukcesu

W mrocznym dramacie austriackiego pisarza i dramaturga
epoki modernizmu Hugo von
Hofmannsthala w tłumaczeniu
Joanny Kulmowej „Elektra” (2001)
w reż. Mai Kleczewskiej zyskała
uznanie tytułową mityczną kreacją
wiernej, okrutnej i żądnej krwi
córki Agamemnona. Królowała
w dynamicznej roli nieco mściwej
Małgorzaty, kochanki przybyłego
do Moskwy Szatana, Wolanda w
sztuce Michaiła Bułhakowa „Mistrz
i Małgorzata” (2002) w
reż. Siergieja Fiedotowa.
Później przyszły
role we współczesnym
repertuarze; inscenizacji Piotra Opata
„Ray miłośny” (2002)
w reż. Krzysztofa Prusa, dramacie
Tadeusza Różewicza „Kartoteka”
(2002) w reż. Piotra Łazarkiewicza
i kontrowersyjnym przedstawieniu
Tadeusza Słobodzianka „Sen pluskwy” (2003) w reż. Krzysztofa
Kopki jako Lidia Wiktorowna,
prezes Naszego Banku Ojczyzna. W
spektaklu muzycznym „Bella Cura”
(2003) u boku śpiewającej Elżbiety
Koseckiej i rosyjskiej aktorki Natalii
Nikolski zaintrygowała widzów ciekawym połączeniem pantomimy z
klownadą.

Aktorka na każdy sezon

Szansę stworzenia bardziej wycieniowanej roli dała jej Maja
Kleczewska w sztuce wg Antoniego
Czechowa „Czajka” (2004), gdzie
zagrała aspirującą do sławy tancerkę baletową Ninę Zariecznę,
która rywalizuje z primabalerina
Arkadiną (Irmina Babińska), to
dziewczyna chwilami rozbrajająco
prostolinijna, chwilami na swój
sposób mądra, a przede wszystkim
wrażliwa, pełna jakby mimowolnej
zmysłowości i obezwładniającego
ciepła. W przedstawieniu Petra
Zelenki „Opowieści o zwyczajnym
szaleństwie” (2004) w reż. Andrzeja Majczaka wystąpiła w roli
Janiny.
Jako nadopiekucza i zdewociała
Linda w naładowanym wulgarnością i przekleństwami spektaklu
Adama Rappa w tłumaczeniu
Hanny Szczerkowskiej „Honor
samuraja” (2005) w reż. Moniki
Strzępki grała dosyć ostrymi, wręcz
przerysowanymi środkami aktorskiego
wyrazu. Pozostała
kimś
pociągającym i
tajemn i czym
w roli
pani

Capuletti - matki Julii w tragedii
szekspirowskiej „Romeo i Julia”
(2006) w reż. Krzysztofa Rekowskiego.

Konrad Przezdzięk

Gra i ocenia
Lidia Schneider stała się także rozpoznawalna jako jurorka lokalnych konkursów
recytatorskich w Młodzieżowym Domu
Kultury „Jelonek” czy przeglądu recytatorskiego „Chcę, żeby w letni dzień…” z
okazji Roku Stanisława Wyspiańskiego
2007 w Muzeum Karkonoskim.

Kreacje niezapomniane
Największym sukcesem scenicznym Lidii Schneider była autentyczna postać Ulrike Meinhof,
niemieckiej dziennikarki i współzałożycielki ultralewicowej organizacji terrorystycznej Frakcja
Czerwonej Armii w przedstawieniu Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk „Śmierć Człowieka-Wiewiórki” (2007) w reż. Natalii Korczakowskiej, za którą otrzymała nagrodę Młodzieżowego
Jury trzydziestej siódmej edycji Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych 2007 oraz zdobyła
indywidualne wyróżnienie za rolę żeńską w konkursie na wystawienie polskiej sztuki
współczesnej.
Kolejna podwójna kreacja Chóru-Normy Drugiej i Klitajmestry o wyglądzie hollywoodzkiej
gwiazdy filmowej sprzed lat, matki Elektry (Iwona Lach) i Orestesa (Piotr Żurawski), która
zamordowała wraz ze swym kochankiem Ajgistosem (Piotr Konieczyński) wracającego
spod Troi męża Agamemnona (Bogusław Siwko) w uwspółcześnionej tragedii Eurypidesa
„Elektra” (2008) w reż. Natalii Korczakowskiej przyniosła aktorce nagrodę na 49. Kaliskich
Spotkaniach Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej 2009.
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JELONKA
ZZA KURTYNY
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

KRÓTKO Z KULTURY
Wieczór z Allenem

Komedię zatytułowaną „Annie Hall” będzie można obejrzeć
jutro, 27 października, w cyklu
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Klaps”, na który zaprasza Jeleniogórskie Centrum Kultury. Autor
opowiada na ekranie o swoim
życiu i perypetiach uczuciowych.
Początek projekcji o godz. 18.
Bilet 10 złotych. Miesięczny karnet
kosztuje 28 złotych.

Hołd dla klasyka

W dwusetną rocznicę śmierci
Józefa Haydna, jednego z trzech
Klasyków Wiedeńskich, Filharmonia Dolnośląska zaprasza na
koncert w wykonaniu Haydn Trio
Eisenstadt (Harald Kosik, Verena Strouzh, Hannes Gradwohl).
W programie – trzy znane tria
kompozytora, o którym opowie
Elżbieta Terlega. Bilety kosztują 30
i 20 złotych. Początek 27 X o godz.
19 w sali koncertowej FD.

Czasami warto zajrzeć do malutkiego „Orlika”. Okazja jest teraz, bo
ekspozycja Radosława Pelisiaka, której
wernisaż odbył się w minioną środę,
godna jest polecenia. Autor to młody
informatyk ze
Szklarskiej Poręby, fotograf z
zamiłowania,

Na Halloween Party można się
wybrać w przyszłym tygodniu do
Karpacza . Zabawa rozpocznie się
31 października o godzinie 20.00
w „Jaśkowej Izbie”.

Noblista i media

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” zaprasza
30 października o godzinie 9.00
na konferencję naukową pod
hasłem „Gerhart Hauptmann i
media”. Uzupełnieniem dyskusji
panelowej referentów polskich i
niemieckich, którą zaplanowano
na godz. 16, będzie koncert w
wykonaniu studentów Kolegium
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
W programie – melodie z początku
XX wieku. W foyer Teatru im. Norwida o godz. 15 zostanie otwarta
wystawa zatytułowana „Gerhart
Hauptmann i film”.

Opowie o wyspie

„Islandia – wyspa ognia i lodu”
to tytuł prelekcji ilustrowanej przeźroczami, jaką 29 października o
godzinie 19.00 wygłosi Agnieszka
Latocha w Muzeum Przyrodniczym w Parku Norweskim.

Krzysztof Zwoliński i Radosław Pelisiak

wydawnictwo: Sony Music Polska
Wielka fascynacja Urbaniaka muzy-

graficznych. Co prawda fotografie nie
oddają w pełni wrażeń z osobistego
podziwiania krajobrazów górskich,
ale bardzo przybliżają do rzeczywistego obcowania z naturą.
Radek zajmuje się tez tworzeniem
panoram 360 stopniowych, które
można podziwiać na stronach internetowych Szklarskiej Poręby mode-

U NAS CZAS NA JAZZ

Już niebawem miłośnicy jazzujących melodii i porywających
rytmów będą mieli swoje święto,
które jednocześnie da szansę na zaistnienie młodym wykonawcom tego gatunku
muzyki. Gwiazdą imprezy będzie Hanna Banaszak.
Wszystko za sprawą rozpoczynającego się w Jeleniogórskim
Centrum Kultury VIII Międzynarodowego Krokus Jazz Festiwal,
który zabrzmi w dniach od 13 do
16 listopada w klubie „Kwadrat” i
w sali przy ulicy Bankowej.
Cztery dni imprezy pełne będą
konfrontacji muzycznych młodych wykonawców, a także popisów tych, którzy już zajmują
należne miejsce w jazzowym
świecie muzyki. Na początek, 13
listopada (nie bacząc na pechową
i w dodatku piątkową datę) zagra
String Connection (sala przy ul.
Bankowej, godz. 20), a po tym
koncercie – „Wierba&Schmidt
Quintet” w klubie “Kwadrat” JCK.

Ceny biletów:
Koncert String Connection – 30 zł
Koncert Janusz Muniak Quartet – 30 zł
Koncert Hanna Banaszak – 50 zł
KARNET (trzydniowy) na koncerty “Powiew Młodego Jazzu”, koncerty i jam
sessions
klubie „Kwadrat” - 10 zł
KARNET na wszystkie koncerty i imprezy
festiwalu – 100 zł
ką Milesa
Davisa
zaczęła
się jeszcze w latach 60., kiedy to wraz
z zespołem The Wreckers Andrzeja
Trzaskowskiego przyjechał w 1962
roku na dwumiesięczne tournee do
Ameryki. Wtedy zobaczył Davisa w
jednym z klubów po raz pierwszy.

POP ROCK & JAZZ
MICHAŁ URBANIAK – “Miles
of Blue”

jarzy się to z saksofonem, od którego
zresztą zaczynał i do którego to instrumentu powrócił w nagraniu „Just A
Funky Feeling”, kompozycji gitarzysty
i wokalisty Calvina Browna.

Andrzej Patlewicz

przedstawił na wystawie wybrane
fotografie panoramiczne z wielu
powstałych podczas dwu i pół letniej
wędrówki po Karkonoszach i ich
pogórzu.
Panoramy powstały z połączenia
kilku fotografii
scalonych w
programach

Po godz. 23 rozpocznie się nocne Niemiecko-Serbski Teatr Ludowy
jam session, które będzie stałym z Budziszyna (Bautzen). Na finał
punktem pozostałych dni. Co- zagra „Janusz Muniak Quartet”.
dziennie (od piątku do niedzieli)
(tejo)
odbywać się będą w godz. 14 – 18
przesłuchania konkursowe.
W sobotę z koncertem wystąpi Janusz Muniak Quartet”
(sala widowiskowa JCK, godz
20). Dopełnieniem wieczoru
będzie występ „OFF – QUAR TET” – (“Kwadrat”). Niedziela
to występ gwiazdy Krokus
Jazz’ 09 – Hanny
Banaszak, która
zaśpiewa po
ogłoszeniu
wyników
konkursu i
wręczeniu
nagród
(godz. 20,
sala JCK). W
poniedziałek (16 XI)
odbędzie
się koncert
laureatów
(19. 30 sala
przy ul.
Bankowej),
Hanna Banaszak
wystąpi też
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Postraszą w izbie

POP ROCK & JAZZ

Kilkanaście fotografii panoramicznych przedstawiających najwyższe pasmo Sudetów pokazał w Klubie Osiedlowym „Orlik” młody fotografik ze Szklarskiej Poręby
Radosław Pelisiak.

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza, 28 października o godzinie
19.00, na koncert solistów Studia
Piosenki i Otwartej Grupy Swingującej ODK
W najbliższy czwartek (29 X)
o godzinie 17.00 w Czekoladziarni zagrają Natalia Wysocka na
skrzypcach oraz Róża Wysocka na
fortepianie. Nie tylko dla miłośników czekolady wykonają muzykę
popularną i rozrywkową.

s woj e
j a z zowe
barwy.
Grając na skrzypcach używa specjalnego mikrofonu, znajdującego się
przy ustach do którego śpiewa i w ten
sposób uzyskuje dodatkowy „jazzowy
feeling”, który tak bardzo kocha. Ko-

Karkonosze w panoramach zamknięte

W rytmie swingu

Popularnie i klasycznie

lisowi w 50-tą rocznicę od ukazania się
legendarnego albumu „Kind of Blue”.
Zresztą już sam tytuł płyty Urbaniaka
dobitnie nawiązuje do tego legendarnego albumu. Miles Davis pozwalał
muzyce grać i nigdy nie wracał do
rzeczy minionych. Szedł do przodu, aż
do samego końca. Taka też dewizę wyznaje Michał Urbaniak, który zmienia

Fot. RADOSŁAW PELISIAK

Wielka fascynacja Urbaniaka muzyką Milesa Davisa zaczęła się jeszcze
w latach 60., kiedy to wraz z zespołem
The Wreckers Andrzeja Trzaskowskie-

utworów w swoich aranżacjach chcąc
oddać hołd swojemu mistrzowi. Szkice zachował do dziś i właśnie niektóre
z nich znalazły się na płycie „Miles of
Blue”, która powstała jak sam mówi
Urbaniak z uwielbienia dla Milesa i
szacunku dla muzyków, którzy grali
zarówno z Davisem jak i z nim samym. Jest to również hołd złożony Me-

Kiedy zmarł wielki mag trąbki, Michał
Urbaniak przygotował kilkanaście
utworów w
swoich aranżacjach chcąc
oddać hołd
swojemu mistrzowi. Szkice
zachował do

dziś i właśnie niektóre z nich znalazły
się na płycie „Miles of Blue”, która
powstała jak sam mówi Urbaniak z
uwielbienia dla Milesa i szacunku dla
muzyków, którzy grali zarówno z Davisem jak i z nim samym. Jest to również
hołd złożony Melisowi w 50-tą rocznicę
od ukazania się legendarnego albumu
„Kind of Blue”. Zresztą już sam tytuł

rowanych przez niego.
Autor specyficznego
spoglądania na piękno
naszych gór uczył się
od swojego nauczyciela
i przyjaciela Zygmunta
Trylańskiego, z którym
do dziś współpracuje.

(rylit)

Wystawa w „Orliku” jest trzecią wystawą indywidualną
autora. Wcześniej jego zdjęcia można było obejrzeć w
oddziale Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie i
w galerii „Muflon” w Sobieszowie. Wystawa w Klubie Osiedlowym „Orlik” czynna będzie do 13 listopada tego roku, a
do placówki można wejść po wcześniejszym uzgodnieniu w
MDK „Muflon”, który jest opiekunem klubu.

Dzieła Grassa u noblisty

W Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie czynna jest wystawa prezentująca mniej znane oblicze artystyczne autora „Blaszanego
bębenka”. Literatura przyćmiła plon pracy noblisty jako
grafika i rzeźbiarza, którym jest z wykształcenia.
Willa Łąkowy Kamień, będąca
przed stu laty rezydencją laureata
Nagrody Nobla Gerharta Hauptmanna, jest chyba najbardziej odpowiednim miejscem do zaprezentowania
tej mniej znanej twórczości Güntera
Grassa, noblisty z 1999 roku.

roli polsko-niemieckiej przeszłości
dla budowania przyszłości wspólnej
Europy.
Wystawę zrealizowano dzięki
Saksońskiemu Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, Konsulatowi Generalnemu Niemiec we Wrocławiu i

EKSPOZYCJĘ BĘDZIE MOŻNA ZWIEDZAĆ
DO 28 LUTEGO PRZYSZŁEGO ROKU
Wystawa ta to nie tylko prezentacja sposobu widzenia świata przez
autora ale też próba pokazania
znaczenia sztuki, literatury, polityki,

Miastu Jelenia Góra oraz życzliwości
i przychylności Domu Güntera Grassa w Lubece.

płyty Urbaniaka dobitnie nawiązuje
do tego legendarnego albumu. Miles
Davis pozwalał muzyce grać i nigdy
nie wracał do rzeczy minionych. Szedł
do przodu, aż do samego końca. Taka
też dewizę wyznaje Michał Urbaniak,
który zmienia swoje jazzowe barwy.
Grając na skrzypcach używa specjalnego mikrofonu, znajdującego się

przy ustach do którego śpiewa i w ten
sposób uzyskuje dodatkowy „jazzowy
feeling”, który tak bardzo kocha. Kojarzy się to z saksofonem, od którego
zresztą zaczynał i do którego to instrumentu powrócił w nagraniu „Just A
Funky Feeling”, kompozycji gitarzysty
i wokalisty Calvina Browna.

(rylit)

Andrzej Patlewicz

Fot. Rylit

wydawnictwo: Sony Music Polska

go przyjechał w
1962 roku na
dwumiesięczne tournee do
Ameryki. Wtedy
zobaczył Davisa
w jednym z klubów po raz pierwszy.
Kiedy zmarł wielki mag trąbki, Michał
Urbaniak przygotował kilkanaście

Fot. Rylit

MICHAŁ URBANIAK – “Miles
of Blue”
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WYDARZENIA

Szynobusem do Czech

Trwają prace remontowe linii kolejowej ze Szklarskiej
Poręby do Harrachova. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z
planem to już w marcu przyszłego roku pierwsi turyści z
Jeleniej góry pojadą do Czech pociągiem.
Prace powinny zakończyć się pod
koniec listopada. Termin ostatecznego
ukończenia jest jednak uzależniony
od pogody. Chociaż optymizmem
napawa fakt, że do remontu pozostało
jedynie 800 metrów linii kolejowej po
stronie polskiej i około kilometra w
Czechach.
Obecnie trwają także ustalenia na
szczeblu międzynarodowym. Dotyczą
one m. in. kwestii związanych z porozumiewaniem się przewoźników,
przekazywaniem pociągów, sprzedażą
biletów i innych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
prowadzi także rozmowy dotyczące

Literaci i demon rozdroży
Fot. Konrad Przezdzięk

12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

remontu fragmentu linii, w którym
styka się ona z drugą, należącą do
Skarbu Państwa.
Do Jeleniej Góry trafią także dwa
z trzech szynobusów, jakie zamierza
zakupić UM. Koszt wszystkich wynosi
szesnaście milionów dziewięćset
złotych. Nieznana jest jeszcze stacja
końcowa. Trasy w Czechach są bardzo
strome, dlatego też nie wiadomo,
dokąd tak naprawdę będą mogły
dojechać polskie pociągi. Czeskie
wagony motorowe posiadają tzw.
zębatkę, która umożliwia wjazd nawet
po największych stromiznach.

(Ania)

Mówi się o dwóch wersjach dojazdu polskiego pociągu na stronę czeską. Według pierwszej
pasażerowie dojadą do Tanvaldu. Zgodnie z drugą konieczna będzie przesiadka w Korzeniowie. Uroczyste otwarcie trasy ma się odbyć 1 marca 2010 roku. Docelowo planowane
jest skomunikowanie składów z połączeniem do Liberca, skąd łatwo można dojechać
koleją do Pragi.

Certyfikat w nagrodę
Na Dolnym Śląsku certyfikat
Polskiej Organizacji Turystycznej,
która od lat organizuje konkurs,
dostało, obok rodzimej doliny, muzeum papiernictwa w Dusznikach
Zdroju. Certyfikat ten ma przede

wszystkim znaczenie promocyjne.
We wszystkich materiałach POT
Kotlina Jeleniogórska będzie jednym z promowanych produktów
turystycznych.

(Mar)

Zaproszeni do debaty literaci: Al Galidi z Iraku, Yasmine Allas z Somalii, Vamba Sherif z Liberii
oraz Olga Tokarczuk, Natasza Goerke i Ignacy Karpowicz (wszyscy na zdjęciu), dyskutowali
o wpływie swoich korzeni na twórczość literacką. Poszukiwali też własnej tożsamości i
opowiadali o przyczynach swojej emigracji.

Cudowny len nie tylko na rany
Zakłady Lniarskie Orzeł S. A. w Mysłakowicach chcą produkować opatrunki lniane.
Dzięki temu przedsięwzięciu fabryka mogłaby w końcu dźwignąć się z kryzysu. Jednak
cały czas prowadzone są badania nad produktem i nie wiadomo, kiedy zostanie on
zarejestrowany.

Fot. Rylit

Metodę leczenia ran opatrunkami
z genetycznie modyfikowanego lnu
opracował profesor Jan Szopa-Skórowski. Zainteresowało się nią bardzo
dużo chorych z całej Polski, którzy
przyjeżdżają do Wrocławia z chęcią
wzięcia udziału w kolejnych badaniach
klinicznych. Nic w tym dziwnego, skoro
już pierwsze próby, przeprowadzone
we wrocławskim szpitalu wojskowym
wykazały, że dzięki opatrunkom trudno
gojące rany leczą się bardzo szybko.

Z punktu widzenia pacjentów, którzy
do tej pory bezskutecznie stosowali różne środki, mające pomóc w zagojeniu
się ran jest to rewelacyjny wynalazek.
Nie wiadomo jednak, kiedy opatrunki
z genetycznie modyfikowanego lnu
będzie można kupić w aptece, ponieważ najpierw muszą one zostać zarejestrowane. W tym celu potrzebne jest
przeprowadzenie kolejnych badań.

Zakłady Lniarskie Orzeł już teraz są
wstanie wykonać materiał bez stosowania
jakichkolwiek środków chemicznych.
50 tysięcy testowych opatrunków przekazano fundacji profesora Jana SzopySkórowskiego. W fabryce może powstać
cały produkt.

KRÓTKO Z MIASTA
Z fałszywką po kredyt

Blisko sześć tysięcy złotych
pożyczki chciał wyłudzić z
jednego z banków 22–letni
jeleniogórzanin. W celu jego
uzyskania złożył nieprawdziwe
oświadczenie co do zarobków
i zatrudnienia w podmiocie,
który nie prowadzi działalności
gospodarczej od września 2008
roku. Sprawca okazał się bezrobotny. Trafił do policyjnego
aresztu. Za usiłowanie wyłudzenia kredytu grozi mu teraz do 8
lat więzienia.

(tejo)

(Ania)
Walczą z biedą

CZAPKI W GÓRĘ: GAUDEAMUS!

Wiele jeleniogórskich dzieci
żyje w rodzinach, w których
dochód wynosi mniej niż 351
złotych. W Zespole Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej
Górze po raz trzeci obchodzono
Międzynarodowy Dzień Walki z
Ubóstwem. W minioną środę z
tej okazji zorganizowano okolicznościową konferencję. Rozmawiano także o negatywnych
skutkach nadopiekuńczości
państwa, która prowadzić może
do patologicznej biedy.

Oprócz pochodzących z Somalii,
Iraku i Liberii literatów – mieszkających na co dzień w Holandii – przyszli
także Grecy, Słoweńcy i Turcy, partnerzy w programie „Commenius”,
w którym bierze udział „ósemka”.
Wstępem do debaty – kolejnego
punktu Festiwalu Rozdroża wpisanego w Dni Kultury Holenderskiej
– była prezentacja Petera Spruijta,
organizatora imprezy.
Przywołał postać Ruebetzala,
czyli Duch Gór, jako swoistego de-

mona migracji, demona rozdroży,
które są nierozłącznym elementem
drogi narodów wędrujących. Podkreślił też, że Kotlina Jeleniogórska
jest przykładem typowej krainy
migracji. Przez nasze tereny przewinęło się i przewija wiele narodowości. Trudno nie zauważyć tu
podobieństwa do Holandii, gdzie
przybysze spoza kraju stanowią
obecnie poważną siłę wśród miejscowej ludności.

(tejo)

Wstyd nie może
wiecznie trwać
Nawet trzy miliony złotych może kosztować rewitalizacja
zabytkowego cmentarza w Szklarskiej Porębie Dolnej.
Sama dokumentacja, która obecnie jest opracowywana, to wydatek
200 tysięcy złotych. Więcej pieniędzy z budżetu miasta na ten cel nie
będzie, ponieważ w Szklarskiej
Porębie w przyszłym roku ma
powstać wiele nowych inwestycji.
Potrzebnych pieniędzy trzeba więc
szukać gdzie indziej, na przykład w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, czy w Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie”.
Póki co ze zniszczonych nagrobków usunięto chwasty a
teren posprzątano. Projekt rewitalizacji został
wstępnie zaakceptowany przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Kolejnym krokiem będzie
uzyskanie pozwolenia na budowę.
Cmentarz zostanie podzielony na
dwie części. Pierwsza pozostanie
tzw. historyczną, w drugiej na bieżąco będą odbywały się pochówki.
Dzięki czemu w budżecie miasta
zaoszczędzi się także pieniądze,
które są wydawane na przeznaczanie kolejnych gruntów na nową
nekropolię.

(Ania)

Fot. Ania

Jaka jest kondycja literatury emigracyjnej w Polsce i Holandii? O tym – między innymi – debatowało w minioną
środę w Książnicy Karkonoskiej sześcioro pisarzy, którzy
tworzą nie we własnym domu, ale w krajach, w których
Dolina Pałaców i Ogrodów okazała się jednym z 14 najlep- znaleźli azyl.
szych produktów turystycznych w kraju!

(Ania)
Amfa w staniku

Dwóch kierunków nie udało
się otworzyć z powodu braku
zainteresowania w jeleniogórskim
Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej. 19
października uroczyście rozpoczął
się tam rok akademicki. Pierwszo-

roczniacy ślubowali, absolwenci
dostali dyplomy i w geście radości
podrzucili w górę czapki. Na studiowanie na politechnice w tym roku
zdecydowali się m.in. Honorata
Kurkowska z okolic Wałbrzycha,
która będzie studiowała zarządza-

nie oraz Krzysztof Jastrzębski ze
Zgorzelca, który zgłębi informatykę i zarządzanie. Obydwoje po
studiach na politechnice oczekują
przede wszystkim dobrej pracy i są
pewni sukcesu.

(Angela)

Kobietę podejrzaną o posiadanie narkotyków wraz z
53-letnim mężczyzną, który
nimi handlował zatrzymali jeleniogórscy kryminalni. Sprawca odpowie również za próbę
zmuszenia kobiety do zmiany
zeznań i groźby karalne. Pani,
która amfetaminę przechowywała w biustonoszu, grozi kara
do trzech lat więzienia, panu
– do ośmiu.

(tejo)

Kustosz Muzeum Karkonoskiego oddział w
Szklarskiej Porębie Przemysław Wiater na
terenie zniszczonej nekropolii.

Cmentarz ewangelicki powstał w 1844 roku, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest systematycznie dewastowany. Wandale nie zważają nawet na fakt, że pochowano na jego terenie
wielu wybitnych twórców niemieckiej sztuki i literatury XIX i XX wieku. Spoczywa tutaj Carl
Hauptmann, niemiecki filozof i literat, brat noblisty Gerharta Hauptmanna.
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WIADOMOŒCI

Imponującą panoramę najwyższego pasma Sudetów nie ze
skał i minerałów, ale w kawałków papieru stworzyli drugoklasiści z jeleniogórskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, którzy gościli
w Biurze Wystaw Artystycznych
na wystawie fotograficznej z
okazji półwiecza Karkonoskiego
Parku Narodowego. Ekspozycja
ta, w której bierze udział 18
fotografików różnych stylów
i pokoleń, będzie czynna jedynie do końca tygodnia. Na

nadchodzący czwartek
(29 X) zapowiedziano
jej finisaż połączony
z promocją katalogu
oraz projekcją filmu dokumentalnego „Migawka” Konrada Przezdzięka, który opowiada o
l o k a l nyc h t wó rc a c h
fotografii. Początek o
godz. 17 w BWA.

(Angela)
Dzieci z „dwójki” z Joanną Kowalczyk i Grzegorzem Jędrasiewiczem z BWA.

BRAK NAM DZIEŁA JELENIOGÓRSKIEGO

Wygodniej
po remoncie

Do końca roku potrwa przebudowa ulicy 11 Listopada w
Szklarskiej Porębie. W przyszłości
będzie łatwiej dostać się z dolnej
do górnej części kurortu. Prace
budowlane są prowadzone na odcinku od ulicy Jedności Narodowej
do skrzyżowania ulic Górnej z Piastowską. Koszt przebudowy drogi
wynosi 5,5 miliona złotych. 2,60
miliona gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego.
Resztę wydatków pokrywa z
środków własnych.

Inwestycja
dla zdrowia

Na początku listopada w Mysłakowicach rozpocznie się budowa
nowej przychodni zdrowia i
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Dwie placówki będą
mieściły się w jednym budynku,
spełniającym wymogi unijne.
Nowy obiekt będzie kosztować 5
milionów złotych. Fundusze na
ten cel samorządowcy pozyskali
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.
Budynek powstanie przy ulicy Jeleniogórskiej naprzeciwko cmentarza. Jego budowa zakończy się
w 2011 roku. W przyszłości obok
niego zostanie wybudowana
także szkoła podstawowa.

(Ania)

Od konieczności wyczyszczenia brudów i niekompetencji z polityki uzależnia Andrzej Więckowski możliwość
pojawienia się „na prowincji” sztuki bez epitetów: takiej, która byłaby wizytówką regionu i chlubą dla jego mieszkańców. Czy rzeczywiście nasz „prowincjonalizm” promuje miernoty twórcze a wartościowe jednostki skazuje na
marginalizację?
Temu zagadnieniu poświęcone było kolejne, XXVII spotkanie
zatytułowane „Wysoka sztuka na
jeleniogórskiej prowincji” w ramach
„Obserwatorium Karkonoskiego”.
Debata odbyła się w miniony czwartek. Biuro Wystaw Artystycznych
– oprócz stałego autora wstępu i
moderatora Andrzeja Więckowskiego, eseisty i dziennikarza – zaprosiło
krytyka literackiego, poetę Karola
Maliszewskiego i Andrzeja Saja, redaktora a także poetę, wykładowcę
ASP we Wrocławiu, krytyka sztuki.
Andrzej Więckowski ze swadą
rozprawił się z tzw. kulturą prowincjonalną.
– Samo istnienie jednostek kultury nie gwarantuje jakości sztuki

uważają się za mędrców, a są durniami – usłyszeliśmy.
Jednak – jak Andrzej Więckowski
mocno zaznaczył – nie można snuć
rozważań o sztuce bez odniesień
do polityki, która – na pewnym
poziomie – jest z działaniami twórczymi mocno powiązana. – Trzeba
wyczyścić politykę, nie można pozwolić na wybór niegramatycznych
władz, wtedy nasza kultura będzie
wysoka: oto konkluzja wstępu A.
Więckowskiego.
Andrzej Saj przyznał, że był poruszony ilością inicjatyw oddolnych i
społecznych, które w mieście i jego
okolicach animują życie kulturalne.
– Znam wiele ich rozwinięć na forum krajowym – podkreślił mówiąc

ANDRZEJ WIĘCKOWSKI: BYWA, ŻE
W MAŁYCH OŚRODKACH POWSTAJĄ
RZECZY WIELKIE, A POTĘŻNE CENTRA
ZIONĄ KULTURALNĄ MAŁOŚCIĄ
– podkreślił dodając, że często
właśnie dają możliwość zaistnienia
bełkotowi twórczemu. Dostało
się samorządowcom, nie tylko
jeleniogórskim, choć to sytuację z
Jeleniej Góry mówca zacytował jako
przykład ignorancji i poświęcenia
czasu sprawom drugorzędnym.
Chodziło o pamiętną debatę o imię
Teatru im. Norwida: czy zachować
patronowi imię Kamil, które dano
mu na bierzmowaniu i zdaniem niektórych radnych było niepotrzebne i
zajmowało miejsce na tablicy.
Szermierka słowna mówcy spadła też na prowincjonalne wyższe
uczelnie. Autor wstępu powiedział,
że tylko na prowincji takimi placówkami mogą zarządzać półanalfabeci
oraz ignoranci promujący innych
półanalfabetów, którzy skazują na
niebyt ludzi kompetentnych. – Prowincjonalna ignorancja jest do tego
arogancka, brakuje pożytecznych
snobów, którzy wspierają sztukę,
za to nie brakuje krzykaczy, którzy

głównie o malarzach i twórcach
fotografii. Docenił też fakt, że Kotlinę
Jeleniogórską zamieszkuje wyjątkowo wielu cenionych artystów.
Mówca zasugerował, aby zastanowić się, czy w czasach ujednolicenia wciąż można mówić i ścisłym
podziale na centrum i prowincję.
– Zawsze jest jakieś centrum,
dążymy do celu, ideału, który jest
dla nas wyższą wartością, ale też
wracamy do miejsca, gdzie przyszyliśmy na świat, a nim właśnie
bywa tak zwana prowincja. Ten
wątek jest bardzo częsty w literaturze – mówił Andrzej Saj.
Karol Maliszewski skupił się na
literaturze i jej misji niesienia nie
tylko treści, lecz także promowania
nazwiskiem autora miasta, skąd się
wywodzi. Przywołał postać noblisty
Gerharta Hauptmana, który przed
1945 rokiem był „twarzą” literacką
regionu. Mówił też o szansach,
jakie Jelenia Góra miała po wojnie.
Wówczas powstał w Przesiece Zwią-

Konrad Przezdzięk

Strażnicy miejscy apelują do
mieszkańców, aby informowali
o ludziach bezdomnych, którzy spędzają noce na klatkach
schodowych bloków lub kamienic. – Takie sytuacje stanowią
zagrożenie dla mieszkańców.
Bezdomni, którzy nocują w
takich miejscach, często piją
alkohol, palą papierosy i mogą
zaprószyć ogień – wyjaśnia mł.
insp. Grzegorz Rybarczyk, rzecznik SM. – Z kolei Schronisko im.
Brata Alberta nie przyjmie pijanych pensjonariuszy – dodaje.
Często mieszkańcy skarżą się, że
niektórzy bezdomni załatwiają
swoje potrzeby fizjologiczne na
klatach schodowych, pozostawiają brud i nieczystości.
Z powyższych powodów straż
zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie przypadków przebywania bezdomnych
na klatkach schodowych. Żaden
sygnał nie będzie zignorowany.

(tejo)
Wszystko dla rozwoju

Karol Maliszewski zauważa, że o Jeleniej Górze
na polu literackim w kraju słychać niewiele.

Cicho o nas…
Zdaniem Karola Maliszewskiego literatura jeleniogórska na scenie ogólnopolskiej jest obecna
śladowo, a twórców znanych można policzyć na palcach jednej ręki. Maliszewski wymienił
obiecujących poetów: Miłosza Kamińskiego, Lesława Wolaka i Tomasza Ważnego. Swoje
debiutanckie pozycje wydali jednak kilka lat temu i od tamtej pory o nich cicho sza.

Zgon w dymie
Osoba o nieustalonej tożsamości została znaleziona w
miniony wtorek martwa w piwnicy kamienicy przy ul.
Wyczółkowskiego 8. Na miejsce – gdzie doszło do zadymienia, wezwano straż pożarną, pogotowie i policję.
Ratownicy nie mogli jednak już pomóc.
Wszystko wskazuje na to, że
zgon mężczyzny nastąpił wskutek zatrucia tlenkiem węgla.
Zwłoki zostały też częściowo
nadpalone. Nie jest wykluczone,
że człowiek ten zasnął z tlącym
się papierosem. – Właściciela
mieszkania, do którego należy
piwnica, nie było w domu –

ale – jak podkreślił – Jeleniej Górze
brakuje pisarza, który byłby symbolem miasta. Chociażby tak jak
Olga Tokarczuk jest utożsamiana
z ziemią wałbrzyską. – Brakuje
wam jeleniogórskiego dzieła! –
zakończył.

zek Zawodowy Literatów Polskich
(zlikwidowany w 1951 roku).
Mówca pochwalił „amatorskie
ożywianie wyobraźni”, jakie niesie
Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej,

Powiadom
o bezdomnym

mówi podinsp. Edyta Bagrowska,
rzecznik policji. Na miejscu
zostało przeprowadzone postępowanie, które miało ustalić
okoliczności zdarzenia oraz
wykluczyć (lub nie) działanie
osób trzecich.

(tejo)

Minister Środowiska, Maciej
Nowicki gościł na zakończonej
19 października w piechowickim hotelu „Las” międzynarodowej konferencji „Edukacja
dla zrównoważonego rozwoju”. Wydarzenie zbiegło się z
ogłoszoną przez ONZ na lata
2005-2014 Dekadą Edukacji
dla Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z celów spotkania
była więc ocena zadań, jakie w
związku z tym przedsięwzięciem są wykonywane. Podczas
konferencji omawiano, między
innymi, tematy ; „Edukacja
dla zrównoważonej polityki” –
władza czy służba publiczna?
„Podstawy aksjologiczne edukacji dla zrównoważonego rozwoju”, „Zrównoważony rozwój
a społeczna odpowiedzialność
mass-mediów”.

(Ania)

REKLAMA

Gmina Mysłakowice w partnerstwie z gminą Horní Maršov
stara się o dofinansowanie na
zakup samochodów bojowych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomnicy z funduszu
programu EWT Polska – Czechy.
Strażacy jeżdżą teraz wysłużonymi 25-letnimi pojazdami, z
których podczas akcji odpadają
części. Potrzebny jest więc nowy
wóz bojowy, przystosowany do
ratownictwa powodziowego, pożarowego i pomocy w wypadkach
komunikacyjnych.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wóz potrzebny
od zaraz

Fot. Tejo

Fot. Tejo

Karkonosze ze ścinków

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Mali wędrowcy na karkonoskich szlakach
W minioną sobotę uczniowie ze Szkoły 707 wybrali się na czwartą już w tym roku wycieczkę z Klubu
Wędrowca. Czerwonym szlakiem przeszli do kościoła w Miłkowie.
Fot. MT

T r a s a kilka razy wokół niej. Ma to zapewnić
wiodła koło spełnienie ich marzeń.
Dziewczęta i chłopcy oglądali
DomuWczasowego Lu- krzyże pokutne w murze okalającym
buszanin w kościół św. Jadwigi w Miłkowie. MłoSosnówce. dych wędrowców zainteresował także
Uczniowie z pręgierz z piaskowca pochodzący z
opiekunami XVII wieku.
Na koniec wycieczki młodzi turyści
zwiedzili KaRZ-AZ_85x123,5_4c_JG 26.08.2009 10:08 Uhr
plicęSeite
Świętej 1 odpoczywali przy ognisku, jakie
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG
26.08.2009 10:08
10:08 Uhr
Uhr Seite
Seite 11
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG 26.08.2009
Anny.Seite
Zgod- 1specjalnie dla nich zorganizowano na
RZ-AZ_85x123,5_4c_JG 26.08.2009 10:08 Uhr
nie z legen- terenie Pałacu Spiż w Miłkowie. – Poddą przebiegli czas sobotniej wycieczki dzieci utrwa-

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

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

pewna przyszłość!
pewna
przyszłość!

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

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

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

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

lały sobie wiedzę z poprzedniej wędrówki,
dotyczącą skał. Jednemu z uczniów udało się
nawet znaleźć kryształ
górski. Poznały także
miejscową legendę i
obejrzeli wiele zabytków – mówi Irena Panowicz, nauczycielka
w Szkole 707.

(Ania)
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Tak szanujemy pamięć tych, którym zawdzięczamy rozwój
zrujnowanej wojnami religijnymi Jeleniej Góry w XVIII wieku

doskonałym kupcem, oddanym wielbicielem, rzetelnym
przyjacielem ludzi, etc, etc.
Tych epitetów pod niebiosy
wychwalających chłopca jest
więcej, a – biorąc pod uwagę
barokową hiperbolę i wiek
zmarłego, trudno dać wszystkim wiarę. Choć na pewno
w jakimś sensie oddają ból
rodziny zapewne przyzwyczajonej do częstych zgonów
najmłodszych. Mimo bogactwa i zapewnienia wszelkich
możliwych w tamtych czasach
doczesnych dóbr, nie było
sposobu na szalejące choroby,
które stanowiły wyrok dla istot
wrażliwych: dzieci.

Wśród aniołków
i mężów

Ich miniaturowe epitafia napisem: „Pomnik ku chwale
– Chyba tak bardzo źle się jeleniogórzanom się nie powodzi, skoro po śmierci – umieszczone na wysokości męża ogólnie szanowanego,
nawet zapewniają sobie taki przepych – miał powiedzieć w 1759 roku król pruz dobroci słynącego, z rady
ski Fryderyk II oglądając z okien Pałacu Gottfriedów przepiękne grobowce przy wzroku kilkulatka – zoba- nieskazitelnej znanego DaKościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa. Władcy nawet przez myśl nie przeszło, czymy na grobowcu kolejnej
znanej, szanowanej i bogatej niela von Buchsa, szlachciże tak mogą wyglądać miejsca odpoczynku… wiecznego.
rodziny z Hirschbergu: von ca i kupca…” A nad całością
z grozą baroku, którego dewidzę Cię w tęsknej i żałobnej Buchsów. Juliana Sofija da- góruje groźna postać Anioła
Dziś, niemal równo 250
wiza: „Vanitas, vanitatum et
nadziei. Widzisz, gdzie stoisz? wała radość swoim istnieniem Śmierci.
lat temu po wizycie króla,
omnia vanitas” woła niemal
Stoisz przed nagrobkiem pana jedynie przez dwa lata: urodzodawny pałac tylko dla uważSpogląda ów anioł na rzeźbę
z każdego szczegółu tamtej
Christiana Samuela Mentzla na w Roku Pańskim 1725 roku niewiasty siedzącej w zadumie
nego obserwatora zachował
świetlisto-mrocznej epoki. A
– to początek bogato zdobio- zeszła z tego świata 11 lipca ze wzrokiem skupionym na
w sobie coś z budowli wyjątnaturalistycznie rozkładający
nego nekrologu wydanego roku 1727. Nie mogła widzieć bliżej nieokreślonym punkcie
kowej. Rozparcelowany na
się trup wyrzeźbiony ręką
w 1749 roku, który był ostat- swojego braciszka, Johanna nieba. Jej twarz – jak z hormieszkania, sklep i zakład
nieznanego artysty boleśnie ci
nim rokiem życia 15-letniego Siegfrieda, który – jak by się roru – straszy wytartą przez
fotograficzny, wtłoczony w
przypomni, gdzie jest miejsce
chłopca.
późniejszą zabudowę – która
to dziś napisało na dziecięcym czas maską bez rysów, a puste
nas wszystkich.
Tego napisu nie znajdziesz nagrobku – „powiększył grono oczodoły świadczą o tym, że
stanęła na otaczających nieCzynną nekropolią przestał
na dawnym cmentarzu. Także
gdyś tę perełkę architektury
dzieje okrutnie się z nią obebyć 1 kwietnia 1880 roku. Wteogrodach – stracił bezpowszły. Myślisz, Czytelniku, że to
dy zakazano grzebania ciał w
rotnie swą pałacowość. O
IVO ŁABOREWICZ: TO WSPANIAŁE DZIEŁO
parkowa ozdoba ustawiona
nowych grobach. – Prochy i
wizycie monarchy pamiętają
tam li tylko dla ozdoby? W
ARCHITEKTURY I RZEŹBY MOŻE BYĆ
szczątki można tu było odtąd
tylko historycy, a grobowce,
błędzie jesteś. To jedyny w
PRAWDZIWĄ DUMĄ MIASTA, ALE TEŻ
składać jedynie przy zachowaktóre władca wziął za pałace,
całości zachowany nagrobek
niu bardzo rygorystycznych
PRZYKŁADEM
ZDZICZENIA
LUDZKICH
rozsypują się. Takiego spustow otwartym terenie tych jeleprzepisów sanitarnych, wyOBYCZAJÓW, BEZRADNOŚCI WŁADZ
szenia, Czytelniku, dokonał tu
niogórskich „Pompei”, który
łącznie w już istniejących groczas i ludzie.
RÓŻNYCH SZCZEBLI I POWODEM
wystawiono Johannowi Corbowcach oraz rodzinnych kaneliusowi Franzowi, kupcowi
DO WSTYDU DLA JELENIOGÓRZAN
plicach pogrzebowych – mówi
Marność
jeleniogórskiemu.
Ivo Łaborewicz, historyk i szef
W tle pomnika majaczy się
nad marnościami
oddziału jeleniogórskiego
Kiedy jednak zagłębiasz się Archiwum Państwowego we nagrobka podobnego do tego, aniołków” 9 marca 1720 roku wieża Kościoła Łaski pod Krzywydrukowanego na przepięk- przeżywszy również ledwie żem Chrystusa, do którego za
w resztki dawnych wspania- Wrocławiu.
nie zdobionym akcydensie tu dwa lata. Takich malutkich życia Frantz chadzał na nałości przekroczywszy bramy
Takie pochówki zdarzaniegdysiejszego cmentarza ły się jeszcze do 1946 roku. nie zobaczysz. Dzieło ukaza- tabliczek jest kilkanaście. Nie- bożeństwa wołany dzwonem
przez siebie ufundowanym.
założonego przy Kościele Łaski Kiedy Niemcy opuścili polską ło się drukiem, który ujrzał które zupełnie nieczytelne.
Czytelność zachowała na- Był znanym dobroczyńcą:
pod Krzyżem Chrystusa w już Jelenią Górę, a kościół ponownie światło dzienne z
1710 roku, a więc wcześniej ewangelicki – pozbawiony okazji 300-lecia drukarstwa tomiast płyta seniora rodziny, założył szkołę dla dziewcząt
niż powstała w t ym miej- wiernych – przejęła parafia jeleniogórskiego – 240 lat po Daniela von Buchsa, kupca i i znany był z wielu darowizn
scu świątynia, nie możesz rzymsko-katolicka, cmentarz zejściu z tego świata bohatera właściciela, między innymi, publicznych. O funeralnym
oprzeć się klimatowi tego popadł w zapomnienie. Ni- publikacji. Syna zmarłego rok wystawnej kamienicy „Pod charakterze rzeźby świadczą
miejsca. Mieszanki nostalgii czym tajemniczy żydowski wcześniej Christiana Menztla okrętem” w Rynku. Tego bu- dwa piszczele wyrzeźbione na
oraz Elizabeth – dziedzica dynku już nie ma: zastąpiła go, cokole tronu – gdzie opierając
kirkut (wg zasad wyznawców
łomnickiego i potomka jednej Czytelniku, atrapa postawiona się o wazę z płaskorzeźbami
judaizmu, cmentarzy nie wolz najbogatszych rodzin jele- w latach 60. XX wieku. Zacho- dzieci – wpatruje się w dal
no remontować, muszą się
Dziewiętnaście zachowanych
niogórskich epoki baroku.
wało się natomiast epitafium niewidzącymi oczami rzeźba
same rozpaść) straszył przez
Młody Christian, Czytelniku, jego właściciela z łacińskim niewiasty…
kaplic należy do następujących
kilkadziesiąt lat upiorną atjest jednym z wielu, których
rodzin (rok budowy w nawiasie):
mosferą grozy zniszczenia.
szczątki doczesne spoczęły na
Wiadomo, że skazany był
1. Glognerów (1725), 2. Glacmentarzu okalającym Kościół
na zagładę, która musiała
feyów (1716), 3. Schneiderów
Łaski pod Krzyżem Chrystusa.
wcześniej czy później nastąpić.
Nekropolii już od dawna nie
(1762), 4. Winklerów (1740),
Pochowanych tu zmarłych
ma. Nie ma też prochów tych,
ekshumowano. Czy wszyst5. Martensów (1757), 6. Titzektórzy mieli tam odpoczywać
kich?
Nie
wiadomo.
O
część
’ów (1756), 7. Baumgarthów
w spokoju na wieki wieków.
ciał zatroszczyli się pozostali
Splot historycznych wydarzeń
(1727), 8. Kochlerów (1728),
przy życiu niemieccy krewni.
przerwał spokój zmarłych,
Nieznany jest jednak los pozo9. Baumgartenów (1719), 10.
ale pozostali obecni nie tylko
stałych
szczątków.
Z
dawnych
Katzlerów (1720), 11. Mentzlów
duchem, ale i w wyrytych w
cmentarnych alejek urządzono
epitafiach literach zawierają(1726), 12. Sparr–Kühnów
alejki parkowe niwelując teren
cych lakoniczną, ale jednak
i obsiewając go trawą. Pozosta(1765), 13. Reallesów (1724),
wzmiankę o tym, kim byli. O
ło
19
grobowców
rodzinnych.
14. Ihle’ów (1770), 15. Gotttym, że byli.
Każdy z nich kryje cząstkę
Nie wiemy, z jakiego powofriedów (1738), 16. Streifów
dziejów naszego miasta i jego
du Christian Samuel zszedł tak
dawnych mieszkańców.
(1738-1770), 17. Ullmanów (ok.
przedwcześnie z tego świata.
1770), 18. Adolfów (1719), 19.
Wiemy – o czym zapewnia nas
Oni tu byli
„Czytelniku! Podziwiam lektura barokowego nekroloGayerów (1755) – zestawienie
wskazane przez boskich mędr- gu – że był „czułym bratem,
według Grundmanna.
Pozostałość nagrobka Corneliusa Frantza.
ców drogi, i nie dziwię się, że budzącym nadzieję regentem,

Anioł śmierci
nad epitaﬁum
rodziny von
Buchs.
Pozostałość
nagrobka
Corneliusa
Frantza.
Zapal świeczkę

Dziś mamusie i babcie prowadzą obok rzeźby swoje
dzieci i wnuki za rękę i w
wózkach. Młodzież latem traktuje byłe miasto umarłych jak
park, którym zresztą – według
założenia władz z lat 70. XX
wieku – został. Kto wie, czy
pod rozłożonymi na trawie w
letnie popołudnia dziewczynami i chłopakami, którzy w
atmosferze błogości raczą się
piwem skrywanym skrzętnie
przed strażą miejską, nie odpoczywa w pokoju wiecznym jakiś nieznany jeleniogórzanin,
którego przeoczono podczas
cmentarnej orki niemal 40
lat temu? Pamiętaj o tym,
Czytelniku, jeśli chcesz bez
wyrzutów sumienia byczyć się
na trawniku…
Jeśli jednak nie zamierzasz
iść w ślady tych, którzy przyczyniają się do deptania pamięci o przeszłości miasta i
jego mieszkańców, polecam
Ci serdecznie spacer wzdłuż
zachowanych kaplic grobowych. Sprzyjać będzie temu
atmosfera nadchodzących
dni. Wszystkich Świętych,
Zaduszki… Może – w chwili
zadumy – zapalisz świeczkę
przy nagrobku kogoś, o kim
współcześni nie wiedzą, a bieg
historii skutecznie ukrył ślady
po nim zachowane.

Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy za tydzień

Fot. Archwium

Fot. Konrad Przezdzięk

Deptanie po umarłych
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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

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

AUTO KOMIS

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”

HOTEL

Halny

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

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

konkurs@jelonka.com

1) ile kalorii ma jeden pączek?

firma handlowa

AU T O H A N D E L

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

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

MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel
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ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

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

RESTAURACJA

zlykljupl
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···

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

êêê¾®êÍê

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS
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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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częli rzucać z
dystansu i to
im się opłaciło. Po trzech
trójkach
(dwie trójki
Niesobskiego,
jedna Prostaka) dogonili
rywali na jedno „oczko”.
(18:19)
W drugiej
kwarcie kibice zgromadzeni przy
ul. Sudeckiej
spodziewali
się powiększania przewagi
przez miejscowych. Zaczęło się dla KS
d o b r z e . Tr z y
pod rząd celne
rzuty Weatherspoona i na tablicy mieliśmy
26:28. W tym
momencie jednak nastąpiła
cała seria prost ych błędów
popłenianych
przez naszych
zawodników.
Sudety na
dwie minuty
przed przerwą
przegr ywały
j u ż 2 8 : 37 , a
całą kwar tę
przegrali osta-

W ramach IV kolejki I ligi koszykówki mężczyzn, Sudety
tecznie 33:39.
pokonały we własnej hali MKS Start Lublin 67:64.
Trzecia odsłona meczu była

już bardziej wyrównana. JeleTe g o , c z e g o b r a kowa ł o w niogórzanie zaczęli odrabiać
Szczęście sprzyja lepszym, tak
można powiedzieć o środowym meczu z Dąbrową, zdarzyło straty, po 28 minutach na tablisię teraz. Nasi zawodnicy za- cy widniał wynik 47:48, potem
meczu Sudetów z Lublinem.

Promatic promuje boks
Fot. Archwium prywatne

W miniony weekend w warszawskim centrum Ekspo
odbyły się targi automatów
i gier „jednorękich bandytów”.

Na targi została zaproszona
grupa boksu zawodowego Bullit
Knockout Promotions, w tym
między innymi Łukasz Janik,
Krzyszfof Diablo Włodarczyk,
Rafaj Jackiewicz i Dawid Cygan
Kostecki.
Z zawodnikami można było
porozmawiać o tajnikach świata boksu, zrobić pamiątkowe
zdjęcia czy otrzymać autograf
na stanowisku nowogames jednego ze sponsorów grupy.
Na wystawie swoje stanowisko miała także jeleniogórska
f i r m a Pa w ł a Pa l i wo d y P r o matic, ktory przyłączył się do
promowania boksu, pomaga
sf inansować przygotowania
jeleniogórskiego pięściarza Irka
Zakrzewskiego.
Irek wyleciał w poniedziałek
z Reprezentacją kadr y narodowej do Wilna, na mecz międzypaństwowy Polska-Litwa.
O wynikach walki, na pewno
Państwa poinformujemy.

Aldona Hawer

„dogoniliśmy” Olimp na
49:50, a cała kwarta zako ń c z y ł a s i ę r e m i s e m
52:52.
W czwar tej kwarcie,
choć pierwsze dwie minuty były bez punktów,
gospodarze zaczęli grac
coraz lepiej i na sześć
minut przed końcowym
gwizdkiem wyszli na 9
punktowe prowadzenie
(61:52).
Goście mogą mówić tu
o dużym pechu, starali się
oddawać dużo rzutów za
„trzy”, a żaden z nich nie
był celny. Spr ytnie wykorzystywali to jeleniogórzanie, którzy szybciej
zbierali piłkę i zdobywali
punkty z kontry. Na dwie
m i n u t y p r z e d ko ń c e m
prowadziliśmy już 64:58,
zagrania gości zaś nie
były przemyślane i często
kończyły się stratą.
Obie dr użyny zagra ły na niskim procencie
skuteczności z dystansu.
Kluczem do zwycięstwa
była dobra obrona Sudetów, a niska skuteczność
lublinian.
Sudety to nowa przebudowana drużyna. Miejmy
nadzieję, że z każdym treningiem, ich mecze będą
wyglądać coraz lepiej.
Pomimo trzech na cztery
mecze, zwycięstw, dzisiejsze spotkanie pokazało,
że przed zespołem Ireneusza Taraszkiewicza
jeszcze sporo pracy.

Aldona Hawer

Fot. R. Ignaciak

Fot. R. Ignaciak

Sudety pokonują Lublin

KS Sudety Jelenia Góra
- Olimp MKS Start Lublin 67:64
(18:19, 15:20, 19:13,15:12)
Sudety: Wojdyła – 20, Weatherspoon – 12, Niesobski – 11, Nowak – 3, Prostak – 12, , Kułyk – 7,
Minciel – 2, Urbaniak

Nabór

Dobry występ
jeleniogóskich pływaków

do żaków w Rudnej

Karkonoszy

W Rudnej odbyły się VI Zawody Pływackie o Puchar Dyrektorów. W imprezie wystartowali dwaj pływacy z MKS
Klub KS Karkonosze zapra- „Jedenastka” Jelenia Góra.
sza wszystkich chętnych
Podobnie było podczas zawodów
Szymon Wawryca, zajął na dychłopców z roczników 2001 stansie 50m 3 miejsce z czasem o Puchar Jesieni w Polkowicach, z
i niżej na treningi piłki 37,87, zaś na dystansie 50 m kla- tym że tutaj Szymon Wawryca zajął
nożnej.
sycznym 2 miejsce z czasem 43,84 i 1 miejsce na dystansie 100m stylem
na 100 m 3 miejsce z czasem 1,15,10,
tym samym poprawiając swoje
Treningi prowadzi trener Jacek
rekordy życiowe.
Kołodziejczyk ( nr tel. 791966060).
Aram Manukyan również poprawił czasy życiowe zajmując dalsze
Zajęcia w grupie żak odbywają się
miejsca.
we wtorki ( godz. 16:00) i w piątki (
godz. 15:00). Obecnie w okresie jesienno-zimowym treningi odbywają
się w sali Szkoły Podstawowej nr 11
w Jeleniej Górze.

zmiennym uzyskując bardzo dobry
wynik 1;23,63 i 2 miejsce na 50
dowolnym również z najlepszym
życiowym czasem 0;32,80
Aram Manukyan też poprawił
swoje czasy życiowe.

Strefa Walki
zaprasza na treningi
Jeleniogórski Klub Strefa Walki zaprasza na treningi w
brazylijskim JiuJitsu.
Treningi odbywają się w poniedziałek, wtorek, środa, o godz. 17:30
w SP 11. Rocznik od 1991 w górę.
Zajęcia prowadzone są w systemie bjj/submission(no gi) przez
trenerów i asystentów Strefy Walki.

Klub organizuje seminaria z najlepszymi zawodnikami i trenerami
z Polski.
Więcej informacji pod numerem
telefonu: 691-187-047.
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

info@carat-auta.eu

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

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

dla Chojnika
Fot. R. Ignaciak

Zdecydowanie lepszymi i bardziej doświadczonymi zespołami okazali się zawodnicy
Chojnika w derbowym pojedynku z młodymi Karkonoszami. Zarówno młodzicy, jak i
trampkarze z Cieplic wygrali swoje mecze na Złotniczej.

KS Karkonosze –
Chojnik
Jelenia Góra
Cieplice 1:6 (1:2)

Jeleniogórski Klub Oyama przeciw narkotykom
W minioną niedzielę w Łodzi (hala ŁKS–u) odbyła się Liga Muay Thai (Boksu Tajskiego)
pod Patronatem PZ Muay Thai pod hasłem Muay Thai przeciw narkotykom. Była to seria
turniejów rozpoczynająca sezon 2009/2010. Organizatorem tych udanych zawodów
był Klub BRUTALS z Łodzi.
Jeleniogórski Klub Oyama wywalczył 6 zawodników - dwóch
juniorów, trzech seniorów w TPW
(turnieju pierwszych walk) oraz
jeden senior w Lidze MT (pro-am).
W turnieju udział wzięło około
100 zawodników ze 120 zgłoszonych reprezentujących 20 klubów
zrzeszonych w PZ Muay Thai.
Czas walki dla juniorów to 2x2
min., seniorów TPW 3x2 min.,
liga 4x2min., walki odbywały się
na ringu.
Niewątpliwą ozdobą turnieju
były 2 walki półzawodowe z
udziałem gościa specjalnego, Aega
Pracha Somchan z Tajlandii. Dla
wszystkich zawodników był to
świetny sposób na podpatrzenie
wielkich umiejętności mistrza
oraz pokaz najwyższej klasy
muaythai.
W 5 walce Turnieju wystąpił nasz Junior Piotr Wojtaczka
(Odział Kamienna Góra), który
skrzyżował rękawice z Monasterskim Mateuszem z K.S. TARGET
NIEPOŁOMICE w wadze do 71kg,
niestety Piotruś „przespał” pierwszą rundę i w drugiej nie zdołał
odrobić strat pomimo zdecydowanej przewagi...
W 7 walce wystąpił nasz drugi
junior Michał Popczyński (Jelenia
Góra) przeciwko Śliwie Jakubowi
z Rzeszowskiego Klubu Sportów
Walki (- 81 kg). Michał zdecydowanie przeważał zarówno w
pierwszej jak i drugiej rundzie i
sędziowie nie mieli problemu ze
wskazaniem zwycięzcy.
13 walka to występ kamiennogórzanina Szymona Golasin-

skiego (debiut) w kat. -71kg vs
Raban Łukasz z Białegostoku.
Szymon bardzo ładnie boksował
zarówno w pierwszej jak i drugiej
rundzie, które zdecydowanie wygrał, niestety pod koniec starcia
został niefortunnie trafiony przez
swojego przeciwnika w nos co zaowocowało przerwaniem walki w
trzeciej rundzie przez niezdolność
naszego zawodnika do dalszej
walki. Mimo to Szymon zaprezentował bardzo dobre wyszkolenie i
pokazał świetne Muay Thai.
Rafał Olszewski (J.G.,senior
-91kg) kontra Hofman Cezary z
Raczadamu Kraków walczył w 24
walce. Wspaniale rozpoczął walkę
i już po pierwszych prostych
jego przeciwnik miał niemałe
zamieszanie w głowie, po chwili
był liczony po raz pierwszy, po
czym Rafał miał przeciwnika na
deskach. Jednak zdołał on dotrwać do końca pierwszej rundy.
W drugiej rundzie rolę nieco się
odwróciły i to teraz nasz zawodnik miał spore problemy…jednak
zdołał opanować sytuację i
przeciwnik był
liczony po raz
kolejny. Niestety ostatnią rundę Rafał okupił
kompletną utratą sił i w konsekwencji walkę
przegrał.
Grzegorz Bodziony (K.G.,
kat. + 91kg) vs
Zięba Necki Ja-

cek z Muay Thai Kraków – była
to najszybsza walka wieczoru,
po drugiej akcji naszego zawodnika przeciwnik zostaje trafiony
potężnym prawym sierpowym
co powoduje reakcję trenera z
przeciwnego narożnika, który
ratuje swojego podopiecznego
rzucając ręcznik i unikając ciężkiego nokautu.
30 walka to walka ligowa naszego najbardziej doświadczonego zawodnika Piotra Cieślińskiego (J.G., kat. - 67kg) kontra
Wypych Patr yk z Muay Thai
Kielce. Piotr w swoim świetnym
stylu przewalczył trzy rundy cały
czas punktując swojego rywala,
sumiennie realizując założone
kombinacje, klincz, pracę łokciami i kolanami.
Podkreślenia zasługują jego
bardzo dobre akcje kolanami i
łokciami.
Trenerami w/w zawodników w
JKOyama są: Rafał Majda, Marcin
Nowosielski (J.G.) i Łukasz Mazur
(K.G.).

trampkarzy podopieczni Mariusza
Szczygła przegrali z Chojnikiem 5:0.
Do przerwy trwała wyrównana
walka. Goście zdobyli tylko jednego
gola ( gola zdobył Julian Zieliński),
ale okazji do wyrównania Karkonoszom nie brakowało.
W drugiej połowie jednak, zabrakło im wiary w siebie, co efektywnie
wykorzystali ciepilczanie, którzy po
trafieniach Szymona Okowińskiego,
Kamila Drzymały i dwóch golach
Piłkarki ręczne KPR Jelenia Góra przegrały we własnej hali ze Zgodą Ruda Śląska 28:29.
Oskara Klimka wygrali zasłużenie
Porażkę tą jednak można uznać za dramatyczną, ponieważ nasze dziewczyny przez
5-0.
Warto jednak zauważyć, że zespół całą drugą połowę były bliższe zwycięstwa.
Krzysztofa Gierasimuka trenuje
prowadzenie. Zgoda w tym czasie
ze sobą już od czterech lat i jest
miała sporego pecha, strzały były
zespołem bardziej doświadczonym
Początek meczu młodzików naw słupek.
i ogranym.
leżał do zawodników Karkonoszy,
W 23 minucie podopieczne
którzy już w 3 minucie meczu objęli
Zdzisław Wąsa prowadziły trzema
prowadzenie. Sytuacja ta bardzo
bramkami 12:9. Na przerwę jednak
KS Karkonosze JG
motywująco podziałała na podto Ruda Śląska schodziła z przewa– Chojnik JG 0:5 (0:1)
opiecznych Dariusza Michałka,
gą jednej bramki 14:15.
którzy szybko opanowali sytuacje
Karkonosze:
Znakomicie nasze dziewczyny
na boisku. Bardzo dobra gra została
rozpoczęły także drugą odsłonę
Tomasik,
Pająk,
Ramos
Barrios,
Kapuszyński,
Okrześ,
Biros,
Zieliński,
Wójcik,
Wasiuk,
uwieńczona dwoma trafieniami
meczu. Dwie bramki zdobyła Marta
Kuczera, Strzemiński, Sobala, Hawer, Szajda, Krystecki, Mielewczyk, Pawlicki.
autorstwa Bartosza Kowalskiego i
Dąbrowska, dobrą akcję obroniła
Fabio Proiettiego.
Chojnik:
Agnieszka Szalek i KPR wyszedł
Pierwsza połowa zakończyła się
w 36. minucie na prowadzenie
Bielan, Orzoł, Babul (Rząca), Pałac (Przybyła), Trela (Mielniczuk), Okowiński, Klimek,
2:1 na korzyść Chojnika. Po przerwie
19:17, gospodynie poczyniały sobie
Drzymała
(Kuczun),
Tusiński,
Zieliński
(Żukowski),
Grabowski
(Zając).
dominacja ciepliczan trwała nadal,
na parkiecie coraz śmielej i na 16
minut przed końcem prowadziły
już 23:19. Przez chwilę mogło
się wydawać, że ten mecz mamy
już wygrany. Zgoda jednak nie
odpuściła, a w ostatnich dziesięciu
Niestety nie udała się walka jeleniogórzanina przed Polską Walką Stulecia w Łodzi.
minutach stanęła bardzo ostro w
Łukasz Janik został znokautowany przez Mateusza Masternaka.
obronie i w na cztery minuty przed
końcem znów wyszła na prowadzeTym samym status następcy i
Starcie dwóch niepokonanych dował na deskach.
Ale pech! Taka szansa na pierw- popełniane były liczne błędy, ale nie 27:28, by ostatecznie zwyciężyć
Na 37 sekund przed zakończe- spadkobiercy Tomasza Adamka
i młodych polskich bokserów o
miano najlepszego w kraju w kate- niem V rundy Łukasz znów wylą- w wadze junior-ciężkiej przypadł sze punkty w tym sezonie! – mówili częściej a ataku myliły się Ślązaczki, w Jeleniej Górze 28:29.
zezłoszczeni kibice, opuszczający co sprytnie wykorzystały jeleniogógorii cruiser zaczęło się dla naszego dował na deskach, szybko wstał, ale Mateuszowi Masternakowi.
rzanki zdobywając kilka bramek z
boksera fatalnie już w pierwszej sędzia zdecydował, że nie jest już w
Aldona Hawer
Aldona Hawer halę przy ul. Złotniczej.
Rzeczywiście, nasze zawodniczki kontry. Po kwadransie
rundzie, gdy nasz pięściarz wylą- stanie kontynuować pojedynku.
gry dwiema bramkami
długo nie zapomną tego meczu.
Zgoda, która była zdecydo- prowadziły przyjezdne
wanym faworytem sobotniego (5:7). Mocno zmobili- KPR Jelenia Góra
spotkania, musiała się solidnie zowane jeleniogórzanki – Zgoda Ruda Śląska
napracować, by dorównać świet- jednak ani myślały od- 28:29 (14:15)
nie grającym piłkarkom KPR. Czy puścić i głównie dzięki
wygrała zasłużenie? Zostawmy to dobrej grze Moniki Odrowskiej, która zdobyła KPR: Szalek, Kozłowska, Odrowska 7, Załoga 6, Kobzar 5,
obiektywnej oceny kibiców.
Mecz był bardzo wyrównany od kilka bramek z drugiej Dąbrowska 4, Buklarewicz 4, Kocela 2, Łoniewska.
pierwszych minut toczył się bram- linii w 20. minucie KPR
ka za bramkę. Po obu stronach wyszedł na pierwsze
gra toczyła się do jednej bramki, a
wszystkie ataki Karkonoszy były
rozbijane przez dobrze grających
obrońców Chojnika.
Po wielu składnych akcjach ciepliczanie strzelili jeszcze cztery bramki
ustalając wynik meczu na 6:1.
Strzelcami bramek byli Beniamin
Łyczak, Wiktor Staszak, Fabio Proietti
i Bartosz Kowalski.
Po meczu trener zwycięskiej ekipy
powiedział : „ Mam nadzieję, że
kiedyś ci młodzi zawodnicy będą
godnie reprezentować nasze miasto,
a może nawet nasz kraj. Trzymamy
kciuki. Gratuluję moim zawodnikom
i składam brawa za walkę do końca
dla Karkonoszy.”
W drugim spotkaniu ligi terenowej

Fot. Polsat

Łukasz znokautowany przez Masternaka

Dramatyczna porażka KPR-u
Fot. R. Ignaciak

Karkonosze:
Pietrzak, Chojnacki, Lachowicz,
Niewiero, Ofiarski, Cieślik, Pietrzak,
Siegula, Wiśniewski, Wersowski,
Pytel, Prokop, Mózgowiec, Rudzik,
Szlufik, Wochanka.
Chojnik:
Mielniczuk, Szyrwiel, Kaszycki, Dulak,
Banaś, Żukowski, Kowalski, Michałek,
Projetti, Staszak, Łyczak, Kondraciuk,
Czyżowski, Golonka, Misiura, Szczepański, Berdowicz, Kaczmarczyk

Fot. R. Ignaciak
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16.10.2009 -14:30 - 23.10. 2009 - 14.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 114, OGŁOSZEŃ 1030
PRACA stała lub dodatkowa w
renomowanej ﬁrmie na stanowisku
przedstawiciela , manager - 603 301
734, 603 112 664
PRZYJMĘ do pracy dekarze - 696
328 445
DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej
kobiety do lat 30-tu - 781 326 934
NAWIĄŻĘ współprace z dietetykiem
- w zakresie doradztwa osobom
aktywnym ﬁzycznie - 607 715 042
PRZYJMĘ pomocnika - na budowę
ok. Jeleniej Góry - 509 608 323
ZLECĘ wykonanie - ok. 400 m2
posadzki mixokretem - 603 783 652
1/2 etatu w magazynie - praca dla mężczyzny w Jeleniej Górze w godz. 10-14, okres
próbny 7 zł/h po m-cu 9 zł/h. Wymagane
prawojazdykat.Bidyspozycyjność.Praca
na stałe. Umowa na czas nieokreślony
praca.hurtownia@gmail.com

PRACA
DAM PRACĘ
POTRZEBNY transport do rozwożenia drewna kominkowego i opałowego z Maciejowej - 695 725 857
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
ZATRUDNIĘ do pracy w sklepie spożywczym rencistkę - 508 371 942

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.

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
AGENCJA ochrony zatrudni - Agencja
Ochrony zatrudni pracownika ochrony
z terenu Marciszowa, Kamiennej Góry
i okolic. Praca na stałe. Mile widziana
młoda osoba - 605 097 861
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria
Brokerska poszukuje do współpracy
osób na stanowisko agent d/s odszkodowań wypadkowych. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
AVON - dołącz do nas - poszukuję osób
chętnych do współpracy z Jeleniej Góry i
okolic. Dla nowych konsultantek prezent
- niespodzianka. Zadzwoń lub napisz:
danutabog@wp.pl - 606 736 939

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

AVON - lubisz kosmetyki - chcesz
kupować taniej, a może chcesz zarabiać napisz na GG 8170064 Na powitanie Atrakcyjne prezenty
BUDOWLAŃCÓW - z doświadczeniem przy do ociepleń budynków w
Słowacji. Wynagrodzenie 10 euro metr
kwadratowy. Możliwy kontrakt na dłuższy okres, termin wyjazdu 23.10.2009
- 722 072 483
CUKIERNIK - Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisku: CUKIERNIK Zakres obowiązków: Wdrażanie nowych wyrobów Mile widziane
doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku. - 501 280 733
CYFRA + - Koncern medialny zatrudni
mężczyzn z prawem jazdy kat B - 75
764 70 19
DAM pracę - Zatrudnimy osobę do
sprzątania w Centrum Handlowym w
Jeleniej Górze przy ul: Sygietyńskiego
- 601 526 296
DEKARZ - okolice Kowar - 512 538
372
DLA rencisty i emeryta - Praca biurowo
kasowa od PN do PT - umowa zlecenie
stała 400 zł + premia. Dla uczciwego
rzetelnego. CV + zdjęcie. phuprogress@wp.pl - 504 706 707
DO 04.11.br - Samodzielne stanowisko:
obsługa w terenie klientów indywidualnych w zakresie produktów ﬁnansowych, utrzymywanie pozytywnych
relacji z nimi i pozyskiwanie nowych.
Gwarantujemy szkolenie. Tel. PN –
PT (9.00-10.00;18.00-20.00) - 609
147 042
DO biura nieruchomości - poszukujemy do biura nieruchomości z
doświadczeniem - 662 040 448
DO docieplenia - poszukuje osób do
docieplenia budynku nie ﬁrmy i nie
brygady - 501 073 796
DO opieki - Niemcy - Poszukuję
do pracy do Niemiec do opieki
nad starszym małżeństwem,
kobitę lub mężczyznę, bardzo
dobre warunki pracy oraz wynagrodzenie. Praca na wymianę od
20 grudnia. - +48 725 139 402 lub
+49 157 783 938 43
DO sklepu z alkoholem - najchętniej mężczyznę. Znajomość kasy
ﬁskalnej, praca 2-zmianowa - 665
3090 74
DOBRYM przedstawicielom Doskonale produkty, wolny rynek.
Wyłączność na kraj i Europę.
Informacji udzielamy drogą
mailową. Zastrzegamy sobie
prawo odpowiedzi na wybrane
oferty. bioksar1@gmail.com - 515
130 621
DZIEWCZYNIE śpiewającej dziewczynie śpiewającej dam
pracę, praca nie dla szansonistki
z dyskietkami i tzw. „doświadczeniem”, angielski mile widziany,
podobnie jak umiejętność gry na
dowolnym instrumencie muz. 783 011 110
EFEKTYWNA współpraca
- Poszukuję osób do niekonwencjonalnej formy zarabiania
dobrych pieniędzy. Szkolenie, bez
wymagań, bez ograniczeń. - 792
128 282

ELEKTRYK - instalator - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz zatrudni
elektryków-monterów instalacji elektrycznej. Wymagane uprawnienia SEP
- 757 618 042
FIRMA - przyjmie wykwaliﬁkowanych
pracowników budowlanych chcących
pracować - nie fuchy, praca również
na wyjazdach - nie delegacje. Mile
widziane prawo jazdy kat B. Kontakt
od 9-15 - 512 325 574
FM bardzo dobre zarobki - Mam ciekawy biznes, z gotowym systemem
pracy. Można dobrze zarobić. Jesteś
zainteresowany lub zainteresowana
Proszę o kontakt GG 8170064
FRYZJER/FRYZJERKA - na dobrych
warunkach praca dla fryzjerki - Sobieszów - 517 793 897
FRYZJER/FRYZJERKA- zatrudnię na
dobrych warunkach praca dla fryzjerki
lub fryzjera - 669 316 842
FRYZJERKI - Potrzebny fryzjer/fryzjerka - Sobieszów - 603 648 523
HILFEX zatrudni - Firma zatrudni
Panów do odśnieżania terenów przed
budynkiem - 506 058 456
KARPACZ - do pensjonatu konserwatora „złota rączkę” - 604 287 331
KELNERKA, recepcjonistka „Mieszko” - Karpacz zatrudni kelnerkę,
recepcjonistkę, kucharza - 075 64
399 22
KIEROWCA - do pizzerii w Jeleniej
Górze - 693 275 321
KIEROWCA z busem - na 25.12.09.r.
na wesele - 792 224 740
KIEROWCA/DOSTAWCA - 23 lata
poszukuję pracy w tej branży lub
podobne prawo jazdy kat B, chęć pracy
- 693 004 090

KOBIETY i mężczyźni, cotygodniowe
wyjazdy do pracy w Holandii. Kontrakt
z pracodawcą holenderskim podpisywany u nas w biurze. Zapraszamy!
ALMA VAR, J. Góra Karola Miarki 52,
certyﬁkat 5185 - 075 647 44 02
KRAWCOWA - Zatrudnię krawcową
do szycia ﬁran - 075 64 24 874
KRAWCOWĄ - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507 377 077
KUCHARZ - Obiekt hotelowy w
Karpaczu zatrudni kucharza z
doświadczeniem. CV proszę przesyłać na adres joannakornosz@eapollo.eu - 664 499 810
KUCHARZ - zatrudnię kucharza 693 275 321
KUCHARZA, kelnerki - do restauracji w Karpaczu - doświadczenie
mile widziane - 502 583 999
LEKTORA j. francuskiego - Szkoła
językowa zatrudni lektora języka
francuskiego - 075 75 59 935
LIDERÓW - w sprzedaży bezpośredniej - wysokie prowizje - 509
029 334
MALARZ - tapeciarz - Poszukuję
na budowę malarza-tapeciarza.
Tylko z doświadczeniem. Proszę
dzwonić po godz. 19:00 - 503
600 373
MECHANIK samochodowy zatrudnimy na stanowisku mechanika samochodowego - 503 125
020
MENAGER - Firma Opal Med zadaniem będzie zorganizowanie
grupy przedstawicieli handlowych.
Atrakcyjne wynagrodzenie. CV:
rekrutacja@opalmed.eu - w temacie: Menager - 075 64 53 928

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

WAŻNE TELEFONY

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

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:........................................................................................................................
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Młoda z prawem jazdy - młoda
dziewczyna z prawem jazdy, własnym
autem i chęcią do pracy podejmie pracę
na stałe lub dodatkową - 667 130 621
Murarzy do kamienia - do murowania kamienia potrzebne 2 osoby z
doświadczeniem - płaca tygodniowa
- 607 593 796
Nauczyciel fryzjerstwa - zatrudnimy
wykładowcę na kierunek Fryzjerstwo.
Wymagania: Tytuł mgr z dziedziny
fryzjerstwa, przygotowanie pedagogiczne (przynajmniej 270 godzin) - 075
648 83 85
Nawiążę współprace z dietetykiem
- w zakresie doradztwa osobom aktywnym fizycznie - 607 715 042

Praca dla studenta - Oferuję ciekawą
pracę na umowę zlecenie na dziale
odzieżowym w Tesco w Jeleniej Górze.
Wymagania mniej niż 26 lat, aktualna
książeczka zdrowia. Nasz adres: tesco.
e1@biuropromo.pl - 507 338 756
Praca dla studentów - Praca dla
studentów dziennych i zaocznych
popołudniami. Płatna za godzinę.
Gwarantujemy szkolenie. Cv proszę
przesyłać na adres a.lisik@herbatele.
com
Praca dodatkowa - Poszukuję do
współpracy w marketingu sieciowym
ludzi otwartych na sukces, komunikatywnych, odpowiedzialnych i zmotywowanych do pracy - 608 631461

Odzyskiwanie odszkodowań Specjalizujemy się w odzyskiwaniu
odszkodowań z tytułu wypadków:
komunikacyjnych, w rolnictwie, w
zakładach pracy. Email: a.salamon@
euco.pl - 508 841 459

Praca dodatkowa - Praca OD
ZARAZ! 1036 zł w 20 DNI. Pracowałeś
jako ankieter albo w OFE? lidersigmapro7@gmail.com - 595 682 934

Ogólnobudowlanych - zatrudnię do pracy pracowników ogólnobudowlanych z samochodem - 501
073 796

Praca Szklarska Poręba - przyjmę
do pracy na stałe kucharza i pomoc
kuchenną w Szklarskiej Porębie.
Bardzo dobre warunki pracy - 508
673 701

Opiekunka do dziecka - zatrudnię na
2 godziny od 15.00 do 17.00 dziennie
5 dni w tygodniu. Najlepiej z okolic ul.
Granicznej (przy MZK) - 603 242 596
Opłaca się, spróbuj - rozpocznij
współpracę z firmą AVON. Wpisowe
gratis. Zarobek do 40%. Możliwość
rozwoju. Perfumy w prezencie. Zbuduj
swoją firmę. Spróbuj. To się opłaca.
email: piotraska@vp.pl - 603 749 945;
075 71 30 487
Oriflame 0 zł - Poszukuje osób
chętnych które chcą zostać konsultantkami Oriflame - wpisowe 0 zł + aparat
cyfrowy + laptop + samochód więcej
informacji na GG 12499228 zapraszam
serdecznie
Piekarz - Poszukujemy osoby do
pracy na stanowisku: PIEKARZ Zakres
obowiązków: Wdrażanie nowych wyrobów Mile widziane doświadczenie w
pracy na podobnym stanowisku - 501
280 733
Pilnie poszukuje pracy - mam 21
lat, średnie wykształcenie, znajomość
kasy fiskalnej. Jestem osoba zaradna
pracowita, szybko uczę się no również,
szybko nawiązuję kontakty z osobami.
Prace zacząć mogę od zaraz - 661
279 210
Pokojowa - Obiekt hotelowy w
Karpaczu zatrudni panią na stanowisko
pokojowej. Mile widziane doświadczenie. Prosimy o kontakt na podany
numer lub o przesłanie zgłoszenia
na adres joannakornosz@e-apollo.
eu - 664 499 810
Pomoc kuchenna - Zatrudnię do
restauracji w centrum Jeleniej Góry
(Blues Cafe) - 502 667 208 w godz.
11-18
Poszukuje chętnych dzieci w
wieku przedszkolnym 5-6 lat na zajęcia
taneczne HIP HOP. Spotkanie organizacyjne 22.10 godz.16. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny
- 512 387 266
Poszukujemy - do Biura Nieruchomości „Żebrowscy „ operatywne osoby
z samochodem - 505 074 854
Poszukujemy - do Biura Nieruchomości operatywne osoby z samochodem oraz językiem Angielskim - 662
040 448
Poszukujemy magazyniera Firma EURO-RTV-AGD poszukuje
kandydata do pracy na stanowisko
magazynier. CV prosimy wysyłać na
SF-KierownikSklepu.JeleniaGora74@
euro.com.pl - 075 767 48 00
Poszukujemy pielęgniarek - północne i środkowe Włochy! Oferujemy: umowę o pracę, wynagrodzenie
ok.1500 euro/m-c, przygotowanie dokumentacji, kursy językowe, znalezienie
zakwaterowania Kontakt: afafara.meridien@gmail.com - 0039113820464
Praca - apteka - nowo powstająca
apteka poszukuje osób na stanowisko:
magister farmacji i technik farmacji
Oferty proszę kierować pod adres:
apteka09@wp.pl
Praca - marketing - Branża z przyszłością i duże dochody. Pracujesz ile
chcesz, fajnie? Zgłoszenia z CV należy
przesyłać na adres e-mail: wellness4you@wp.pl - 604 783 861
Praca - Przyjmę do pracy do dociepleń budynków!!! - 663 500 666

Praca przy dachu - szukam pomocnika - 781 192 236

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
Praca w Niemczech dla lekarzy
medycyny. Prosimy o przysłanie CV w
j. niemickim oraz skany dokumentów
potwierdzających uzyskane kwalifikacje. ALMA VAR, J. Góra K. Miarki52
certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Praca w Niemczech dla opiekunek
osób starszych. Umowa o pracę z
polskim pracodawcą. Możność szybkiego podjęcia pracy. Zapraszamy do
biura! ALMA VAR J. Góra, K. Miarki 52,
certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Praca w polu - Poszukuję osobę,.
która mogłaby wykonać usunięcie
chwastów orkanem lub inną maszyną
oraz wykonanie podorywki. Termin prac
do uzgodnienia - 885 303 715
Praca w pomocy - biuro pomocy
poszkodowanym w wypadkach
nawiąże współprace z osobami chcącymi reprezentować firmę w regionie.
Biuro oferuje fachową pomoc poszkodowanym oraz niskie koszty od wygranej sprawy - 501 320 640
Praca w recepcji - Pałac Margot
w Karpaczu poszukuje osoby ze
znajomością języka niemieckiego
lub angielskiego do pracy w recepcji.
CV + LM proszę przesyłać na adres
recepcja@palacmargot.pl - 609 239
035, (075) 76 10 927
Praca w sklepie motoryzacyjnym zatrudnię osobę w sklepie motoryzacyjnym w Jeleniej Górze - 605 410 796
Praca w Złotoryi - zatrudnię na staż
- docelowo na stałe osobę do zakładu
optycznego w Złotoryi. Wymagania:
wykształcenie średnie, znajomość
komputera, komunikatywność - 509
314 814
Prace wykończeniowe - Firma ogólnobudowlana zatrudni fachowców oraz
pomocników do prac wykończeniowych na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Atrakcyjne zarobki. Pseudo-fachowcom i pijakom z góry dziękujemy - 727
637 949, 796 222 698
Pracownik biurowy - przyjmę
osobę na staż, stanowisko: pracownik
biurowy - 075 75 59 935
Pracownik drogowy - brukarz zatrudnię od zaraz, płaca tygodniowa
- 607 593 796
Pracownika Spa - Hotel
3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika SPA (KOBIETA). Mile
widziana umiejętność masażu - 605
154 020
Przedstawicieli - Grupa Doradcza RESH poszukuje przedstawicieli.
Jasne zasady, wysokie prowizje, żaden
MLM. - 693 873 473
Przedstawicieli, agentów Temida Sp. z o.o. poszukuje otwartych,
dynamicznych, kreatywnych i uśmiechniętych, na stanowisko przedstawiciel,
agent ds. odszkodowawczych, finansowych. - 509 029 334
Przyjmę brukarza - z doświadczeniem - 793 240 653

Praca - sprzątanie - dla osoby z
drugą grupą inwalidzką na zastępstwa
urlopowe - 601 255 895

Przyjmę do pracy na stałe i sezon
zimowy kelnera/kę do restauracji w
Szklarskiej Porębie. Bardzo dobre
warunki pracy - 508 673 701

Praca dla fryzjerki - Dam pracę dla
fryzjerki - Sobieszów - 507 947 413

Przyjmę pomocnika - na budowę ok.
Jeleniej Góry - 509 608 323

Przyjmę rencistkę - do pracy w sklepie spożywczym - 508 371 942
Recepcjonistka- Hotel „Sasanka”
w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistkę. - 075 75 28 000
Recepcjonistka - Pensjonat w
Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego na stanowisko
recepcjonistki. CV proszę przesyłać
na adres biurosniezka@interia.eu 500 238 521
Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP)
poszukuje koordynatora, doradcy, asystenta do projektu - 075 642 20 00
Remont - poszukuję wykonawcę do
remontu łazienki, kafelki - przedpokój,
kuchnia. Potrzebna faktura - 692
386 331
Roznoszenie ulotek - dodatkowa
praca przy roznoszeniu ulotek na 2
do 3 godz. dziennie. Potrzebne młode
sympatyczne osoby - 75 64 900 64
Roznoszenie ulotek - zlecę profesjonalne roznoszenie ulotek - Jelenia
Góra - 502 667 208 od. 10 do 18
Sklep motoryzacyjny - zatrudnię
osobę w sklepie motoryzacyjnym
w Jeleniej Górze na ul. Sudeckiej
22. Wymagana znajomość branży i
obsługa komputera - 75 753 29 65
Spotkanie Betterware - Zmień
swoje życie w 2 minuty sprzedając produkty ułatwiające domowe czynności!
Przyjdź na spotkanie 27.10.2009 Ośrodek Szkolenia Nauczycieli, ul. 1 Maja
10, godz. 17:00 - 602 452 578
Sprzedawców - jeżeli masz
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej - zadzwoń ciekawa oferta
współpracy, wysokie prowizje - 509
029 334
Stacja BP kasjer JG - Stacja BP
poszukuje KASJERA praca pełen etat
- szkolenie na miejscu. Nie wymagamy
doświadczenia. Oferty na e-mail 470@
bpsc.nazwa.pl - 757 541 242
Studentka na weekendy - Zatrudnię do sklepu spożywczego w Jeleniej
Górze studentkę na weekendy. Kontakt pod w godzinach 12 do 20 - 726
333 904
Szukam sali do wynajęcia - na ok
100 osób - proszę dzwonić po godzinie
15. - 517 593 181/ 517 593 180/ 517
282 514
Ślusarz konstrukcyjny - KATION
Sp. zo.o. zatrudni ślusarza. Wymagania: umiejętność czytania rysunku
technicznego, umiejętność obsługi
spawarki doświadczenie w branży
metalowej. Cv- biuro@kation.com.
pl - 75 755 16 97
Tańce (przedszkolaki) - zapraszam
na zajęcia taneczne hip hop dla dzieci
z przedszkoli - 512 387 266
Tańce dla dzieci - zbieram grupę
dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia
taneczne hip hop w Jeleniej Górze 512 387 266
Tapeciarza - zatrudnię tapeciarza
- 511 823 648
Technik farmacji -Apteka w Świerzawie zatrudni - 601 974 334
Tynkarza - praca na terenie Jeleniej
Góry - 691 063 671
Warsztat samochodowy - praca
w charakterze mechanika, blacharza,
lakiernik, pomocnika. - 604 899 303,
698 707 299
Wyciąg narciarski - wydzierżawię
atrakcyjnie położony, orczykowy wyciąg
narciarski- czynsz 1500 zł/ miesięcznie.
- 75 76 212 11
Zatrudnię fryzjerkę - w Salonie w
Cieplicach - 693 295 435
Zatrudnię księgową - 601 550 009
Zatrudnię kucharza - do nowo
otwieranego pensjonatu w Karpaczu.
Dobre warunki pracy - 500 247 942
Zatrudnimy - na okres zimowy - 608
637 140
Zdecydowanym - współpraca dla
osób ceniących dobre samopoczucie,
zdrowy styl życia lub mających problem
ze zbędnymi kilogramami. Dla ambitnych, komunikatywnych i poważnie
zainteresowanych - 691 967 676
Zespół muzyczny Sylwester - Poszukuję zespołu muzycznego na Bal
Sylwestrowy w Jeleniej Górze (Teatr
Jeleniogórski) - 501 328 176
Zlecę biznes plan - szukam osoby
do przygotowania biznes planu. Zainteresowanych proszę o kontakt - remapol@wp.pl

Zlecę podłączenia halogenów w
Ibizie z 2004 roku(przełącznik już jest)
Oferty cenowe proszę kierować telefonicznie - 667 611 531
Zlecę wybudowanie domu - wszystkie osoby zainteresowane proszę o
kontakt na remapol@wp.pl
Zlecę wykonanie - ok. 400 m2
posadzki mixokretem - 603 783 652
Zlecę wymianę amortyzatorów - w
Ibizie 2004r (przód + tył) z odbojami i
osłonami. Propozycje cenowe proszę
kierować na telefon - 667 611 531
Zostań naszym partnerem - wykorzystaj Internet by zwiększyć swoje
dochody. Więcej informacji januszg72@tlen.pl - 787 450 123

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Biuro, sekretariat - kobieta 26
lat, wykształcenie wyższe informatyczne - bardzo dobra obsługa
komputera, bez nałogów, sumienna,
pracowita, zainteresowana własnym
rozwojem zawodowym - podejmę
pracę stałą na umowę o pracę
na cały etat w Jeleniej Górze praca2008@autograf.pl
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
21 lat - doświadczenie elektryczne
na budowie, prawo jazdy kat B, student zaoczny. Szukam pracy w JG i
okolicach jako pomocnik elektryka
lub inne - 600 923 395
Aparycja, wzorowa 27 lat – komunikatywna i asertywna - wykształcenie wyższe filologia polska,
dziennikarstwo, praca socjalna,
orzeczenie niepełnosprawności II
gr. na stale - 517 265 199
Dorywczą - Jelenia Góra - pilne
- 796 489 564
Jako kierowca - B, B + E, T - 27 lat,
doświadczenie - 601 555 394
Jako pokojowa - na terenie Karpacza - 513 048 144
Jako traktorzysta - albo kierowca
busa B + E, T - 601 555 394
Mam doświadczenie w handlu
- wykształcenie średnie. Jestem
uczciwa i pracowita. Jelenia Góra i
okolice - 880 462 049
Mam doświadczenie w handlu
- jestem młoda, średnie wykształcenie. Szybko się uczę. Jestem
dyspozycyjna. Jelenia Góra i okolice
- 880 462 049
Pilnie poszukuję pracy - mam
wykształcenie średnie. Jestem
osobą zaradną, pracowitą, szczerą
i uczciwą. Znajomość kasy fiskalnej - zacznę pracę od zaraz - 661
279 210
Praca - młoda 23 lata - zawód
wyuczony piekarz. Praca nie tylko
w zawodzie - 782 198 256
1/2 etatu - doświadczenie w handlu,
podstawowa znajomość obsługi komputera lub inną pracę w godzinach
9-14 - 503 312 357
1/2 etatu/ weekend na terenie Jeleniej
Góry lub cieplic z zawodu jestem
technikiem żywienia i gospodarstwa
domowego - 609 243 506
18 latka - od PN-PT w okolicach
Szklarska - J.Góra nie mam prawa
jazdy - 516 600 653
18 letni uczeń - zaoczny podejmie
pracę (pn-pt) od zaraz na terenie
JG, J niemiecki, aktualna książeczka
sanepidu, szybko uczący się - 509
262 091
18-latek -Absolwent 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej - kucharz
małej gastronomii podejmie się pracy
na terenie Jeleniej Góry. Kontakt
telefoniczny lub e-mailem: pgrezlik3@
wp.pl. - 724 382 199
19 lat - spokojny, uczciwy, bez doświadczenia i prawa jazdy, podejmę się
każdej pracy, poza budową, najlepiej na
stałe, na terenie J.Góry. - 666 139 918
19 latek - silny, sprawny, inteligentny,
uczący się wieczorowo szuka pracy
od PN-CZW do 15 w piątki do późna
- 691 059 307
2 budowlańców - wykonam wszelkie
prace budowlane - 514 428 563
20 lat - znajomość komputera (MS
Office), komunikatywność, prace
budowlane. Szkoła zaoczna (uczeń)
- 724 785 554
20 lat z samochodem - jako kierowca.
Kat. B + samochód (diesel) - 075 61
37 455

21 lat - doświadczenie elektryczne na
budowie, prawo jazdy kat B, student
zaoczny. Szukam pracy w JG i okolicach jako pomocnik elektryka lub inne
- 600 923 395

Dodatkowa praca - spawacz blacharz samochodowy - 796 161 164

21 lat szuka - pracy dodatkowej na
weekendy Jelenia Góra lub cieplice 609 243 506

Dodatkową - po szkole i na weekendy. Mam lat 19. Prawo jazdy B.
Własne auto. Podejmę każdą pracę
- 792 178 320

26 latka - ambitna, pracowita – wykształcenie średnie pracowałam w sklepie i
prowadziłam samodzielnie bufet,
obsługa kas, komputera, posiadam
kurs fakturowanie komputerowe - 693
501 118
27 lat - najchętniej w biurze, bądź na
recepcji, posiadam również doświadczenie jako kelnerka, barmanka,
pomoc kuchenna - 519 832 586
28 lat - mężczyzna, duże doświadczenie w handlu prawo jazdy po wojsku
średnie doświadczenie w budowlance
poszukuje pracy tylko poważne oferty
- 506 140 864
29 lat - przy wykończeniach budowlanych (gładź, regipsy, malowanie) - 508
804 880
32 lata - na korzystnych warunkach jako
Kierowca kat. B do 3,5t lub jako - operator wózka widłowego (obecnie pracuję
jako magazynier) - 667 194 602
32 latek, dyspozycyjny, bez nałogów,
prawo jazdy kat. B samochód osobowy
pilnie poszukuje pracy - 509 478 562
40 + średnie - zmotoryzowana poszukuje stałej pracy ze stałym wynagrodzeniem. Karpacz, Kowary lub okolice
(kosmetyki, ulotki, ubezpieczenia-nie)
aktualna książeczkę sanepidu. Mogę
pracować na zmiany - 725 203 743
Absolwentka UE - Szukam pracy
biurowej, na umowę o pracę. Dobra
obsługa MS-Office, prawo jazdy kat.
B, j. niemiecki w stopniu dobrym - 661
571 055
Ambitna i kreatywna - 28-latka
podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry
lub okolic. Doświadczenie handlowe,
wykształcenie pedagogiczne, prawo
jazdy kat. B - 783 032 793
Angielski, niemiecki - 24 latek szuka
pracy - 791 514 103
Aparycja, wzorowa 27 lat – komunikatywna i asertywna! Wykształcenie
wyższe filologia polska, dziennikarstwo,
praca socjalna, orzecz.niepeln. II gr. na
stale - 517 265 199
Biegłe fakturowanie - 32 lata, biegła
obsługa komputera, od 12 lat fakturzystka szuka pracy. - 698 676 890
Biurową lub sprzedawca - młoda 24
lata, 1 rok stażu w pracy biurowej, 2,5
letnie w handlu odzieżowo-tekstylnym
- 501 640 653
Budowa - doświadczenie w remoncie, budowa farwerku, oraz jako pomocnik budowlany prawo jazdy kat. b - 783
290 486
Budowlaniec 40+ - szukam pracy
na budowie lub przy remoncie mieszkania, wykonam instalację C.O w miedzi
jak i elektryczna jestem samodzielny
najchętniej okolice Lwówka, Lubania,
Gryfowa - 501 660 776
Budowlaniec spawacz - pilnie
szuka pracy przy dociepleniach, elewacje, murowanie, gładzie, regipsy,
spawanie itd. prawo jazdy kat. b,
dokładny niepijący - 665 780 925
Chałupnictwo - możliwy własny
transport - 692 885 264
Chałupniczą - podejmę od zaraz
- dodatkową może być składanie
długopisów - 782 391 513
Dla niej praca - studentkę zatrudnię - jedna godzina w tygodniu - 790
609 579
Do domu i ogrodu - Pomogę w pracach przy domowych: żywopłoty, trawniki, malowanie, przygotuje drewno na
opał, posiadam piłę spalinową, nożyce
do żyw. myjkę ciśnieniową, kosę spalinową. Kowary - 781 964 731
Do hurtowni - Prawo jazdy kat B,
obsługa komputera MS-WORD, Excel,
Internet, kasa fiskalna, znam j.niemiecki, doświadczenie w handlu i
usługach, odpowiedzialna i sumienna
z miłą aparycją szukam pracy - 725
852 704
Do osoby starszej - Podejmę pracę
przy osobie starszej w Niemczech,
jestem bez nałogów i dyspozycyjna w
każdej chwili - 661 803 282
Dodatkowa - jestem absolwentką
Akademii Ekonomicznej, mam
doświadczenie w pracy biurowej oraz
na stanowisku księgowej, prawo jazdy
kat.B, język angielski-dobry. Szukam
pracy dodatkowej - 660 533 460

Dodatkową - energiczna, od 15
podejmie dodatkową pracę: sprzątanie,
opieka, zakupy - 605 449 514

Dodatkową - prawo jazdy kat. B.
Własne auto - 792 054 579
Dodatkowo - dyspozycyjna popołudniami i wieczorami - 665 839 409,
722 099 641
Dorywczą - Jelenia Góra - pilne 796 489 564
Dorywczo - sprzątanie, kelnerstwo,
pomoc w kuchni. Kowary i okolice - 506
494 780
Doświadczenie w sklepie, jako
kelnerka i pomoc kuchenna. Najlepiej
ze Szklarskiej Poręby lub okolic chomik7@gazeta.pl - 693 247 879
Doświadczony kierowca - 28 lat
duże doświadczenie w prowadzeniu
aut dostawczych, kat. B, B + E podejmę
pracę od zaraz lub nawiążę współpracę
posiadam Busa Maxi. - 695 924 988
Student pilnie podejmie pracę
dodatkową - 506 178 245
Dwóch młodych mężczyzn zmotoryzowanych podejmie pracę w charakterze pracowników fizycznych, Najlepiej
praca na budowie. Jesteśmy otwarci
na prawie każdą propozycję - 515
824 620
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 - 508 067 225
Elektryk - automatyk - szukam
dodatkowej pracy. Posiadam liczne
uprawnienia i certyfikaty - 793 665
899
Elektryk z uprawnieniami - na
terenie Jeleniej Góry, prawo jazdy,
aktualne uprawnienia SEP, rok praktyki
za granicą - Francja - 792 224 740
Emeryt 43 lata, znajomość obsługi
komputera, sumienny, dyspozycyjny.
Duże doświadczenie w gastronomii 886 174 593
Emerytka - najchętniej chałupniczą.
Posiadam samochód i ewentualnie
lokal do wykonywania pracy - 509
928 342
Fizjoterapeutka - Ukończone
studium medyczne fizjoterapii i Kolegium Karkonoskie. 10 lat doświadczenia w zawodzie - 605 558 759
Fizjoterapeutka... - szukam
pracy - wykształcenie wyższe - niekoniecznie musi być praca w zawodzie
- 691 110 191
Inżynier mechanik - Inżynier mechanik z wieloletnim doświadczeniem
handlowym w branży metalowej, język
niemiecki, angielski, rosyjski, wysoka
kultura osobista. - 783 232 528
Jako barmanka - doświadczenie
również w handlu - 691 018 941
Jako kasjer - sprzedawca - 075 71
25 145
Jako kierowca - Kierowca B, B + E, T 27 lat, doświadczenie - 601 555 394
Jako kierowca - staż 5 lat + rok za granica, dyspozycyjny, ambitny, pracowity
podejmie pracę - 792 224 740
Jako magazynier - posiadam uprawnienia na wózki widłowe, pomocnik
elektryka, budowlany - 692 452 481
Jako mechanik samochodowy - 668
492 151
Jako pokojowa - na terenie Karpacza
- 513 048 144
Jako pomoc kuchenna - lub pokojówka lub kelnerka - pilne - 506 178
001
Jako pomocnik budowlany (lekkie
doświadczenie na wykończeniach) 667 784 450
Jako traktorzysta - albo kierowca busa
B + E, T - 601 555 394
Jestem studentką 1 roku magisterskich kierunek: Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna - jako
wychowawca w przedszkolu - 667
212 137
Kasjer sprzedawca - posiadam
doświadczenie - pilnie - 517 482 734
Kat. B, C+E - student zaoczny, uprawnienia na wózki widłowe - 781 974
255
Każdą - od zaraz na terenie Jeleniej
Góry - 691 779 502
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og£oszenia
Każdą pracę - mam 19 lat - 1 zmianowa - 518 472 047
Każdego rodzaju - od zaraz, dyspozycyjność - 508 655 170
Kelner, pomoc kuchenna - Jestem
uczniem i zależy mi na pracy weekendowej oraz popołudniowej. Bardzo
potrzebuje tej pracy. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję - 691 557 464
Kelner/barman - 22 lata doświadczenie znajomość j. angielskiego i
niemieckiego, kat. B - 691 237 085
Kelner/pomoc kuchenna - duże
doświadczenie w gastronomii, 22 lata,
2 języki obce wykształcenie średnie
- techniczne praca na stałe umowa
o pracę, bez żadnych wałków - 792
709 565
Kelnerka, sprzedawca - do sklepu
odzieżowego od poniedziałku do
piątku. Tylko oferty z Jeleniej Góry i na
umowę o pracę. - 665 913 713
Kierowca - kat B, C + operator
wózków widłowych podejmę pracę
posiadam książeczkę sanepidu - 665
775 268
Kierowca - kat. B - dyspozycyjność
- 783 290 486
Kierowca 32 lata C + E adr doświadczenie na ciągnikach siodłowych, karta kierowcy, ADR + cysterny,
kurs na przewóz rzeczy. Wszystkie
badania - 663 638 427
Kierowca B - 23 lata poszukuję
pracy stałej jako kierowca (kat B) i
podobne, gotowy do pracy od zaraz
- 639 004 090
Kierowca B + E dorywczo - szukam dorywczej pracy jako kierowca
posiadam uprawnienia kat B+E proszę
śmiało dzwonić - 691 019 798
Kierowca B, C - poszukuję pracy
na stanowisko kierowcy, posiadam
aktualne badania psychotechniczne
oraz uprawnienia na przewóz rzeczy
- 604 642 049
Kierowca B, C - z aktualnymi badaniami psychotechnicznymi i lekarskimi.
Kurs na przewóz rzeczy, własny GPS.
- 504 238 335
Kierowca B, C, E, student III PWr
- jako kierowca i nie tylko. Kurs na przewóz rzeczy + badania i psychotesty;
doświadczenie na busie z przyczepą
i solówce. 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 + E - posiadam kurs na
przewóz rzeczy, aktualne badania oraz
kartę kierowcy - 508 256 083
Kierowca C, widlaki - ważne psychotesty w trakcie kat. E - 25 lat dyspozycyjny, 0 pkt na koncie - 607 907 494
Kierowca kat. B - 24 letni chłopak
szuka pracy - 661 716 486
Kierowca kat. B - posiadam uprawnienia na wózki jezdniowe - 882 508
680
Kierowca kat. B - szukam pracy
kierowcy lub magazyniera /doświadczenie zawodowe/ posiadam także
uprawnienia na wózki widłowe - 507
558 491
Kierowca kategorii A, B, C, D, E
- z aktualnymi badaniami lekarskimi i
psychotechnicznymi, uprawnieniem
na przewóz osób i towarów i Kartą
kierowcy szuka pracy. Dyspozycyjny
- 601 493 139
Kierowca lub na budowie - Kierowca kat. B, C lub jako pomocnik na
budowie. - 782 223 676
Kierowca wózka widłowego - Mam
23 lata podejmę pracę na stanowisko
kierowca wózka widłowego - ważne
psycho-testy oraz posiadam uprawnienia do przeprowadzania dozoru
technicznego, wózków widłowych - 725
956 486
Kierowca z busem - podejmie pracę
dodatkową lub na 1/2 etatu, przy transporcie, przeprowadzkach lub montażu
(składaniu mebli) mebli - 607 448 705
Kierowca, C, D, E lub inną - 27
lat, szkoła średnia, prawo jazdy C,
D, E, ważne wszystkie dokumenty,
doświadczenie w transporcie, doświadczenie w pracy biurowej, znajomość
angielskiego, komputera. Uczciwy,
sumienny - 667 765 383

Kierownik/koordynator podejmę pracę jako kierownik lub koordynator. Doświadczenie w zarządzaniu
zasobami osobowymi i koordynowaniu
przedsięwzięć, dokładność i odpowiedzialność. Wykształcenie wyższe
IT - 697 520 290
Kobieta 26 lat - wykształcenie wyższe, j. angielski i niemiecki, komunikatywność, dyspozycyjność, prawo
jazdy kat. B. Mail: karusia3@vp.pl - 663
361 293
Kobieta wykształcenie średnie,
znajomość kasy fiskalnej, j.niemiecki
i angielski komunikatywnie, dyspozycyjna, komunikatywna, aktualna
książeczka zdrowia - 783 747 044
Komunikatywna, uczciwa - 34
l. pomaturalne (pracownik socjalny)
doświadczenie w biurze w tym kancelaria podatkowa, prawo jazdy, samochód,
niemiecki i rosyjski bdb. Podejmę pracę
w Jeleniej Górze lub okolicy - 667
722 306
Konserwator - mężczyzna 32
letni podejmie pracę z możliwością
zakwaterowania - 885 303 715
Kosmetyczka- Ukończyłam Zawodowy Kurs Kosmetyczny i szukam
stałej pracy. Dodatkowo mam licencjat
fizjoterapii i jestem w trakcie studiów
mgr. - 601 237 043
Kucharz - szukam pracy na stanowisko kucharz k - 516 172 073
Lat 22 wykształcenie średnie - prawo
jazdy kat B podejmie prace od PN PT za godziwe wynagrodzenie - 726
299 089
Licealistka - w weekendy. Najlepiej
w Karpaczu - 506 586 839
Magazynier - kierowca - kat. B,
dyspozycyjny, ambitny, uczciwy - 505
288 212
Mam 20 lat - przez 1 rok pracowałam
jako koordynator obiektu hotelowego.
Z chęcią podejmę pracę w Szklarskiej
Porębie. Umiem obsługiwać wszystkie
urządzenia biurowe. Pracowałam także
w bufecie - 791 036 301
Mam 21 lat - 4 lata w technikum
gastronomicznym, (brak średniego
wykształcenia), jestem miły, komunikatywny i otwarty na ludzi. Posiadam
aktualną książeczkę sanepdiu - 724
190 688, 075 742 65 61
Mam 21 lat - jestem po szkole gastronomicznej i szukam pracy w Jeleniej
Górze - 607 528 431
Mam 23 lata - podejmę pracę od
PN-PT do godz. 15-16.00 - 796 595
474
Mam busa - szukam pracy - 510
111 069
Mam doświadczenie w handlu - jestem
młoda, średnie wykształcenie. Szybko
się uczę. Jestem dyspozycyjna. Jelenia
Góra i okolice - 880 462 049
Mam lat 19 - podejmę każdą pracę
w Szklarskiej Porębie po szkole i na
weekendy - 792 178 320
Mama z córką szukają pracy - wiek,
52, 23 proszę nie dzwonić w sprawie
prac prowizyjnych - 880 875 734
Manager, handlowiec - z 12 letnim
doświadczeniem w branżach produkcyjnej, budowlanej, hotelarskiej,
prawo jazdy kat. B, ukończone studia
menedżerskie, ukierunkowany na
sukces, języki: niemiecki, angielski 796 315 031
Masażystka, rehabilitantka - studentka zaoczna, miła sympatyczna z
referencjami poszukuje dodatkowej
pracy - 693 347 349
Mechanik samochodowy - jako
mechanik, blacharz, lakiernik z uprawnieniami spawacza mig mag dokładny
niepijący - 665 780 925
Młoda - 23 latka - 791 651 862
Młoda - wykształcenie średnie ekonomiczne, doświadczenie biurowe oraz
jako kelnerka - 601 544 597
Młoda 23 lata - poszukuje pilnie pracy
na terenie Jeleniej Góry, doświadczenie
w handlu na taśmie i produkcji - 790
227 001
Młoda 23 lata - zawód wyuczony
piekarz. Praca nie tylko w zawodzie 782 198 256
Młoda kobieta - podejmie pracę w
charakterze Pani sprzątającej - 504
791 742
Młoda, pracowita - z wyższym
wykształceniem, doświadczenie w
handlu - 662 411 216
Młoda, pracowita, podejmie pracę
dorywczą popołudniami, co drugi
weekend jako: pokojowa, kelnerka,
pomoc kuchenna. Kowary i okolice 506 494 780

Młody 26 lat, prawo jazdy kat. B od
7 lat, kierowca aktywny, uprawnienia
na wózek widłowy od 8 lat, kierowca
aktywny. Uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy - 792 473 415
Młody mężczyzna – bardzo pracowity, ambitny, sumienny, uczciwy podejmie prace, na stale. Z góry dziękuję za
oferty - 792 224 740
Młody, dyspozycyjny i ambitny po
ogólniaku - 781 086 575
Młody, uczciwy, dyspozycyjny podejmie pracę jako kierowca kat. B. Posiadam uprawnienia na wózki widłowe
- 882 508 680
Montaż mebli - podejmę pracę
dodatkową przy montażu mebli - 607
448 705
Muzealnik - Doświadczenie w prowadzeniu działu przyrody w muzeum
(tworzenie katalogu naukowego, organizowanie wystaw, lekcje, prelekcje,
oprowadzanie wycieczek. Wykształcenie wyższe - geograf. - 783 290 486
Na budowę lub kierowca - Poszukuje
prace jako pomocnik na budowę
lub jako kierowca. Posiadam prawo
jazdy C+E, kursy i badania oraz kartę
kierowcy - 508 256 083
Na budowie jako pomocnik. Pracowałem przy dociepleniach, regipsach,
gładziach. Mam 32-lata, auto, jestem
bez nałogów - 885 303 715
Na jedna zmianę - 726 552 853
Na recepcji - podejmę pracę od zaraz,
Karpacz lub okolice, kobieta, 25 lat,
wykształcenie średnie, doświadczenie
na stanowisku, języki obce (angielski,
niemiecki) - 516 992 170
Na stałe - 22 letni mężczyzna pilnie
poszukuje pracy (doświadczenie w
handlu i budowlance) operatywny,
szybko nabywający nowe umiejętności,
komunikatywny - 793 332 003
Na stałe - młody, dyspozycyjny 29
lat, własny samochód osób, prawo
jazdy kat B,C+E przewóz rzeczy, kurs
operatora koparko-ładowarki, wózki
widłowe - 695 054 675
Na terenie Jeleniej Góry - 27 lat, średnie
- 696 889 882
Na weekendy - popołudnia, doświadczenie w gastronomii, w APS - 669
417 059
Na weekendy - studentka II roku
studiów dziennych podejmie pracę
na weekendy w Jeleniej Górze. - 790
432 302
Na weekendy - Technikum Hotelarskie,
znajomość kasy fiskalnej, j. angielski średnio zaawansowany i j. niemiecki
- podstawowy; książeczka sanepidu
- na weekendy Proszę o kontakt - 506
379 192
Nawet od zaraz - pracę w sklepie,
posiadam prawo jazdy kat B, obsługa
kasy fiskalnej, komputera, wykształcenie średnie - handlowe kobieta 27
lat. - 756 488 872
Np. piekarnia, budowa lub coś innego
od zaraz (dyspozycyjność). Proszę o
kontakt - 508 655 170
Od zaraz - dziewczyna lat 20 zawód
sprzedawca, pracowałam dwa lata w
supermarketach, jestem dyspozycyjna,
praca na terenie JG, Kowar, bądź
Karpacza prawo jazdy kat. B - 665
876 741
Od zaraz - jako kierowca kat. C - 609
749 561
Odpowiedzialny - 29 lat samochód, kombi, znajomość j.angielskiego
i obsługi komputera, szybko uczący się,
pilnie podejmie pracę - 509 360 830
Ogólnobudowlany - mam
jedenastoletnie doświadczenie w
branży. Kładę glazurę, płyty GK, robię
zabudowy i wiele innych prac wykończeniowych. Posiadam własny sprzęt
i samochód, nie mam nałogów - 517
655 187
Operator - uprawnienia na koparkoładowarki, młody 25 lat dyspozycyjny,
własne auto - 723 888 245
Operator koparki - od zaraz wszystkie typy z uprawnieniami, 33 lata,
pracowity - 669 944 770
Operator koparki - Poszukuje
pracy jako operator koparko-ładowarki
i koparki z uprawnieniami - 511 141
203
Opiekunka do Niemiec - Podejmę
prace jako opiekunka w Niemczech do
osób starszych. Posiadam działalność
gospodarczą. Mój język niemiecki jest
na poziomie komunikatywnym - 723
771 889

Plytkarz - solidny, doświadczenie
w pracach wykończeniowych podejmie pracę lub zlecenia łazienki, płytki,
malowania itp. - 506 140 864
Po ekonomie i pedagogice - (z tytułem
technik ekonomii) oraz ukończyłem
studia pedagogiczne o profilu: Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna, pr.
jaz. kat B, email:bambo9@o2.pl - 692
566 287
Po studiach, kat. B, bus - 25 lat,
własny samochód osobowy oraz bus.
Dyspozycyjny, komunikatywny, solidny,
uczciwy - 667 611 531
Po szkole fryzjerskiej - do przyuczenia
- 794 244 969
Po szkole gastronomicznej - jako
kucharz kelner dietetyk. Mam 21 lat
jestem odpowiedzialna, miła i kompetentna - 607 528 431
Pomoc kuchenna - na kuchni na
terenie Jelenia Góra - Cieplice - mam
28 lat - 513 048 307
Pomoc kuchenna m 22l - w Szklarskiej Porębie lub w Karpaczu najlepiej
z możliwością zakwaterowania - 511
298 966
Pomocnik budowlany - Chciałbym
podjąć prace jako pomocnik budowlany
- 667 784 450
Pomocnik na budowę - na miejscu
lub nawet za granicą, wcześniej pracowałem we Francji jako stolarz. Wiek 21
lat, każdą pracę na budowie przyjmę,
szybko się uczę. Dzwonić o każdej
porze - 665 482 021
Poszukuje na weekendy - Młoda,
komunikatywna dziewczyna ( studentka) poszukuje pracy na weekendy.
Interesuje mnie praca w sklepie, casynie, solarium, barze, kawiarni, jestem
otwarta na propozycje - 793 614 437
Poszukuję pilnie pracy - na weekendy - 511 674 670
Poszukuję pracy - zacznę od
zaraz, mam wykształcenie średnie.
Jestem osobą pracowita, rozsądną,
uczciwa. Znajomość kasy fiskalnej 661 279 210
Pracę chałupniczą - 889 072 716
Pracę w biurze - student zaoczny,
b. dobra znajomość obsługi komp. i
programów komputerowych, biegłe
pisanie komputerowe, b. dobra znajomość j. ang. w mowie i piśmie (praca
w Anglii - certyfikaty), prawo jazdy kat.
B. - 603 750 102
Pracę w ochronie - Jestem młody,
uczciwy, chętny do pracy, nie karany,
bez licencji, uczę się zaocznie w szkole
średniej, co drugi weekend, rejony Jelenia góra, Janowice Wielkie, Marciszów
- 781 024 337
Pracownik biurowy – zorganizowana, sumienna - 501 426 726
Prawo jazdy kat b 28 lat w pełni
dyspozycyjny - 669 948 044
Prawo jazdy kat. B; badania wysokościowe po wyżej 3 m oraz badania
elektromechaniczne; z własnym samochodem; dysponuje czasem od 15 do
6 rano. - 791 021 531
Przedstawiciel handlowy - młody,
dyspozycyjny z doświadczeniem i
doskonałą znajomością branży gastronomicznej podejmie pracę jako przedstawiciel handlowy - 604 186 987
Przedstawiciel j. czeski - Poszukuję pracy jako przedstawiciel handlowy na Czechy. J. czeski, niemiecki
- 662 566 222
Rozwożenie pizzy, auto! - typu rozwożenia pizzy. Interesuje mnie praca
w popołudnia i weekendy. Posiadam
własne auto z instalacją LPG. Proszę
o oferty - 500 257 370
Sekretarka/asystentka Podejmę pracę w charakterze sekretarki/asystentki. Młoda, zdolna z
wykształceniem i doświadczeniem.
Znajomość jęz.ang. Komunikatywność
i chęć nawiązywania kontaktów interpersonalnych - 793 283 050
Solidna kucharka - na bankiety,
wesela lub inne imprezy - 516 485
194
Solidny pracownik - 23 lata poszukuję pracy stałej, prawo jazdy kat B,
komunikatywny doświadczenie w
handlu, nastawiony na sukces! - 693
004 090
Spawacz - uprawnienia mig-mag 783 290 486
Spawacz mag/mig - Podejmę pracę
w charakterze spawacza. W zawodzie
jestem od 2 lat. Pracowałem w kraju i
za granicą w liczących się na świecie
firmach. Jestem dyspozycyjny i solidny.
Posiadam odpowiednie uprawnienia 721 188 567
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Sprzątaczka, pokojówka - mam
45 lat, skończyłam szkołę podstawową
i chciałabym znaleźć pracę jako sprzątaczka lub pokojówka. Bardzo proszę o
odpowiedź. - 510 384 009

Ślusarz - złota rączka - pospawam,
drobne remonty, wszelkie naprawy w
domu i ogrodzie - 693 936 763

Sprzątanie w weekend - domów i
biur. Najlepiej w weekend lub wieczorem - 600 980 969

Technik żywienia -kobieta - 20 lat. 3
letnia praca jako hostessa. Szkolenia z
zakresu promocji towarów i kontaktu z
klientem. Prawo jazdy kat. B. Obsługa
Pakietu Office, kasy fiskalnej i terminala. J. angielski-komunikatywnie - 601
576 528

Sprzątanie, pomoc kuchenna - do
opieki - 511 194 649
Sprzedawca - po technikum handlowym podejmę pracę od zaraz - 722
053 915
Sprzedawca kasjer - posiadam 3
letnie doświadczenie w branży, umiejętność obsługiwania kasy fiskalnej oraz
obsługiwanie wózków elektrycznych
- 511 298 966

Tańce dla dzieci - poprowadzę zajęcia
taneczne dla dzieci - 512 387 266

Uczennica szkoły zaocznej - poszukuje pracy na terenie Jeleniej Góry - 667
029 746
Uczennicazaoczna - podejmę pracę
w sklepie odzieżowym, pamiątkowym,
obuwniczym itp. - 511 692 472

Stałą pracę - najchętniej biurową
(może być staż) Wyższe wykształcenie
humanistyczne, obsługa komputera,
prawo jazdy, dyspozycyjność. e-mail:
villemii@interia.pl - 509 507 930

Uczeń szuka pracy na 1/2 etatu - w
godzinach popołudniowo-wieczornych
- 793 177 605

Student - studiów dziennych podejmie się każdej pracy. Posiadam prawo
jazdy kat. B oraz samochód - 663
533 394

W domu lub po 16.00, 28 - pilnie
poszukuję pracy którą wykonywać
mogłabym w domu lub pracy w godzinach popołudniowych (po godzinie
16.00) i wieczornych wiek: 28 lat - 510
356 042

Student - studiów dziennych. Szukam pracy od poniedziałku do piątku
żeby nie kolidowała z moimi zajęciami.
Sumienny pracowity i uczciwy - 697
276 497
Student II rok. Prawo jazdy kat. B
własne auto. Ratownik WOPR. Szuka
pracy na weekendy i popołudnia - 514
535 222
Student podejmie pracę - student,
20 lat od pn do pt - tak żeby nie kolidowała z zajęciami, szybko się uczę - 669
380 321
Student zaoczny - 23 lata poszukuję
pracy stałej, komunikatywny, konkretny,
doświadczenie w handlu podejmę od
zaraz - 793 24 05 88
Student, po gastronomie, prawo
jazdy kat. B, C, szukam pracy na
popołudnia i weekendy, obojętnie, jaka
branża - 691 245 253
Studentka- po zajęciach na uczelni,
praca od poniedziałku do piątku, weekendy nie wchodzą w rachubę. Kontakt:
nartusia1@buziaczek.pl
Studentka - tyt. licencjata (studia
magisterskie polonistyczne w trakcie),
zawód technik żywienia, książeczka
sanepidu, znajomość obsługi komputera, znajomość języka angielskiego i
niemieckiego na poziomie podstawowym - 609 211 741
Studentka 1-go roku - pedagogiki
(zaocznie) poszukuje pracy - 603
425 026
Studentka na weekendy - Jestem
studentką dzienną. Szukam pracy
dodatkowej na weekendy. Kelnerka,
sprzedawca itp. Posiadam aktualną
książeczkę sanepidowską. Kontakt po
godz.20 - 514 657 755
Studentka pedagogiki - II roku studiów magisterskich - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Podejmę
pracę nawet nie w zawodzie - 667
095 769
Studentka pedagogiki - szukam
pracy na 1/2 etatu, na terenie Kowar i
okolic. Mam doświadczenie w opiece
nad osobami starszymi i chorymi - 723
075 142
Studentkaszuka pracy - jestem studentką 4-ku germanistyki z anglistyką,
podejmę pracę w sklepie, restauracji
lub hotelu, moje atrybuty to znajomość
j. obcych oraz doświadczenie w pracy w
hotelu jak i restauracji. - 782 256 264
Studentka zaoczna - młoda,
łatwo ucząca się studentka studiów
zaocznych magisterskich na kierunku
pedagogika poszukuje stałej pracy.
Posiadam tytuł licencjata z pedagogiki
oraz prawo jazdy kat. B - 661 702 037
Studentkazaoczna - Pilnie podejmę
pracę. Jestem osobą dokładną, odpowiedzialną i punktualną, lubię pracę w
zespole - 691 063 023
Studentka zaoczna - prawo jazdy,
obsługa komputera poszukuje pracy 790 797 646
Studentka zaoczna psychologii
- komunikatywna, uczciwa, odpowiedzialna studentka zaoczna psychologii- podejmie pracę. Adres e- mail:
joannaone.com@gmail.com - 508
269 536
Szef k.kuchmistrz, doradca - Jeśli
chcesz mieć restaurację najlepszą
w regionie, wszystko poukładane od
A do Z. Światowa jakość, kalkulacje,
HACCP. Rekomendacje Polskiej akademii gościnności - 503 085 179

Ulotki - Podejmę pracę w roznoszeniu ulotek - 693 859 654

W gastronomii, handlu, chałupnictwie.
Doświadczenie i zaangażowanie - 722
142 285
W Jeleniej Górze i okolicy. Posiadam
prawo jazdy kat. B - 669 310 313
W Karpaczu: pokojowa, pomoc
kuchenna (nie kucharka) - 602 872
454
W piekarni, cukierni - poszukuję pracy
jako kierowca w piekarni lub do krojenia
chleba. Dyspozycyjny - 505 288 212
W Szklarskiej z grupą - młoda, 25 lat,
średnie wykształcenie, ambitna, szybko
się ucząca, z 2 stopniem niepełnosprawności podejmie pracę dorywczą
najlepiej na pół etatu lub jakiekolwiek
zajęcie - 781 465 910
W weekendy - studentka podejmie
pracę w weekendy, doświadczenie w
hotelarstwie i kelnerstwie, obsługa kasy
fiskalnej, b. dobry j. angielski i niemiecki
- 691 258 305
Wykładacz towaru - jestem kobietą.
Mam 20 lat. Jestem po szkole zawodowej. Szukam pracy jako wykładacz
towaru - 510 384 009
Wykształcenie wyższe - język
niemiecki, prawo jazdy kat. B. Pilnie
podejmę pracę - 691 236 981
Z chęciami do pracy - w budowlance
lub jako pomocnik elektryka, kierowca
kat. B z praktyką na busach. Mile
widziane inne oferty pracy - 508
383 074
Z grupą - jako stróż, magazynier,
konwojent świetnie tez myję okna,
sprzątam, b. dokładnie i wiele innych
czekam na poważne oferty! Mam
30l 185cm w 95% jestem sprawny.
Mam druga grupę inwalidzką - 882
491 761
Z uprawnieniami - 31 latek, prawo
jazdy kat. B, C, uprawnienia na wózki
jezdniowe i koparko-ładowarki szuka
stałej pracy - 668 306 116
Z własnym autem - młoda, energiczna, prawo jazdy kat. B podejmie
pracę dodatkową lub na stałe - 667
130 621
Zdun - podejmę współpracę - 666
738 298
Zmienniczka do opieki - Podejmę
pracę w charakterze opiekunki osoby
starszej w Niemczech. Mogę wyjechać
w każdej chwili - 661 803 282

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe - w ok. Wyczółkowskiego,
Morcinka, może być do remontu. Lic
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
4-pokojowe - mieszkanie ok. 80
m2 na Zanbobrzu. Jeldom N lic.3059
- 600 434 800
Dla klientów mieszkań 2 i 3 pokojowych na Zabobrzu II i III. Lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Działkę budowlaną - z przeznaczeniem pod usługi lub budynek gospodarczy do remontu - 695 504 962
Mieszkanie - 2 pokojowe w Jeleniej
Górze - 781 335 274
Mieszkanie 2 - 3 pokojowe - Zabobrze lub centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości Szymkiewicz, licencja
zawodowa 2400 - 669 620 071
Mieszkanie do remontu - Jelenia
Góra okolice, dla zdecydowanego
klienta. NŻ - 667 219 752
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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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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
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
DZIAŁKA budowlana 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 zamienię mieszkanie razem z ogródkiem na mniejsze.
Mieszkanie w Jeleniej Górze o pow.
64 m2. Cena do uzgodnienia - 75
76 72 143
SPRZEDAM lub wydzierżawię budynek gospodarczy, wolnostojący
nadający się na każdą działalność
wszsytkie, media, ogrodzony w
Piechowicach - 696 594 665
DOM do wykończenia - wolnostojący w stanie surowym, zamkniętym
położony w Jeżowie Sudeckim - Nieruchomości Szymkiewicz - lic. zaw.
2400 - 691 791 994
DOM z duszą - bardzo ładny o
powierzchni 130 m2 - działka 530
m2, przyjazna dzielnica Jeleniej
Góry Nieruchomości Szymkiewicz
- lic. zaw. 2400 - 691 791 994
ATRAKCYJNA działka budowlana w
Jeżowie Sudeckim - 1652 m2 uzbrojona, dogodny dojazd, wystawa
południowa, cena do negocjacji
Nieruchomości Szymkiewicz - lic.
zaw. 2400 - 691 791 994
MIESZKANIE do remontu - od 30
m2 do 180 m2 - od 500 zł. za m2
Jelenia Góra - Cieplice - okazja - 506
487 498
MIESZKANIE 63 m2 w Piechowicach - parter, bezczynszowe - 075
76 17 433

REKLAMA

BEZ pośredników mieszkanie 54
m2 - piętro domu z ogrodem - 794
966 450, 793 282 893
MIESZKANIE 3 pokojowe w Piechowicach - bloki, ładne, ciepłe, cena do
uzgodnienia - 793 022 966
KAWALERKA na Zabobrzu II, 30 m2,
wysoki parter, gotowa do wprowadzenia - dzwonić wieczorem - 075
64 287 07
256712. 110 tys. kawalerka - bardzo
ładna kawalerka po kapitalnym remoncie na I piętrze na Zabobrzu. Jeldom lic.
3059 - 602 727 242
256604. 116 m2 mieszkanie - 5 pokoi
do remontu, trzecie piętro w kamienicy,
przy ul. Grabowskiego. Jelenia Góra
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
256691. 117 m2 w centrum - mieszkanie do remontu, 4 pokoje, balkon, II
piętro, centrum miasta. 240 tys. lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
256586. 123 000 zł. działka - budowlana, 1369 m2, z dostępem do mediów
w Jeżowie Sudeckim. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
258338. 125 tys. 2 pokoje - słoneczne
mieszkanie na VII piętrze. Jeldom lic.
3059 - 602 727 242
258360. 2 pokoje - pilna sprzedaż - 60
m2 w idealnej spokojnej lokalizacji
na obrzeżach centrum, I piętro.
Lic.5124 - 603 491 335
258001. 2 pokojowe - mieszkanie
w Lubaniu - 35 m2, ciepłe, słoneczne, nowe okna PCV, rolety
zewnętrzne propozycja ceny 85
tys. Lic zaw5877 - 500 122 447
257550. 2 pokojowe - w Cieplicach,
35 m2, parter, ogródek, 125.000,
CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792 - 601 758 845
257577. 2 pokojowe na Zabobrzu I - przytulne mieszkanie na
Zabobrzu I, 40 m2, balkon, wysoki
parter. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
257113. 2 pokojowe ok. Małej
Poczty - mieszkanie na wysokim
parterze, wymaga remontu, 49
m2, 2 pokoje, cena 145 tys. do
negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty 601 869 663
255721. 2 pokojowe ok. Uroczej - 60 m2 na I piętrze, ładne
i słoneczne mieszkanie w 5-cio
rodzinnym budynku na ogrodzonej
posesji. Cena 185 tys. zł. Lic.5124
- 603 491 335
257991. 2 pokojowe Zabobrze - 2
pokoje, IIp., 50 m2, duży balkon,
piwnica, cena 165.ooo zł. lic. zaw.
10728 - 501 181 875
Willowa dzielnica Jeleniej
Góry, mieszkania developerskie od 46 do 69 m2 - cena
3500 zł. netto za m2 - 603
328 915

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

kuchnia polska

www.przycupwdolinie.pl

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

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

257141. 2 poziomowe Cieplice - 2
poziomowe mieszkanie w Cieplicach
53 m2, nowe budownictwo, wysoki
standard. Cena 220 tys. lic 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
257992. 2 poziomowe Cieplice - 52,8
m2, 2-poziomowe, gustowne, 2 pokoje,
kuchnia, duża łazienka, garderoba,
piwnica, ładna okolica, lic. zaw. 10728
- 501 181 875
257110. 3 pokojowe Cieplice, ogród
- piękne mieszkanie, po generalnym
remoncie, poddasze (II piętro), 3
pokoje, do tego ogród, piwnica i garaż.
lic 7453 Cztery Kąty - 601 869 663
257576. 3 pokojowe - 8 km od Świeradowa, 57 m2 z balkonem, zadbane.
Widok na góry. Cena 135 tys. lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
257101. 3 pokojowe w Cieplicach duże mieszkanie przy ul. Cieplickiej, I
piętro, 85 m2, po generalnym remoncie. Cena wyjściowa 285 tys. lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
256654. 3 pokojowe w Cieplicach mieszkanie po generalnym remoncie, z
balkonem, II piętro, widne i przytulne. lic
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
257551. 3 pokojowe w Piechowicach
- mieszkanie 67 m2, parter, 180.000,
CeLDOM, licencja zawodowa nr 7792
- 601 758 845
256717. 3 pokojowe w Szklarskiej
- mieszkanie po remoncie, 51 m2, balkon, piwnica, 3 pokoje, centrum miasta.
lic 7453 Cztery Kąty - 601 869 663
256608. 55 m2 z tarasem - mieszkanie
2 pokojowe na parterze, w nowym
budynku, spokojna okolica Jeleniej
Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
256541. 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
257135. 60 m2 okolice Uroczej
- 2-pokojowe na I piętrze w 5-cio
rodzinnej kamienicy, ładne i zadbane
mieszkanie, możliwość grillowania
na posesji i wydzierżawienia garażu.
Lic.5124 - 603 491 335
255723. 63 m2 na I piętrze - 3-pokojowe
mieszkanie na Kiepury, słoneczne z
ładnym rozkładem i dużym balkonem,
sprzedawane z większością mebli.
Cena 235 tyś zł.Lic.5124 - 603 491
335
257149. 63 m2 na Zabobrzu III - 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze, zadbane
i ładne sprzedawane z większością
umeblowania. Lic.5124 - 603 491 335
257610. 82 m2 na Zabobrzu III - 3
pokoje, w oryginale 4 pokoje, dziewiąte
piętro w wieżowcu. 275 000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
257609. 88 000 zł. działka - o
powierzchni 4180 m2, w tym 1000 m2
budowlanej, z wydanym pozwoleniem
na budowę, z mediami Wojcieszów. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752

256601. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie
3 pokoje po remoncie, kuchnia i dwie
szafy w zabudowie, pierwsze piętro, w
bloku z windą. 225 000 zł do negocjacji.
nZ lic. 9549 - 667 219 752
257523. Bardzo ładne mieszkanie
- poddaszowe w Cieplicach 64 m2
po kapitalnym remoncie z ogrodem
i garażem w kamienicy w bardzo
dobrej lokalizacji. Cena 195.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
257488. Bardzo ładne mieszkanie przy ulicy Kiepury w Jeleniej Górze na
pierwszym piętrze 67 m2 z balkonem.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. 509 156 552
257525. Bardzo ładne mieszkanie - w
centrum przy ulicy Kochanowskiego
113 m2 na drugim piętrze z balkonem.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. 509 156 552
256501. Bardzo ładne mieszkanie - w
Cieplicach przy Parku Zdrojowym
75m2 na drugim piętrze po kapitalnym
remoncie z balkonem. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552

257144. Bliźniak w Cieplicach - 5 pokoi,
działka około 500 m2, spokojna lokalizacja niedaleko parków. Cena 330 tys.
zł. Lic.5124 - 603 491 335
258307. Dom 250 tys. zł - w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry z dojazdem drogą
asfaltową, ładnym widokiem na góry. nr
lic. 10750 - 691 210 677
256346. Dom w Bobowicku - wolnostojacy z osobnym garażem. Powierzchnia 167m², działka 680 m². Widok na
jezioro 420000 zł. - 885 342 947
256360. Dom w Karpaczu - do
zamieszkania lub prowadzenia działalności gosp. Dom o powierzchni użytecznej 167m² (min 6 pokoi),położony
na działce o powierzchni 1400m², po
remoncie, przygotowany pod własne
zagospodarowanie - 603 189 847
256687. Dom w Piechowicach - 219
m2 powierzchni całkowitej, 754 m2
działki. 570 000 zł do negocjacji. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
257498. Dom w trakcie remontu z
ogrodem 2000 m2 w Komarnie N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854

255692. Działka Sosnówka - 1100 m2
z pięknym widokiem na góry i na zalew.
Woda, kanalizacja i prąd przy działce,
asfalt, 99 tys, lic 9549 - 501 736 644
256564. Działka Sosnówka - piękny
widok, woda, prąd i kanalizacja. Dojazd
asfaltem. Świetne miejsce. Polecam
Żebrowscy nieruchomości lic 9549 501 736 644
256351. Działka w Dziwiszowie budowlana (Jelenia Góra). Os. Leśne
Zacisze. Widok na góry. Wielkość
działki 1735 m², cena 120 zł. za m². 885 342 947
256699. Działka z widokiem - w Podgórzynie 3000 m2, widok na zalew.
cena 180tys. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
256548. Karpacz - pół domu - całe
pierwsze piętro domu z ogrodem i
garażem, ponad 114 m2 całkowitej
powierzchni za jedyne 300 tys. lic 9549
- 501 736 644
258318. Karpacz 104 m2 - mieszkanie
w bardzo dobrej cenie 2700 zł./m2
lic.3290 - 692 178 993

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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255687. Karpacz tylko 300 tys. - mieszkanie z ogrodem stanowiące pół domu
w Karpaczu, piętro pow. całkowita 110
m2, LIC 9549 - 501 736 644

256546. Plac Ratuszowy - mieszkanie
3 pokojowe, garderoba, łazienka, aneks
kuchenny. Ładne , jasne, z widokiem na
ratusz. lic 9549 - 501 736 644

257549. Kawalerka - funkcjonalna,
wyremontowana kawalerka w pobliżu
centrum, 2 piętro, balkon, 119500 zł,
CeLDOM, licencja zawodowa nr 7792.
- 601 758 845

257320. Świeradów - 3 pokojowe mieszkanie, 54 m2, I piętro, po remoncie, centrum sprzedamy lic. 4566. - 695
384 914

257581. Kawalerka - Wyremontowana
- salon z balkonem, kuchnia w zabudowie z sprzętem AGD, na przedpokoju
szafa Komandor. Pow 37 m2. Okolice
Małej Poczty. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
256529. Kiepury dwa pokoje - 50 m2
Kiepury, ładne zadbane mieszkanie,
trzecie piętro. Dwa pokoje, kuchnia,
łazienka. Cena 175 tys. zł. LIC 9549
- 501 736 644
256498. Ładne mieszkanie - 42 m2
po kapitalnym remoncie na parterze z
dużym ogrodem i miejscem na garaż.
Cena 105.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
257147. Małcużyńskiego 54 m2 mieszkanie w nowym ocieplonym
bloku , dwupokojowe, na pierwszym
piętrze, rozkładowe z balkonem w
świetnej lokalizacji Zabobrza. Nieruchomości Partner Lic. zw. 4917 - 604
508 308
258309. Mieszkanie 110 tys. zł - mieszkanie w Cieplicach, blisko centrum,
parku, 37 m2. nr lic. 10750 - 691
210 677
256701. Mieszkanie z ogrodem mieszkanie w Miłkowie 80 m2, 4
pokoje, do nie dużego remontu. cena
120 tys. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
256998. Mysłakowice 120 000 zł. mieszkanie po remoncie, 46 m2, 2
pokoje, w bloku na czwartym piętrze.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
257844. Nowe mieszkania Cieplice
- Tuż przy powstających Termach Cieplickich - obok Biedronki Pod Koroną
Energooszczędne ściany, ogródki,
balkony, wyjątkowa ilość okien kontakt
- info@dom-pol.com
257578. Nowy dom Mysłakowice - w
stanie deweloperskim, 180 m2, działka
1000 m2, widok na góry. lic 7435 Cztery
Kąty - 601 869 663
257554. Okolice „Żeroma” - mieszkanie
w dogodnej lokalizacji, 76 m2, 3 pokoje,
1 piętro, nowe okna i ogrzewanie,
257.000 zł, CeLDOM, licencja zawodowa nr 7792 - 661 114 212
257162. Piechowice M3 - mieszkanie
w nowym budynku z cegły, na III
piętrze z ładnym dużym balkonem.
Powierzchnia 67 m cena 195 tys. zł
Nieruchomości Partner Licencja 4917
- 604 508 308

PRENUMERATA

257603. Pilnie 2 pokojowe - 60 m2
na I piętrze, obrzeża centrum, idealna
lokalizacja. Lic.5124 - 603 491 335

257153. Świeradów Zdr. 179 tys. Ładna mieszkanie trzypokojowe w
nowym bloku na I piętrze. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308

3 pokojowe - 74 m2, na parterze z
ogródkiem Cieplice - EuroDom lic.
4566 - 601 540 292
3 pokojowe - w Dziwiszowie, 66 m2,
dobra cena. Lic. 5627 Tel. - 508 240
823
3 pokojowe 54 m2 - nieumeblowane,lic.7867 - 514 600 105
3 pokojowe blisko centrum - nowatorskie, 3 pokojowe, 57 m2, balkon,
199.000, CeLDOM, licencja zawodowa
nr 7792 - 661 114 212

257501. Tanie działki - budowlane,
jedna 19.000 zł druga 65.000 zł. N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854

3 pokojowe Cieplice - w blokach na
Orlim NM5877 - 500 122 446

256718. Tanio 70 m2 - mieszkanie 2
pokoje z pracownią na poddaszu, po
remoncie. Do mieszkania przynależy
ogródek Jeldom lic. 3059 - 602 727
242

3 pokojowe na Orlim - 60 m2 - ładne,
słoneczne, rozkładowe na drugim piętrze Nr.lic 5877 - 515 285 788

258337. Tanio 70 m2 - mieszkanie 2 pokojowe + pokój antresola w
cenie udział w gruncie. Mieszkanie po
remoncie w czterorodzinnej kamienicy.
Jeldom lic. 3059 - 602 727 242
257495. Trzypokojowego mieszkania
na I piętrze na Zabobrzu. CENA tylko
140.000 zł do negocjacji. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
256713. Tylko 140.000 zł. - ( cena do
negocjacji) za trzypokojowe mieszkanie
na I piętrze na Zabobrzu N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
257962. Tylko 60.000 zł. - za kawalerkę,
30 m2 w Jeleniej Górze N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
256725. Wita Stwosza - M2 - 158 tys.
zł Lic 3290 - 692 178 993
120 tys. mieszkanie - słoneczne mieszkanie 2 pokojowe w bloku na VII piętrze.
Jeldom , lic.3059 - 602 727 242

3 pokojowe Mała Poczta - 64 m2 trzecie
piętro bloki NM5877 - 500 122 446

4 pokojowe na Zabobrzu II - w ocieplonym, 4-piętrowym bloku, powierzchnia
82 m2, 280 tys. do negocjacji - 601
168 499
4 pokojowe, 80 m2 - blisko centrum,
cena atrakcyjna lic.7867 - 514 600
105
41,3 m2 na Moniuszki - 2 pokojowe
na parterze z balkonem. lic.3290 - 662
040 448
4700 m2 pod inwestycje - działka
budowlana w Sosnówce, przy głównej
drodze na Karpacz. 193 tys. lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
4-POKOJOWE Zabobrze III - 83 m2 na
wysokim parterze, 78 m2 z garażem na
III piętrze, 77 m2 na II piętrze. Jeldom N
lic.3059 - 600 434 800
50 m2, Noskowskiego - 2 pokojowe, 2
piętro, nowe okna, duży balkon, lic.3290
- 662 040 448

2 pokojowe - Noskowskiego, 112 tys.
zl NKop - 507 173 086

51,5 m2 w Janowicach Wielkich - 2
pokojowe, 1 piętro, cena 83 tys. Polecam. lic.3290 - 662 040 448

2 pokojowe na Zabobrzu - małe i
przytulne mieszkanie na Karłowicza,
40 m2, 143 tys. lic 7453 Cztery Kąty
- 601 869 663

52 m2 tylko 140 tyś. - mieszkanie w
Jeleniej Górze, dwa pokoje, nowe
okna, ogrzewanie gazowe, czynsz tylko
90 zł, lic. 5524 - 662112344

2 pokojowe ok. Małej Poczty - 49 m2 1
piętro, ogródek, 175.000 zł, CeLDOM,
licencja zawodowa nr 7792 - 661
114 212

60 m2 na Orlim - ładne, słoneczne,
rozkładowe mieszkanie usytuowane
na drugim piętrze z dużym balkonem.
W skład mieszkania wchodzą 3-pokoje,
przedpokój, łazienka, wc oraz piwnica
Nr.lic 5877 - 515 285 788

2 pokojowe w centrum JG - śliczne
mieszkanie 63m2, 217 m2 do negocjacji. NStępień - nr lic 7867. - 508
240 825
3 pokoje na Zabobrzu - 1 piętro po
remoncie, w łazience kabina z hydromasażem, nowe instalacje, działka
ogrodowa 300 m, 2 piwnice - 604
551 615
3 pokoje na Zabobrzu - mieszkanie o
bardzo ładnym rozkładzie, zadbane,
słoneczne z dużym balkonem na
I-piętrze. Nowe okna, zabudowa
kuchenna wraz ze sprzętem AGD,
RTV szafa typu komandor Nr.Lic 5877
- 515 285 788

65 m2 Cieplice - mieszkanie na poddaszu kamienicy, ogródek, garaż,
okazyjna cena, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
73 m2 centrum JG - 3 pokojowe mieszkanie po remoncie, doskonałe również
pod działalność gospodarczą, Jeldom
lic.3059 - 600 434 800
90 tys. 2 pokojowe - z dużym ogrodem,
okolice Małej Poczty lic.4566 - 601
540 292
ATRAKCYJNA działka 2415 m2 - z
poniemieckim domem - Grabarów.
Cena za 1 m2 165 zł. - 602 478 864

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!

ATRAKCYJNE 81 m2 - mieszkanie
71 m2 pow. użytkowej, 3 pokoje na
pierwszym piętrze, wysoki standard, na
jednym z najładniejszych osiedli Jeleniej
Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
ATRAKCYJNE mieszkanie 2 pokojowe - tj 54 m2 lokal nie wymaga
żadnego wkładu ﬁnansowego. Usytuowane w „przyjemniejszej” części
Zabobrza III - 796 160 678
BEZ pośredników - grunty rolne w
Dziwiszowie - 603 954 845
BEZPOŚRDENIO dom - i zabudowania gospodarskie 6300m działka
okolice Świeradowa - 665 561 306
BEZPOŚREDNIO, Cieplice - osiedle Orle - dwa pokoje 39,4, ładne,
słoneczne, wyremontowane, wysoki
parter, ul. Wita Stwosza, cena 153 tys.
- 509 319 021
BUDYNEK gospodarczy 330 m2 - plus
dwie kondygnacje, wszystkie media,
plac 1200 m2, przy głównej drodze na
Wrocław - 601 924 778
CIEPLICE - piętro bliźniaka 54 m2, 2
pokojowe NM5877 - 500 122 446
CIEPLICE 39,4 m2 - dwupokojowe,
wysoki parter, wyremontowane, centrum osiedla ORLEGO, sprzedaż
bezpośrednia, cena 153 tys. - 509
319 021
DLA wymagających - Komfortowe
mieszkanie w Cieplicach, 83 m2, 3
pokojowe, 1 piętro, ogródek, 270.000
zł, CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792. - 661 114 212
DOM pensjonatowy - w centrum Karpacza (250 m2) - 500 183 289
DOM pod Chojnikiem - do kapitalnego
remontu, 130 m2, 4 pokoje. 165 tys. do
negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
DOM w JG - piękny dom 170 m2 w
JG. Jeldom Nieruchomości lic.3059 600 434 800
DOM w zabudowy bliźniaczej - Dom w
zabudowie bliźniaczej położony w Wojcieszycach na działce o powierzchni
2999 m2. Spokój i cisza. Licencja zaw.
6311 - 669 409 356
DOM wiejski w Chrośnicy - 220 m2 do
częściowego remontu - 514 600 105
DOM wiejski w Jarkowicach - 110 m2,
działka 2450 m2, do remontu lic.7867
- 514 600 105
DOM wolnostojący - 5 pokoi o
powierzchni 193 m2; powierzchnia
działki 624 m2, na osiedlu w Kowarach.
Piękne widoki Licencja zaw. 6311 - 669
409 356
DUŻE M3 w kamienicy - w świetnej
lokalizacji blisko centrum miasta, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
DWUPOKOJOWE - tanio - Dwupokojowe - tanio lic.7867 - 514 600 105
DWUPOKOJOWE na ORLIM - wysoki
parter 39,40, po generalnym remoncie,
doskonała lokalizacja, sprzedaż bezpośrednia, cena 153000 - 509 319 021

DZIAŁKA budowlana - w Komarnie
1528 m2, 10 min. drogi z Jeleniej Góry,
piękne widoki na góry, w sąsiedztwie
nowo budowane domy, lic. 5524 - 662
112 344
DZIAŁKA - w Wojcieszycach i Mysłakowicach nr.7867 - 514 600 108
DZIAŁKA budowlana - w Łomnicy, 38
zł/m2. nr.7867 - 514 600 108
DZIAŁKA Cieplice - 150 tys., 1150 m2,
blisko komunikacja i sklepy, nr. licencji
5627 - 514 600 101
DZIAŁKA na oś.Czarne - uzbrojona, 85
zł./m2, bardzo dobre położenie lic.7867
- 514 600 105
DZIAŁKA w Kopańcu 2800 m2 pozwolenie na budowę, skrzynka z/k,
studnia, cena 120 tys. - 694 172 156
DZIAŁKA w Ścięgnach - o powierzchni
1211 m2, położona w Ścięgnach.
Dojazd drogą utwardzoną. Działka w
obrębie leśnym w sąsiedztwie domków
jednorodzinnych. Atrakcyjna cena - pilnie lic.5524 - 503 111 466
GARAŻ z kanałem na Zabobrzu
II - ulica Ogińskiego - cena 30.000 zł.
- 501 584 022
JEDNOPOKOJOWE - 39 m2, wieżowiec, I piętro cena 110 tys. sprzedamy
Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292
KARPACZ lokal - 42 m2 Ul Konstytucji
3 Maja 15. Parter, okna na ulicę. Dwa
pomieszczenia i zaplecze sanitarne. Lic
9549. - 501 736 644
KAWALERKA Cieplice - duża, ładna,
słoneczna na parterze NM5877 - 500
122 446
KAWALERKA w centrum - 33 m2,
pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
na I piętrze w centrum JG. Jeldom N
lic.3059 - 600 434 800
KAWALERKA Zabobrze - duża na
Kiepury, 4 piętro NM5877 - 500 122
446
KAWALERKA Zabobrze III - drugie i
czwarte piętro 35 m2 Nr.Lic 5877 - 515
285 788
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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
ŁADNE 3-pokojowe - mieszkanie o
powierzchni 66,90 m2, I-piętro, blok
4-piętrowy, Zabobrze III, rozkładowe,
meble na wymiar w cenie, przedpokój z
dużą zabudowaną szafą.Lic.zaw.2400
- 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - w Centrum 52
m2, dwa pokoje, nowe okna, ogrzewanie piec gazowy lic. 5524 - 662
112 344
M2 na Morcinka - bardzo słoneczne
mieszkanie 60,9 m2 na 2 piętrze. Balkon z widokiem na góry. Bliskie otoczenie lasu, stawu i wzgórza Kościuszki.
Atrakcyjna cena. Pilnie Sprzedam
lic.5524 - 503 111 466
M3 na Wolności - komfortowe, słoneczne 64,86 m2 na parterze. Łazienka
z wc z narożną wanną i ogrzewaniem
podłogowym, C.O. gazowe Wszystkie
instalacje wymienione. Niski czynsz.
Atrakcyjna cena lic.5524 - 503 111
466
M-3 Szklarska Poręba - po remoncie,
51 m2, w centrum, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
M3 w Parku Sudeckim - komfortowe,
słoneczne, bardzo zadbane mieszkanie na 1 piętrze, 90 m2, w pełni
umeblowane. W pobliżu park, ścieżki
rowerowe, blisko centrum. Atrakcyjna
cena. Gorąco polecam. lic.5524 - 503
111 466
M-4 Karpacz - Okazyjne duże mieszkanie w centrum Karpacza! 2500 zł/
m2, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2 na
II piętrze w zadbanym budynku, c.o, blisko centrum, niski czynsz cena 125000
lic. nr 5877 - 500 122 447

KAWALERKA, mała przytulna - bez
pośredników w Jeleniej Górze - 609
309 373

MIESZKANIE 2 pokojowe - 39,4 m2
dobry standard, niski czynsz, okna
nowe, panele, 4 - piętro Zabobrze ll.
Lic.2400 - 691 791 994

KIOSK typu Ruch - przyłącze prądu,
odmalowany przygotowany do otwarcia cena 1500 lub wynajmę - 509
608 343

MIESZKANIE 2 pokojowe - 50 m2 w
budynku kilkurodzinnym na I piętrze.
Spokojna dzielnica Jeleniej Góry. Licencja zaw. 6311 - 669 409 356

KOMUNALNE 54 m2 - centrum 2
pokojowe, kuchnia, łazienka, CO - 502
212 400

MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
eleganckie 50,10 m2, na III-piętrze
w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III,
słoneczne, dobry standard, zadbane,
lokalizacja bardzo dobra lic.2400 - 669
620 071

LUBAWKA - powiat kamiennogórski,
mieszkanie 2 pokojowe urządzone
sprzedamy cena 1209 tys. lic.4566. 601 540 292
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

MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
ładne 39,40 m2, na IV-piętrze, Zabobrze II, blok 4-piętrowy, słoneczne,
ciepłe, niski czynsz, zadbana klatka
schodowa, cena do negocjacji.
N.Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071
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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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne 51,40 m2 na II-piętrze budynku
wielorodzinnego, po modernizacji,
okolica spokojna. N. Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071

Mieszkanie w centrum - po remoncie
o pow. 82,13 m2, na IV-piętrze budynku
wielorodzinnego, funkcjonalne, słoneczne, ciche, czynsz niewysoki.
N.Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071

Szklarska Poręba Górna, 47 m2
- dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka, WC i pomieszczenia przynależne. Po kapitalnym remoncie - 517
353 026

Mieszkanie w Jeleniej Górze - 92
m2, 3 pokoje, 2 balkony, w rozliczeniu
może być małe mieszkanie - 788
036 295

Ścisłe centrum - duże mieszkanie 93
m2 w okolicach Placu Ratuszowego z
możliwością podziału na dwa odrębne
lokale 180 tys. N.City 5524 - 600
406 805

Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, po remoncie, o pow. 47,55 m2,
na IV-piętrze, Zabobrze I, kuchnia
aneks, rozkładowe, czynsz niski,
doskonała lokalizacja, dobra cena.
lic.2400 - 669 620 071

Mieszkanie w kamienicy - 2 pokojowe po kapitalnym remoncie, wymieniono wszystkie instalacje, okna i
podłogi, o pow. 59,76 m2, I-piętro,
bardzo dobra lokalizacja, niski czynsz.
lic.2400 - 669 620 071

Tanie 2 pokojowe - mieszkanie przytulne, zadbane 52,50 m2, na II-piętrze,
budynek wielorodzinny, blisko centrum,
bardzo niski czynsz, atrakcyjna cena.
lic.2400 - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - blisko centrum tanio nr.lic.7867 - 662 009 200

Mieszkanie w kamienicy - komfortowe 2 pokojowe po generalnym
remoncie o pow. 54 m2, w centrum,
bardzo atrakcyjne, niski czynsz, do
zamieszkania od zaraz. N. Szymkiewicz 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, Zabobrze II, dobra
cena Lic.zaw.2400 - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - eleganckie o pow. 50 m2, na I-piętrze ok.
Małej Poczty, budynek wielorodzinny,
słoneczne, czynsz niewysoki, cicha
okolica, do zamieszkania od zaraz
lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne,
przytulne 38,24 m2 na III-piętrze w
bloku 4-piętrowym, Zabobrze I, bardzo
ciepłe, wymieniono wszystkie instalacje,
niski czynsz, dobra cena. N.Szymkiewicz lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne
i bardzo ładne o pow. 48 m2, na VIII piętrze wieżowca, Zabobrze III, balkon
od południa, czynsz niewysoki, cena
do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne,
rozstawne na Zabobrzu II (50m2) II p.
lic. zaw. 6311 - 669 409 356
Mieszkanie 2 pokojowe - w kamienicy kilkurodzinnej 65 m2 w Cieplicach
na parterze. Przynależny ogródek.
Licencja zaw. 6311 - 669 409 356
Mieszkanie 3 pokojowe - 63 m2
Zabobrze III - 608 837 451
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne na III-piętrze 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 3 pokojowe - bardzo
ładne w okolicach Małej Poczty o pow.
64 m2, budynek wielorodzinny, duży
balkon, ogrzewanie sieciowe, cena
do uzgodnienia. N.Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie o pow. 62 m2, na I-piętrze, Zabobrze
III, kuchnia meble na wymiar, bardzo
wysoki standard, do zamieszkania od
zaraz.Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - wymaga
remontu, na IV-piętrze o pow. 53,90
m2, w bloku 4-piętrowym, środkowe,
słoneczne z dużym balkonem, Zabobrze III, możliwość kupna garażu.
N.Szymkiewicz lic. zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 40 m2 - na wsi 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, garderoba. Panele. Nowa instalacja elektryczna i CO. W bardzo dobrym stanie
45000 - 692 869 154
Mieszkanie 50 m2 - na Zabobrzu III,
dwupokojowe, 160 tys.zł.,lic.7867 - 514
600 105
Mieszkanie Cieplice - 3 pokojowe
na osiedlu XX-Lecia. Rozkładowe,
słoneczne o łącznej powierzchnia 54
m2, 162000 tys. Nr.Lic 5877 - 515
285 788
Mieszkanie Cieplice - 3 pokojowe
w atrakcyjnej cenie Nr.Lic 5877 - 515
285 788
Mieszkanie dwupokojowe - 50 m2
na Zabobrzu III, dobra cena, lic.7867
- 514 600 105
Mieszkanie dwupokojowe - bardzo
ładne i przytulne 50 m2, na II-piętrze,
blok 4-piętrowy, Zabobrze II, klatka
schodowa zadbana, atrakcyjna cena.
lic. zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie Dziwiszów - 290 tys.,
91,6 m2, 4 pokojowe, taras, balkon,
parter, garaż. nr. licencji 5627. - 514
600 101
Mieszkanie na Kiepury - 2-pokojowe,
na III-piętrze o pow. 50,79 m2, w bloku
4-piętrowym, bardzo ciepłe, duży
balkon od południa. N.Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie ok. Morcinka - bardzo
ładne 3 pokojowe o powierzchni 50,80
m2, na III-piętrze w bloku 4-piętrowym,
rozkładowe, balkon od południa, czynsz
niewysoki, blok ocieplony N.Szymkiewicz lic. zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie Podgórzyn - 66 m2 z
osobnym wejściem i ogródkiem 130
000 NM5877 - 500 122 446

Mieszkanie willowe - parter w 3
rodzinnej willi w Cieplicach w bliskiej
odległości od parku NM5877 - 500
122 446
Mieszkanie z garażem - Cieplice,
wyremontowane,39,40, dwupokojowe,
z balkonem, wys. parter ul. W.Stwosza,
bezpośrednio. Cena: 153 tys. Polecam
- 509 319 021
Mieszkanie Zabobrze III - Mieszkanie o bardzo ładnym rozkładzie,
zadbane, słoneczne z dużym balkonem na I-piętrze w 4-piętrowym bloku.
Nowe okna, zabudowa kuchenna wraz
ze sprzętem AGD, szafa typu komandor Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Miłków - działka 1300 m2, cena 65
tys. z decyzją o warunkach zabudowy
- 605 537 965
Mysłakowice - dom podpiwniczony, z garażem powierzchni 220 m2,
na działce 1200 m2, cena 450 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213

W ok. ul. Nowowiejskiej - Szukam dla
klienta mieszkania dwu- trzypokojowego, w ok. Akademii Ekonomicznej,
Żeroma, 50-60 m2, może być do
remontu, nPartner, Lic. Zaw. 4917 790 359 599
Zabobrze - mieszkanie 2 pokojowe
- 135000 zł i 3 pokojowe - 235000 zł na
Zabobrzu lic. nr 10750 - 691 210 677
Zabobrze II - 2 pokojowe, 54 m2
na IV piętrze. Niska cena. JeldomN
lic.3059 - 600 434 800

Okolice centrum 250 tys. - 69 m2,
4 pokojowe, kuchnia, spiżarka, nowe
okna, kuchnia z meblami w zabudowie w cenie mieszkania, zadbana
klatka schodowa, okolice centrum. lic.
zaw.10728 - 501 181 875
Osiedle Orle 60 m2 - 3 pokojowe
ładne, słoneczne z dużym balkonem
na drugim piętrze. Nowe okna w cenie
mieszkania zabudowa kuchenna Nr.Lic
5877 - 515 285 788
Park Sudecki - okazja - nowe, wykończone mieszkanie 90 m2, I piętro, atrakcyjna lokalizacja - 606 381 483
Pawilon - biuro po remoncie 15
m2 dobra lokalizacja Zabobrze - 790
418 318
Pilnie sprzedam - mieszkanie 3
pokojowe w Jeleniej Górze L.Z.5877
- 500 122 447
Pół bliźniaka - Czarne - ostatnie
pół bliźniaka w wysokim standardzie
deweloperskim na Czarnym, 148 m2,
700 m2 działka. 430 tys. lic 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
Przestronne trzy pokojowe mieszkanie 63 m2 1 piętro Zabobrze 3
Tanio Lic 7867 - 508 240 828
Rozpoczęta budowa domu - weselnego - Karczmy - 603 954 845
Staniszów działka - 815 m2 z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowę domu lic.4566. - 601 540 292
Super okazja - piękna działka z
widokiem na kolej Gondolowa 27 zł m2.
nr.licencji 7867 - 514 600 110
Szeregówka w JTG - piękny dom
w zabudowie szeregowej 102 m2.
Jeldom Nieruchomości lic.3059 - 600
434 800

Karpacz lokal - 42 m2 parter, ul Konstytucji 3 Maja. Dwa pomieszczenia z
oknami + zaplecze. Dobra cena. LIC
9549 - 501 736 644
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Kawalerka 33 m2 - w nowym
budownictwie blisko centrum. Cena
750 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
Kawalerka w centrum Jeleniej
Góry - 36 m2 - istnieje możliwość
przekształcenia mieszkania na lokal
usługowy - 601 611 963
Lokal - o powierzchni 53 m2 w
centrum - 501 259 736
Lokal handlowy - na parterze ok.45
m2 w centrum miasta w dobrej cenie 504 105 087

Lokal na prowadzenie działalności
- handlowej 57 m2 (Jelenia Góra ul.
Kiepury) - 601 799 737

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 do wynajęcia w
Kopańcu - ogrzewanie etażowe 663 569 856

Kawalerka bez pośredników,
umeblowana, z miejscem parkingowym 10 minut do centrum - 075
75 263 36

Okazja - nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena
155.000 - powierzchnia 48 m2 - bez
pośredników i prowizji. Do zamieszkania od zaraz - 605 885 085

- 601 540 292

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

Nowe - centrum - nowe 70 m2, 3
pokojowe, ul. Wojska Polskiego, okazja
cenowa! - 662 040 448

Okazja - mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o, 38 m2 na II piętrze w
zadbanym budynku, blisko centrum,
niski czynsz cena 125000 lic. nr 5877
- 500 122 447

Duży pokój - w mieszkaniu studenckim. Możliwość wprowadzenia
od zaraz. Najlepiej dla 2 osób - 668
381 086

Lokal na każdą działalność handlową - usługową, rozrywkową parter,
witryna, wejście od ulicy centrum Cieplice Jelenia Góra - 508 209 649

3 pokojowe mieszkanie na Szymanowskiego - całkowicie umeblowane i wyposażone 750 zł + opłaty
+ kaucja - 607 112 169

Ok. Małej Poczty - 2 pokojowe 52 m2
na I piętrze, 3-pokojowe na III piętrze.
Jeldom Nieruchomości lic.3059 - 600
434 800

Ładne 2 pokojowe - 51 m2, ume-

Zabobrze III - 2 pokojowe mieszkanie na III piętrze, do wprowadzenia się.
JeldomN lic.3059 - 600 434 800

Noskowskiego 165 tys. - mieszkanie dwupokojowe, 50 m2, I piętro,
ocieplony blok czteropiętrowy. N.City
5524 - 600 406 805

Nowe okazja - nowe 2 pokojowe 53
m2, ul. Kadetów, spokojna okolica dużo
zieleni, okazja! lic.3290 - 662 040 448

Do wynajmu - mieszkanie 51 m2, 2
pokojowe, umeblowane i wyposażone, Sygietyńskiego lc.4566. - 695
384 914

Mieszkania o różnej powierzchni
w zamian za remont oraz pomieszczenie gospodarcze - Jelenia Góra
- Cieplice - 506 487 498
Lokal usługowo-handlowy 90
m2 w centrum Jeleniej Góry - 601
163 973
Pokój dla dwóch osób - Jelenia
Góra - 075 64 21 203
Mieszkanie 54 m2 - 793 282 893,
794 966 450
Mieszkanie 2 pokojowe, I piętro,
blisko Szpitala na ulicy Kolberga 668 187 288
Nowe - dwa pokoje z podziemnym
garażem na Mickiewicza. Tylko
czysta i odpowiedzialna osoba,
od grudnia 950 zł. + liczniki - 500
290 337
Pokój na Zabobrzu I, używalność
kuchni i łazienki, osobie uczącej
się lub pracującej - może być para wiadomość od godziny 19:00 - 075
64 27 017
Kawalerka, umeblowana - Sobieszów - 667 268 932
Nowe mieszkanie paniom studentkom, małżeństwu - Kadetów
7 oraz oddzielnie pomieszczenie
gospodarczo - magazynowe - 502
507 314, 0049 22 04 30 30 10, 0049
15 22 66 91 810
2 pokojowe - Mieszkanie 51 m2 do
wynajmu, Zabobrze, Sygietyńskiego.
Umeblowane i wyposażone. 1300
zł./m-c - 601 540 292
2 pokojowe - ul Spółdzielcza 52 m2 po
kapitalnym remoncie, CO, gaz, miejsce
parkingowe, spokojna, cicha dzielnica
- 696 672 736
3 pokojowe w Jeleniej Górze - umeblowane. nr.7867 - 514 600 108
Atrakcyjny lokal użytkowy - w centrum Jeleniej Góry - 603 347 415
Bardzo ładne mieszkanie - w
Podgórzynie 80 m2 dwupoziomowe
częściowo umeblowane w dobrej
lokalizacji z ładnymi widokami. Cena
900 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
Do wynajmu - duże 1 pokojowe
mieszkanie 40 m2, Zabobrze, Działkowicza, umeblowane i wyposażone,
z ogrzewaniem i ciepłą wodą 790 zł.
plus media - 601 540 292

Lokal przy ul. Grunwaldzkiej - 130
m2 z parkingiem, obok powstającego
centrum handlowego - 504 165 873
Lokal użytkowy - w centrum 80 m2
na parterze z witryną - 505 074 854
Lokal użytkowy, 131,70 m - w centrum Zabobrza, tył Kauflanda. Może
być na gastronomie również - 668
398 500
Lokal użytkowy, 50 m2 - przy trasie
głównej z Kowar do Jeleniej Góry - 605
237 860
Luksusowe mieszkanie 2-pokojowe w centrum. Salon z aneksem, sypialnia, łazienka, garderoba.
Kompletnie umeblowane Lic. 5627.
Tel.050 - 508 240 823
Luksusowy dom w Sosnówce wyposażony dom w Sosnówce tuż
nad zalewem. Salon, 3 sypialnie, duży
ogród. 4 tys. miesięcznie + opłaty. Możliwość negocjacji czynszu. NStępień - nr
lic 7867. - 508 240 825
Dwie kawalerki w domu
jednorodzinnym - cały parter
domu 80 m2 - wspólna kuchnia i łazienka. Niezależne
wejście i wjazd - duży ogród
- 75 75 215 89
Mieszkanie willowe 80 m2 cały parter domu, dwa duże
pokoje, łazienka, kuchnia
- wszsytko w pełni umeblowane. Niezależne wejścia,
wjazd, parking na cztery auta
- 75 75 215 89
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)

blowane, balkon, 900 zł. plus 300 zł.
czynsz na Sygietyńskiego lic. 4566
Mieszkanie 2 pokoje - w centrum.
900 zł. z czynszem i CO - 602 283

Mieszkanie 2 pokojowe - w Kowarach G. umeblowane ze sprzętem - 726
559 451
Mieszkanie blisko centrum - Mieszkanie blisko centrum - 504 547 922
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 501
082 087

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
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OG£OSZENIA
SZUKAM lokalu o pow. do 30 m2 - w
zaludnionej części Jeleniej Góry, do 700
mc - 889 307 827

NA samym wjeździe do Karpacza
- super hala i plac 2900 m na każdą
działalność - 793 256 891
NOWY apartament w Cieplicach - bez
pośredników - 602 741 160
ODSTĄPIĘ wyposażony lokal - gastronomiczny na Zabobrzu - 691 201 207
POKÓJ 1 osobowy - dla współlokatorki
umeblowany, Internet, TV, w mieszkaniu dwu pokojowym, Zabobrze, 250
zł. +woda, gaz, prąd na polowe - 660
041 935
POKÓJ 1-osobowy dla dziewczyny - w
mieszkaniu studenckim, centrum JG
(ul. Kopernika), 300 zł+ rachunki (woda,
prąd, gaz), ogrzewanie centralne - 504
423 873
POKÓJ 2 i 3 osobowy w mieszkaniu - studenckim blisko UE. Kuchnia,
2 łazienki, Internet. 300 zł./os - 793
443 004
POKÓJ dla dwóch studentów - zaocznych, od listopada, Zabobrze, 100 zł. od
osoby - 514 451 767
POKÓJ studentkom - warunki dobre.
Dzwonić wieczorem - 508 660 726
POMIESZCZENIE magazynowe dobry dojazd do 30 m2 - 667 019 228
POMIESZCZENIE na małe biuro - w
centrum. Super atrakcyjna cena 800
zł. - 500 162 834
POWIERZCHNIE magazynowa 111
m2 - na ulicy Podchorążych (była Jednostka pod Jeleniami). - 601 571 241
SZUKAM pary lub współlokatorek do mieszkania 3-pokojowego - dobre
warunki - 667 611 531
SZUKAMY lokatorki do mieszkania
- dwupokojowego przy ul. Złotniczej
blisko AE nie drogo, dobre warunki 665 350 003
TANIO rodzinie czteropokojowe Tanio rodzinie czteropokojowe - 727
237 179
UMEBLOWANE mieszkanie - 2 pokojowe niedaleko UE. Cena 1000 zł. Lic.
5627. - 508 240 823
WYNAJMĘ kawalerkę 36m2 - umeblowana, nowy budynek, okolica centrum
Jeleniej G. 800 zł./m-c w tym czynsz
- 793 276 386
WYNAJMĘ samotnej studentce część mieszkania w zamian za opiekę
nad nim gg: 5514778 - 603 623 335
WYNAJMĘ w Podgórzynie - 2 hale,
biuro razem 200 m2, za 3 tys. zł.
lic.7867 - 514 600 105

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
135 m2 - 4 pokoje, kuchnia plus
weranda na dwa samodzielne mieszkania - 505 155 529
4 pokoje + kuchnia i weranda - 135 m2
zamienię na 2 samodzielne mieszkania
jedno 77 m2 a drugie 48 m2 - 792
876 426
DOM do remontu ok.200 m2 - Dom do
remontu ok.200 m2 okolice Lwówka
Śląskiego na małe mieszkanie 2 pokojowe - 517 377 422
KAWALERKA komunalna Zabobrze
lll - 34 m2 na większe z dopłatą - 607
100 917
MIESZKANIE (2 pokojowe) - czynszowe zadłużone 47,91 m2 na mniejsze w Jeleniej Górze lub okolicy - 503
930 274
MIESZKANIE 51 m2, dwupokojowe - z
łazienką, kuchnią i dużym balkonem na
większe (3, 4 pokojowe) z dopłatą - 509
996 395
MIESZKANIE komunalne - w Cieplicach po remoncie ok 30 m2 na większe
- 691 409 255
NA zadłużone - mieszkanie 2 pokojowe
- 38 m2, parter - 513 151 308
Z dopłatą - mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka 45m2 na kawalerkę
- 600 088 602

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Podejmę współpracę z panią
- 508 782 626
GABRYSIA - super atrakcyjne koleżanki dla Biznesmenów - 726 505
462
IGA seksowna 44 latka - chcesz się
na chwile zapomnieć zadzwoń, a
spełnię co tylko zapragniesz - 514
587 388
MŁODY chłopak, sympatyczny - i
przystojny pozna starszą atrakcyjną
kobietę po 40stce, zadbaną i miłą
w celu spotkań bez zobowiązań.
Zapewniam dyskrecję - sms - 518
337 160
POZNAM fajna szczupłą - panią do
35 lat na stale, może mieć dzieci 885 924 172
POZNAM panią po 40 -tce - w celach
erotycznych - 796 489 564
SEKSOWNA 44 latka - spełni twoje
najskrytsze pragnienia pełen ful
i dyskrecja gwarantowana - 781
668 703
SZUKAM partnerki - do sexu - 691
731 316
SZUKAM sponsorki - student, 21 lat,
dyskrecja - 667 083 027

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe - w JG Do około 650 zł +
media, kontakt po 17 - 607 837 790
DWUPOKOJOWE - najlepiej nieumeblowane. Może być z ogrzewaniem
piecowym. W miarę tanio. Proszę o
kontakt po 16. - 697 139 328
GARAŻ - W okolicy ul Karłowicza pilne - 603 642 336
MIESZKANIE - w Piechowicach po
remoncie najlepiej kawalerkę - 793
004 593

A UTO

USŁUGI

BANASIAK

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

POKÓJ 1 osobowy - najlepiej blisko
centrum JG - 512 979 113
POMIESZCZENIE magazynowe - do
30 m2 lub garaż dobry dojazd - 667
019
228
• Blacharstwo
• Lakiernictwo
POSZUKUJĘ
garażu do wynajęcia
• Bezdotykowe
Samochodów
- /murowanego/
lubMycie
miejsca
parkingo• Bezgotówkowe
rozliczanie
wego
w garażu - w każdej
lokalizacji
z firmami
- 501
122 385 ubezpieczeniowymi
REKLAMA

BUDOWLANE
PROFESJONALNY montaż kuchni,
garderoby, panele, boazerie - 725
444 265
OD PON. DO SOB. 830-1800
HYDRAULIK - tanio - 605 180 403
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

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 - budowa i remonty pieców
kaﬂowych, kominków i kominów 510 172 730
REMONTY ogólnobudowlane kompleksowo - 798 667 209
CYKLINOWANIE - kładzenie podłóg - parkietów, ich wykańczanie,
naprawa ich oraz naprawy stolarki
budowlanej - 691 385 780
DACHY, więźby dachowe, pokrycia
dachowe, obróbki blacharskie,
remonty - 601 981 289
DACHY, papa, gont, blacha,
dachówka, remonty, inwestycje 601 861 085
DACHY, remonty, pokrycia, konserwacja, ocieplenia, wentylacja - 602
882 480
BRUKARSTWO - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio, solidnie
- 793 240 653
BUDMAN - Domy od A-Z Remonty
Wykończenia wnętrz - 601 682 881
ELEKTRYCZNE instalacje od A do
Z - pomiary, odbiory, przyłącza - 605
458 999
ELEWACJE - wykończenia - Firma
ogólnobudowlana wykona elewacje
z tynku naturalnego lub mineralnego
oraz wszelkie prace wykończeniowe
- 793 240 653
GLAZURA, tynki, regipsy - remonty
tanio i solidnie - 785 615 574
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
JAKOŚĆ wykonywanych prac doświadczenie, jakość wykonywanych
prac oraz niskie ceny, to gwarancja
satysfakcji dla naszych klientów. Pełny
zakres prac remontowo-wykończeniowych - 888 494 056
JEL-CER Firma remontowo budowlana - tanio i solidnie - 721 195 252
KARCHER pranie dywanów - tapicerki
meblowej - 508 294 219
KOMPLEKSOWE remonty - domów
i mieszkań - solidnie i szybko /ceny do
negocjacji/ - 796 473 417
KOMPLEKSOWE remonty mieszkań
- usługi budowlano-remontowe - 791
199 806
KOPARKA kołowa - 16-to tonowa 601 789 268
KOSTKA brukowa - szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
KOSTKA brukowa itd. - podjazdy,
tarasy, parkingi, place, ogrodzenia z
granitu. Szybko, tanio i solidnie - 787
210 943
MALARZ do wynajęcia - solidny i
doświadczony - 792 462 031
REMONTY
Kompleksowe remonty sklepów, restauracji, profesjonalnie
695 031 664
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

MALOWANIE, remonty - gładź szpachlowa, regipsy, obsadzanie drzwi itp.
- 516 666 638
MEBLOZABUDOWY szafy itp. Wnęki, rury, skosy, mansardy i inne
miejsca gdzie nic nie pasuje. storol@
vp.pl - 603 328 832
MUROWANIE - tynkowanie - Firma
świadczy usługi w zakresie murowania
i tynkowania - 793 240 653
OGÓLNOBUDOWLANE usługi docieplenia, elewacje, remonty domów
mieszkań - 606 508 723
PANELE, regipsy, malowanie - wykonam prace wykończeniowe-panele,
regipsy, malowanie. Przeróbki elektryczne i hydrauliczne - 602 741 924
PORZĄDKOWANIE posesji - wywóz
gruzu i nieczystości. Brukarstwo prace
ziemne i ogólnobudowlane. Tanio i
solidnie - 793 240 653
PRACE ziemne koparko ładowarką
JCB - koparka gąsienicowa, wozidlo,
wywrotka, niwelator laserowy, zagęszczarka gruntu, młot wyburzeniowy,
pompa do wody - 500 454 936
REMONT na cacy - Wyremontujemy
mieszkanie, dom, biuro itp. specjalizujemy się: tynki, gładzie, malowanie
- regipsy - posadzki, panele, parkiety
- płytki, tapety i wszelkie prace wykończeniowe - 609 335 334
REMONTY - wykonamy wszelkie
prace remontowe szybko i solidnie,
tynki, gładzie, panele, regipsy, płytki
itd. - 782 412 939
REMONTY mieszkań - kompleksowe
usługi budowlane - 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 od a do z - pełen serwis:
malowanie, gładzie, regipsy, panele i
inne prace remontowe oraz hydraulika
i elektryka. Wykonujemy wszystko od
A do Z. Tanio, Szybko i Solidnie. Bo
trwałość znaczy jakość! - 603 237 605
REMONTY, elewacje - Wykonujemy
elewacje, tynki tradycyjne, wymiana
okien, remonty domów, mieszkań, biur.
Tanio i solidnie. Możliwa Negocjacja
cen - 726 444 006
REMONTY, wykończenia - budowa
domów. Kompleksowo i solidnie. Konkurencyjne ceny - 508 633 244
RENOMAX ogólnobudowlane usługi docieplenia, elewacje, remonty domów
mieszkań - 606 508 723
RUSZTOWANIE elewacyjne - 100 m2
do wynajęcia, możliwy transport i rozstawienie. Wykonawstwo docieplenia,
elewacje - 606 508 723
SOLIDNIE, szybko i tanio - wykonam
remont mieszkania: tynki, regipsy,
gładzie, malowanie, podwieszane
suﬁty, ocieplanie poddaszy. Wystawiam
faktury VAT - 512 117 726
TYNKI gipsowe - cementowo-wapienne agregatem - 502 283 823
USŁUGI budowlane - oferuję prace
wykończeniowe wnętrz, szeroki asortyment, profesjonalnie, naprawdę tanio
i solidnie - 665 733 354
USŁUGI hydrauliczne - centralne
ogrzewanie, instalacje wodne, kanalizacyjne, montaż urządzeń i armatury
sanitarnej - 669 826 053
USŁUGI hydrauliczne - montaż instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych,
turbo kominki, centralne odkurzacze,
ogrzewanie podłogowe - 511 639 680
USŁUGI koparko - ładowarką - Katapiler - 601 789 268
USŁUGI ogólnobudowlane - (wykończenia wnętrz, gładzie, regipsy, płytki
itp.) - 503 581 291
USŁUGI ogólnobudowlane - oferujemy
usługi budowlano-remontowe. Szybko,
tanio i solidnie - 508 451 743

USŁUGI ogólnobudowlane - remonty,
budowa domów itp. Możliwe faktury
VAT. Najniższe ceny, najwyższa jakość
- 725 925 945
USŁUGI remontowe - Jeśli chcesz,
aby szybko i solidnie wykończyć
Twoje mieszkanie, lokal albo biuro to
zostaw nam ten remont. Świadczymy
kompleksowe usługi wykończeniowe
- 790 890 031
USŁUGI remontowo budowlane wykończenia wewnątrz i zewnątrz
tanio-szybko-solidnie - 726 433 346
WKŁADY kominowe, kominy - kominki,
rozprowadzenia ciepłego powietrza,
wentylacje mieszkań, montaż kominków - 691 466 704
WLOKBUD - prace ziemne - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane
do wynajęcia koparko-ładowarka z
wywrotką, zagęszczarki gruntu - 793
240 653
WYKONAM prace remontowe - docieplenia, elewacje tanio i solidnie - 785
978 369
WYKONAM usługi - remontowo
budowlane: gładzie, malowanie,
regipsy, Łazienki od a do z itp - 607
961 108
WYKONAMY remonty mieszkań wykończenie stanów surowych oraz
docieplenia budynków, elewacje - 723
227 790
WYKONUJEMY tynki - ręczne, gładzie, elektryka, hydraulika, bruki, itd.
Jesteśmy zorganizowaną brygadą i
bezalkoholową - 792 831 818
WYKOŃCZANIA wnętrz - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
WYKOŃCZENIA wnętz - REMONTY
- 502 283 823
WYLEWANIE posadzek - 11zł./m2 661 837 156

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNY
DETEKTYWI - pomoc prawna - 500
162 834

USŁUGI
MUZYCZNE
ZESPÓŁ muzyczny wesela - imprezy
okolicznościowe, karaoke - 603 785
794
WESELA, zabawy - różny repertuar Muzyk Orkiestra - 692 046 727
DJ - wesela, imprezy ﬁrmowe - karaoke
- tanio i profesjonalnie - 509 669 437
DJ Prezenter - poprowadzę każdą
imprezę Dance - 724 297 578
MERCURY z Jeleniej Góry - to rzetelny
4 osobowy zespół muzyczny dobrze
obsługujący każdą imprezę. Różnorodna muzyka, też instrumenty dęte
KOLMUZ - 609 299 524
MUZYCZNY Duet - studniówki wesela, bankiety - 609 851 863
ZESPÓŁ muzyczny Contrast - to wasza
udana impreza - oprawa muzyczna
wszelkich imprez tanecznych, festynów
mail: kopciuszek7@buziaczek.pl - 698
647 918
ZESPÓŁ muzyczny Ultimatum wesela, karaoke - 509 669 437
ZESPÓŁ na studniówkę - Naszą
specjalizacja są studniówki, wesela i
imprezy karaoke. Bardzo dobre nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Demo
na naszej stronie. E-mail kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

USŁUGI
SPRZĄTANIE
POSPRZĄTAM, ugotuję - zaopiekuję
się dzieckiem lub osobą starszą.
Uczciwa i solidna - 506 946 786
SPRZĄTANIE dokładnie i solidnie mycie okien, sprzątanie mieszkań i
domów - 669 947 986
SPRZĄTANIE mieszkań i domów Sprzątanie mieszkań i domów - 691
240 266
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USŁUGI
OPIEKA
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą na
wsi - dzwonić po 19. - 603 986 683
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą - ciepła, cierpliwa, uczciwa, odpowiedzialna
- 668 208 452

EDUKACJA
WARSZTATY z robótek ręcznych centrum Jeleniej Góry - 075 64 71
048, 502 102 355
ANGIELSKI - Kowary - nauczycielka
j.angielskiego. Wszystkie poziomy.
Przygotowanie do matury, egzaminów,
certyﬁkatów. Dorośli, młodzież, dzieci
20 zł./45 min - 782 022 765
BUSINESS English - Lekcje dla wymagających: obsługa klienta, ﬁnanse, marketing, zarządzanie, human resources
itp. Miła atmosfera, szybkie efekty.
Jelenia G, Karpacz - 4w@wp.pl - 601
508 797
CHEMIA korepetycje - możliwy dojazd
do ucznia na terenie JG - 793 443
004
CK Plejada - Wolne miejsca na kierunkach na STUDIUM: Kosmetyka,
Fryzjerstwo, BHP, Opiekun medyczny.
Ostatni termin - 075 648 83 85
DOŚWIADCZONY pedagog - udzieli
korepetycji z matematyki szkoła podstawowa i gimnazjum - tanio w milej
atmosferze, dojazd do ucznia - 693
579 398
EGZAMINY FCE, CAE - Business
English - j. angielski korepetycje dla
uczniów, studentów, dorosłych - 727
228 334
FRYZJERSTWO-ZAOCZNIE - Posiadamy wolne miejsca na kierunku Technik usług fryzjerskich (zaocznie w pt i
sb). Czesne 150 zł. (w cenę wliczone
są produkty do zajęć praktycznyc,
praktyki) - 075 648 83 85
JĘZYK niemiecki - nauka na każdym
poziomie, przygotowanie do egzaminów - 781 402 004
JĘZYK polski -Absolwentka polonistyki
udzieli korepetycji tanio i profesjonalnie prezentacje maturalne - 501 237 824
JĘZYK szwedzki - lekcje w Karpaczu
lub Jeleniej Górze dla początkujących.
Metoda komunikatywna. Szybkie
efekty w miłej i relaksującej atmosferze!
Zapraszam! - 601 508 797
KOREPETYCJE j angielski - podstawówka, gimnazjum, dorośli od
podstaw, tanio możliwy dojazd - 793
989 966
KOREPETYCJE z języka polskiego
- pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego. Solidnie w
milej atmosferze - 691 235 461
KOREPETYCJE z matematyki - także
dla studentów - 697 814 556
KURSY - masaż II stopnia, kadry i
płace, księgowy początkujący oraz
szeroka gama kursów kosmetycznych
- 075 648 83 85
MAGISTER germanistyki - udzieli
korepetycji z niemieckiego poziom podstawowy i gimnazjalny, przygotowanie
do egzaminu gimnazjalnego. 30 zł.
godz zegarowa. - 517 391 746
MAGISTER germanistyki - udzieli lekcji
niemieckiego. Niedrogo i profesjonalnie
- 696 542 042
MATEMATYKA, szkoła podstawowa
- gimnazjum, szkoła średnia. Mila
atmosfera. Również w grupach. Zapraszam - 500 101 667
NAUKA gry na gitarze - dla początkujących. Zapewniam instrument dla
ucznia. Gwarantuje mila atmosferę i
szybkie postępy - 605 924 998
PANI mgr ﬁlologii angielskiej - udzieli
profesjonalnych korepetycji w miłej,
bez stresowej atmosferze! Cena 30
zl/45 min. Dojazd w obrębie JG - 663
883 200
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Studentka czwartego roku germanistyki - udzieli korepetycji z niemieckiego. 25 zł./godz. - 697 549 929
Tegoroczny absolwent Politechniki
- udzieli korepetycji z matematyki. Tanio
i skutecznie - 663 283 748
Terapeuta zajęciowy - Centrum
Kształcenia Plejada otwiera NOWY
kierunek: Terapeuta zajęciowy (studium
2-letnie). Start w lutym-nabór wiosenny
zaczynamy już w listopadzie. Ilość
miejsc ograniczona. - 075 648 83 85
Ucz się zaocznie-tanio! - Posiadamy
wolne miejsca na zaoczne kierunki:
Opiekun medyczny, Kosmetyka, Fryzjerstwo, BHP. Czesne już od 50 zł./m-c
(materiały do zajęć praktycznych oraz
praktyki zawodowe sponsoruje szkoła)
- 075 648 83 85
Udzielę lekcji gry na skrzypcach
- zapewnię instrument każdemu
uczniowi, dodatkowo lekcje gry na
pianinie, kształcenie słuchu, zasady
muzyki. TANIO - 501 183 562

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
Usługi - napiszę, przepiszę, wszelkie prace administracyjno biurowe
- własna działalność gospodarcza,
wykształcenie wyższe – wystawię
FA VAT - praca2008@autograf.pl
Karcher – podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa –
075 64 203 15, 609 600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia – 695 133 584
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773, 603
646 803
Jazda konna - lekcje na bardzo
spokojnych hucotkach z doświadczonym instruktorem w przepięknej
Sosnówce, atrakcyjna promocja dla
pierwszych dziesięciu osób - zapraszamy każde grupy wiekowe - 500
290 337
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza 25 zakład czynny PN-PT 10-17 SB 10-13
-075 64 21 598. 603 835 483
Spotkanie Andrzejkowe - Czernica - Dom wiejski Agroturystyka
- 075 71 221 71, 664 803 587
Anteny - serwis - anteny, naziemne,
satelitarne, cyfrowe, analogowe,
naprawy, regulacje. Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała Poczta), ul. Jagiellońska
19 (Szpital Cieplice) t- 075 64 285 88,
075 64 286 99, 500 183 279 - 075
64 285 88
Biuro Rachunkowe - KO-ALA- Kompleksowa obsługa w zakresie księgowości i podatków. Buro świadczy usługi
dla podmiotów o różnej formie prawnej,
profilu działalności jak i różnej wielkości.
Rozliczenia podatkowe, prowadzenie
księgowości, rachunkowość, PIT, VAT,
ZUS, książka przychodów i rozchodów
- alakow@onet.eu - 601 837 677
Budowa i zabudowa tarasów - balkonów. podbitki i balustrady, schody i
podłogi - stolarstwo - 502 283 823
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
Dotacje unijne - weź pieniądze! My
załatwimy wszystko za Ciebie - 500
162 834
Elektroinstalacje - i pomiary
elektryczne - 882 442 777
Elektryk usługi uprawnienia - D/E
20kV, instalacje, pomiary ochronne,
utrzymanie ruchu, instalacje domofonowe, komputerowe, telefoniczne,
alarmów - 503 169 079
Kontenerowy wywoź gruzu - i
śmieci oraz innych odpadów. kontenery
5m i 7m Wywóz nieczystości płynnych,
szamba. Zapraszamy - 511 508 841
Kosmetyka samochodowa - ZAMIL
zaawansowana mobilna kosmetyka
samochodowa - przygotowanie samochodu do sprzedaży. Pranie i czyszczenie tapicerki - 724 552 585
Kredyt dla każdego - 100% przyznawalnoścI BEZ BIK-u - 783 299 989
Kredyty hipoteczne - z dopłatami
na 100% wartości załatwiamy wszelkie
formalności - 504 706 707
Kredyty na oświadczenie - bez
zgody małżonka, zamień wiele rat
na jedną, błyskawiczna decyzja, bez
opłat. Powszechny dom kredytowy 518 472 058
Meblozabudowy szafy itp. Wnęki, ciągi rur, skosy, mansardy oraz
wszelkie inne miejsca gdzie nic nie
pasuje. storol@vp.pl - 603 328 832
Montaż urządzeń gastronomicznych
- 695 989 884
Naprawa komputera - montaż
podzespołów, konserwacja sprzętu,
zmiana jezyka systemu , doradztwo
przy zakupie urzetu, konfiguracja sieci,
koszt wizyty 20 zł. - 889 029 424
Odszkodowania - Specjalizujemy
się w odzyskiwaniu odszkodowań z
tytułu wypadków komunikacyjnych, w
rolnictwie, w zakładach pracy. Email: a.salamon@euco.pl Tel.: - 508 841 459
Świadectwa Energetyczne
790 273 163
71 785 68 28
silesia2@vp.pl

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

Pogotowie antenowe - Pogotowie
Antenowe, Serwis, Naprawa, Regulacje, Mont-Sat Mont-Sat ul Wolności
52 (Mała Poczta), ul.Jagiellońska 19
(Szpital Cieplice) - 075 64 285 88,
075 64 286 99, 500 183 279 - 075
64 285 88
Pogo towie ko mp ute row e
- naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice 609 8051 85
Pranie dywanów - wykładzin
tapicerki meblowej i samochodowej - 602 741 924
Pranie tapicerki samochodowej - Kompleksowe czyszczenie
i przygotowywanie aut na zimę.
Profesjonalna chemia i sprzęt
firmy Karcher. Faktura VAT na
życzenie - 609 373 583
Serwis rowerów, naprawy, montaż - Serwis rowerów, naprawy,
montaż - 695 780 118
Serwis wózków widłowych przeglądy, naprawy umowy serwisowe, przygotowanie do odbioru
udt - 662 699 697
Stolarstwo - budowa i zabudowa tarasów, balkonów. podbitki
i balustrady, schody i podłogi 502 283 823
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 609
805 185
Ścinka drzew - wysokościowo i
przy pniu, czyszczenie terenu pod
budowę, sprzedaż drewna, ciecie
tanio i solidnie - 785 978 369
Ścinka, cięcie drzew - Koszenie chaszczy Wycinka krzaków,
cięcie drewna na opal. Solidnie
- 516 666 638
Telewizja nowej generacji Telewizja Nowej Generacji N,
Telewizja na Kartę. Mont-Sat ul
Wolności 52 (Mała Poczta), ul.
Jagiellońska 19, Wyspa TESCO
(kolo kasy nr 13) - 075 64 285 88,
075 64 286 99, 500 183 279 - 075
64 285 88
Usługa renowacji mebli - Kontakt tel. lub e-mail: renowacjamebli@o2.pl - 691 339 820

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
Usługi Finansowo - Księgowe - Kompleksowa obsługa w zakresie
księgowości i podatków. Buro
świadczy usługi dla podmiotów o różnej formie prawnej,
profilu działalności jak i różnej
wielkości. Rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, rachunkowość, PIT, VAT,
ZUS, książka przychodów i
rozchodów i inne - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Usługi kominiarskie - czyszc z e n i e k o m i n ó w, p i e c ó w,
kominków. Montaż wkładów
kominowych, opinie, odbiory
kominiarskie - 693 272 084
Wycinanie drzew - Wycinanie
drzew z użyciem technik alpinistycznych, ubezpieczenie OC,
cięcie w klocki - 692 641 865
Wypełnię wnioski związane
z o d z y s k a n i e m VAT z m a t .
budowlanych poniesionych na
remont mieszkań i domów - 792
606 327
Zabu d o wa w n ę k , r e g a ł y
- ścianki działowe z płyt
meblowych, układanie paneli
podłogowych i ściennych - 669
826 053
ZAMIL kompleksowe usługi
czyszczenia - pielęgnacja i
czyszczenie skóry, sof, foteli i
innych kompletów wypoczynkowych. Profesjonalne pranie
dywanów i wykładzin - 724
552 585
Złomowanie samochodów
- całych, powypadkowych, własny transport do 60 km szybko
i solidnie zdecydowanie każdy
pojazd - 889 177 436

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Sprinter 7 osobowy + 1750 ładowności, laweta
- transport towarowy - tanio, szybko,
profesjonalnie i całodobowo - 501
234 403
DAR Pol przewozy osobowe
Niemcy północne – 075 75 182 55,
607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe –
super ceny, co szósty przejazd gratis
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe
Niemcy południowe – 075 75 182
55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg
i okolice – 075 75 182 55, 607 222
369
DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
– super ceny – 075 75 182 55, 607
222 369
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy do
Niemiec – obsługujemy całe Niemcy
od 99 zł. do 160 zł. – miła obsługa,
komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do
Niemiec z adresu na adres- bez
przesiadki – 075 75 182 55, 607
222 369

Przewozy osobowe - teren kraju
oraz zagranica, szybko, solidnie,
ceny konkurencyjne - 507 636 912
Busy osobowe - autobus - obsłużymy
imprezy okolicznościowe, wyjazdy w
góry, wyjazdy na narty-czysto, miło,
jesteśmy do państwa dyspozycji zadzwoń i zapytaj - 608 329 142
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
Przeprowadzki - transport przeprowadzki - rozsądne ceny - 663
226 009
Przeprowadzki - transport towarowy, tanio i solidnie - 513 399 066
Przewóz osób tanio lotniska - i inne
okoliczności miło i profesjonalnie do 6
osób - 607 540 000
Tani transport - krajowy i zagraniczny.
Ładowność 1.5t. Szybko, tanio i solidnie - 792 791 299
Transport - tanio szybko i solidnie
- zawsze i wszędzie - 607 083 078
Transport osobowy VW - T5 lotniska, porty. Wszystkie przewozy w kraju
i poza - klimatyzacja - 602 120 624
Transport towarowy - bus Maxi
- 606 508 723

Transport - Furgon 1,2 zł. ,
faktura VAT, tanio
722 004 959
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USŁUGI
ZDROWIE URODA
GABINET rehabilitacji. Skuteczne
leczenie dysfunkcji kręgosłupa i
narządu ruchu. Masaż leczniczy
- mgr Eryk Olszak - 075 613 74 28,
697 855 631
CHCESZ się odchudzić? - możemy
pomóc ci się odchudzić. Mamy najnowsze maszyny do odchudzania
z wysiłkiem i bez wysiłku. Wstąp
z koleżanką i przekonaj się. Najtańsze karnety w Jeleniej Górze,
Poznańska 21 - 604 284 638
DARMOWE profesjonalne strzyżenie - włosów, dowolne fryzury - 660
686 267
LASEROTERAPIA, elektroterapia,
- ultradźwięki w domu pacjenta gimnastyka i masaże - 500 257 931
MASAŻ - gabinet - 606 424 970
MASAŻ i ćwiczenia z pacjentem dojazd pod wskazany adres - 794
247 960
MASAŻ Laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
sauna, komputerowe odchudzanie,
vibroacustic - migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
MASZ cellulit to... - najnowocześniejsze maszyny pomogą ci bez
wysiłku pozbyć się nadwagi i cellulitu. 10 min u nas to jak 4godz
na siłowni. Wstąp do nas. Studio
FIGURA ul. Poznańska 21 J. Góra
- 604 284 638
NOWE studio odchudzania - z
nami szybko i pewnie stracisz na
wadze i pozbędziesz się cellulitu,
bez wysiłku lub z wysiłkiem. 10min
u nas to tak jak 4 godz. na siłowni.
STUDIO „FIGURA” ul. Poznańska
21 w J. Górze - 604 284 638
REHABILITACJA po udarach - w
urazach. Skuteczna pomoc w
bólach kręgosłupa, stawów i mięśni. Najnowsze zachodnie metody.
Jelenia Góra, Lwówek Śląski - 601
877 141
SOLARIUM - nowe brązujące
lampy - zapraszamy ul Piłsudskiego
6 (nad kasynem) - 693 710 025
TIPSY - 50 zł- gabinet - Zapraszam
do Gabinetu, ul. Wolności 2. na
tipsy, przedłużanie na szablonie,
bogate wzornictwo, wzorki rozciągane, tanio i ładnie. Proszę o zapisy
tel. - 517 171 414
TIPSY i stylizacja paznokci - elegancko i niedrogo - zapraszamy ul
Piłsudskiego 6 (nad kasynem) - 693
710 025
TIPSY solidne i trwałe - żelowe,
żelowanie naturalnych paznokci,
dopełnienia - atrakcyjne ceny,
sprawdź sama. Serdecznie zapraszam - 661 305 201

Solarium Solﬁt zaprasza
- solarium stojące z wibrą
oraz platforma wibracyjna odchudzanie ﬁtness - czynne
10-18 ul. Plac Piastowski 21
- Cieplice - 699 426 265

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)

ZA DARMO
ODDAM
KOTKI – oddam dwie śliczne dwumiesięczne kotki - 663 212 437
NAROŻNIK kuchenny o wymiarach: część dłuższa 115 cm, krótsza
66 cm. - 505 316 943

ZA DARMO
PRZYJMĘ
CHCESZ się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV lub
czesci metalowych lun akumulatorów, większą ilość - odbiór
własnym transportem - 605 726
890
SAMOTNA matka pilnie potrzebuje
pomocy. Potrzebuję opału na zimę
oraz okna w dobrym stanie - 696
376 680
PRZYJMĘ opał na zimę - 508
407 791
STUDENTKA pilnie przyjmie laptopa do celów edukacyjnych oraz
pralkę - 889 572 736

MOTORYZACJA
KUPIĘ
TOYOTY Cariny, Corolle, busy
- Toyoty, Mercedes 123 - 781
261 155
AUTA do 10 tys. - za gotówkę z lat
1993-2008 - 664 200 250
KAŻDE auto w rozsądnej cenie Każde auto w rozsądnej cenie - 723
879 996
KUPIĘ auto do 4 tys. - Kupię auto
do 4 tys., 4/5 drzwi, do 2l pojemności, benzyna, LPG. Odpadają
małe auta typu Polo, Tico. Oferty
z foto proszę przesyłać na meila:
indianerka@wp.pl
OPEL Omega B KOMBI 2000
ccm - 16V 136KM od 1998, pełne
wyposażenie, bez skóry, w bardzo
dobrym stanie - 601 091 035
PRZYCZEPĘ campingową - Przyczepę campingową - 664 200 250
SEICENTO lub Matiza - 664 200
250
SKUP aut za gotówkę w atrakcyjnych cenach, posiadamy własny
transport. - 608 382 458
SKUP gotówkowy aut w atrakcyjnych cenach do 10 000zł, posiadamy własny transport do 1700 kg,
auto-laweta - 608 382 458
SKUP za gotówkę - osobowe i
dostawcze, całe, powypadkowe,
uszkodzone, też angliki, wszystkie
roczniki. Odbieram własnym transportem. Gotówka od ręki - 604 899
303, 698 707 299
SKUP aut za gotówkę - z lat 19932008 cale i powypadkowe osobowe
i dostawcze - 664 200 250
USZKODZONE, całe-skup - powypadkowe i również angliki. Odbieram własnym transportem - 721
721 666

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
BMW – E34 - opony na felgach
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
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
UNO - 92/96 rok, pięciodrzwiowy,
pięciobiegowy, ubezpieczony, OC
i przegląd ważne do maja 2010 pojemność 1.4 ie, auto sprawne,
stan dobry, cena 2000 zł. do
uzgodnienia - 665 839 210
FORD Fiesta - 5 drzwiowy, ABS,
1997 rok, komplet kół letnich,
alufelgi + komplet kół zimowych
z felgami - cena 2700 do uzgodnienia - 603 390 229
KOŁA zimowe 13 - do Forda165/80 - 2 szt.185/70- 2 szt. Cena
200 zł. za komplet - 793 146 877
OPONY zimowe japońskiej ﬁrmy
- FALKEN - stan dobry, rozmiar
185/70/14 cena 340 zł. do malej
negocjacji - 507 804 737
MERCEDESA 124 - 2.0 diesel stan
bdb. cena 3000 zł. - 601 555 394
126 elegant 250 zł. - w całości lub
na części - 510 242 940
323 F106 km.16v – Mazda, rok 91/92 nie składak! Pełna elektryka,
regulowana kierownica, kubełkowe
fotele + boki ze skóry, centralny
zamek, wspomaganie, szyberdach.
Auto w stanie BDB. Ważne opłaty
- 882 491 671
ALMERA za 3700 PLN - 1996,
zielony metalik - 668 102 128

ASTRA - 98 rok - 1.4 benzyna,
5-drzwi, bordo metalic, kupiona w
salonie zadbana - 609 437 664
ASTRA z gazem 1650 zł. - 3
drzwiowy, instalacja gazowa, 2 lata
w kraju, ważny przegląd i OC, stan
dobry - 727 227 917
AUDI 80 B3 tanio - 1,8 benzyna,
po remoncie zawieszenia, nowy
rozrząd amortyzatory hamulce,
stan dobry, ważny przegląd i OC,
wiśniowy metalic, cena 2100 zł. 724 989 953
AUDI 80 B4 - benzyna 2,3 kombi
biała centralny zamek w dobrym
stanie sprowadzone do rejestracji
- 691 063 671
AUDI A4 - 1996 rok z gazem stan
bdb. - 603 642 308
AUDI A4 1.8 T quattro, 96 rok nieuszkodzony, kombi, benzyna,
4/5 drzwi, 150 km, ABS, alufelgi,
elektryczne lusterka, autoalarm,
centralny zamek, elektryczne szyby,
4x4, klimatyzacja, radio/CD, zachęcam do obejrzenia - 509 768 906
AUDI A4.1.9.tdi 98/99 rok - w stanie
perfekcyjnym, bogate wyposażenie, osoba prywatna, auto zarejestrowane i ubezpieczone 100%
sprawne w ciągłej eksploatacji - 508
176 215
B4 - 95 rok, 2.0L. + gaz, kombi,
klimatyzacja, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, ABS, 2 airbag, zarejestrowany. Cena: 5 600 zł. - 885
320 287
B4 - kombi, rok 1995 pojemność
1600 + LPG, przebieg 177 tys.,
bogato wyposażony - cena 8900 791 587 521
B4 1.9tdi - 90KM. 1994 rok grudzień. Klimatyzacja, elektryczna
lusterka, wersja gt kubełkowe fotele,
czarny. Przebieg 300000. Cena
9500 - 792 406 113
BIAŁORUSKA - rok 82 zarejestrowana, ubezpieczona, cena 6000
- 607 509 762
BMW - E32 735 automat. Do zrobienia w autku są wahacze przednie.
Cena 6500 zł do negocjacji. W
cenie dolne wahacze nowe - 661
521 536
BMW 325i - e36 91 rok, grafit
metalik, stan bdb. 9500 tys. - 785
692 677
BMW 520i - (1990 rok) benzyna +
gaz 2.0 srebrny metalik. Cena 3500
zł. - 603 072 676
BRAVO 96 rok - 1.4 12V 3-drzwiowy
5.900 zł. - 791 464 855
BUGGY - na podłodze Fiata125,
orurowany, skrócony, idealny do
szaleństw na bezdrożach, cena 850
zł. - 516 722 318
CARISMA - tanio - wymieniono cały
rozrząd, nowe sprzęgło komplet
opon zima/lato na alu. Auto w b
dobrym stanie technicznym, rocznik
98, benzyna GDI 1.8 (spalanie w
trasie 5,6 a w mieście 7,4) - 607
777 997
CARO - z aktualnym przeglądem
i OC (2010 rok) cena 800 zł. - 785
484 546

CARO 500 zł. - rok 94, stan b.dobry,
alarm, radio OC, nowy przegląd,
silnik pali na dotyk zero wkładu 887 081 293
CC - 700 ccm czerwony 1994 rok,
uszkodzona uszczelka pod głowicą
- 695 130 857
CHRYSLER - rok 95 25500 diesel,
turbo, zarejestrowany, 5.900 zł. 607 509 762
CIĄGNIK Białoruś - 4X4 stan dobry
- 667 718 531
CINQUECENTO 900 - benzyna, rok
prod.93, opłata OC i przegląd aktualne, stan dobry, blachy bez rdzy,
centralny zamek, alarm. Cena 2200
do negocjacji - 603 240 190
CIVIC 1998 - 1,4 1998 rok,
5-drzwiowy,srebrny, 148tyś km,
wspomaganie, elektryczne szyby,
lusterka, 2 x airbag, kpl. kół zimowych, bezwypadkowy, kupiony w
salonie, pierwszy właściciel. Cena:
10.800 zł.- 603 333 946
CIVIC sedan, 110 km - 2003 rok
146 tys. km, z salonu, bez wypadku,
jeden użytkownik, stan bd, klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne
szyby, centralny zamek, dwa komplety kół, przednie światła przeciw
mgielne, radio, cena do uzgodnienia
- 075 64 31 911
CLIO 1.4 - 16 v, rok 2000, kolor
czerwony, po wymianie olej, ważny
przegląd, cena 9000 do negocjacji
- 791 890 007
CLIO 1.4 16v - 2000 1.4 16v 98
km, 2 właściciel elektryczne szyby
i lusterka,4 x iar bag, elektrycznie
regulowane światła, po wymianie
kompletnym rozrządu i olej, kolor
czerwony cena 9000 do negocjacji
- 791 890 007
CLIO 2 - 1.4 16 v 98 km 4 poduszki,
pasy regulowane, przebieg 155 tys,
halogeny, 2000 rok, 9500 do negocjacji tel.po 15. - 793 608 916
CORDOBA 98 rok - benzyna 1,6
czerwony, wspomaganie kierownicy,
ABS, elektryczne szyby, lusterka,
2 poduszki, alu, 2 drzwiowy po
wymianie paska rozrządu, tarcze
hamulcowe, klocki. Sprowadzony
z Niemiec, I właściciel w kraju.
Przegląd do 2010 stan bdb. Cena
9 tys. - 502 463 908
COROLLA 96 rok -13 e - samochód
w dobrym stanie po przeglądzie
rej. przebieg 150 tys. Cena 7 tys.
zł - 666 099 550
COROLLA e10 - 93 rok - silnik 1,3
16v z gazem bardzo ekonomiczna
8l gazu na 100 km po wymianie
rozrządu, klocków hamulcowych,
płynów 4 drzwiowa, alarm, centralny
zamek, blokada skrzyni biegów,
zadbana - 665 036 416
CORSA B 1.0 12v - (60 KM) 99 rok,
wspomaganie kierownicy, poduszka
powietrzna, radio CD/mp3 + głośniki
Sony. Nowe sprzęgło i układ wydechowy. Kolor biały, zderzaki w kolorze. Dwa kpl. kół - 796 860 801
CORSA B 2950 zł. - 94 rok, 1,4
benzyna, wspomaganie kierownicy,
niebieski metalic, ważny przegląd i
OC, stan dobry - 727 227 917

CORSA C - 2000 rok, 1.2 16V,
3-drzwiowa, czerwona, 4 airbag,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, ABS. Zarejestrowana.
Cena: 8700 zł - 885 320 287
COURIER 1.8 D - żółty, zarejestrowany, ubezpieczony w ciągłej
eksploatacji. Cena: 5000 zł - 600
406 806
CROSS Aprilia - stan idealny
125cmm 45km, 1998 rok, cena
1800 zł. - 505 780 095
CROSS kxf250 lub zamienię KXF250 4-suw,2005 rok, cross.
Nowy tłok, korba, łańcuszek rozrządu, opona tył 80%, olej, ﬁltry,
zębatka przód. Wydech HGS(b.
głośny), stare części posiadam 7,8
tys. do negocjacji lub zamienię na
droższy - 514 585 525
DR 125 ccm - cena do uzgodnienia
- 722 324 777
DR 350 - enduro do rejestracji.
Cena 4700 zł. - 604 208 710
DUCATO - 92 rok - oszklony, wspomaganie kierownicy, błękitny metalik, cena 2.350 zł. - 663 023 982
ESCORT - 93 rok z instalacją
gazową - cena 1400 - 502 160
967
ESCORT - rok 95 benzyna 1,4,
zarejestrowany, ubezpieczony,
cena 1100 - 607 509 762
ESCORT 1,4 - 91 rok - 1,4 benzyna, srebrny metalic, 5 drzwiowy,
nowe opony zimowe 4 szt., atrakcyjny wygląd zadbane wnętrze
zarejestrowany 1650 zł. - 691
977 886
ESCORT 92 rok - 5 drzwiowy
centralny zamek, szyberdach
1600 zł. - 603 643 024
ESCORT 96 - 2200 do negocjacji
- 1.3 benzyna 96 rok, płyny mają
2,8 tys. km 2 kpl. kół 50% 4 drzwi,
nowe elementy zawieszenia,
alarm, pilot, centralny ro, cd - 607
907 494
ESCORT hatchback - 1,8 TDI, 94
rok, 124 tys. przebiegu, czarny
metalik, garażowany, zadbany,
komplet kół zimowych, podgrzewane i regulowane elektryczne
lusterka, centralny zamek, welurowa tapicerka, hak holowniczy,
wspomaganie kierownicy - 608
063 587
ESCORT kombi - 1995 benzyna
1.6 - 695 303 242
ESCORT kombi ghia - 1.8 TD
elektryczne szyby, lusterka szyberdach halogeny, po wymianie
oleju klocków, nowy akumulator,
opony zimowe rok 95-96, kolor
granatowy metalik - 694 365
936
ESCORT kombi ghia - 1.8 TD granatowy metalik, pełna elektryka,
ABS 2 x air bag, podgrzewana
szyba, po wymianie oleju, ﬁltrów,
zawieszenia, klocków itd. cena
3900 zł. - 793 731 224
ESKORT - rok 1990, kolor czerwony w całości lub na części 1.3,
benzyna, ważne OC, brak przeglądu, auto na chodzie w ciągłej
eksploatacji - 721 114 594

ESPERO 1.5 16v - 1997 rok, benzyna, bordowy metalik, centralny
zamek, wspomaganie, elektryczne
szyby i lusterka, opłaty ważne do
08.2010, sprawny technicznie.
Uwaga-opony zimowe. Cena 2000.
Piechowice - 663 225 317
FAVORIT za 450 zł. - w całości lub
na części - 510 242 940
FELICIA kombi - sprawna technicznie, dużo nowych części, do poprawek blacharskich, silnik 1300mpi,
rok 1997 cena 1800 - 692 723 836
FELICIA uszkodzona - kombi 1998
1.3 - uszkodzony tył, zarejestrowana w kraju - 885 588 345
FEROZA el II - B zadbany 4x4
160 tys. km 1600 benzyna 100%
sprawny 3 miesiące w kraju niewytłuczone wszystko eleganckie.
Cena 7000 do negocjacji rok produkcji 1994 - 669 939 546
FIAT Uno - 1.0 czarny 3 drzwiowy
ważny przegląd OC, po wymianie
tarcz klocków nowy tłumik akumulator itd. - 793 731 224 694 365 936
FIAT Uno - 1.0, kolor czarny, 3
drzwiowy OC, przegląd nowy
dowód rejestracyjny - 793 731
224
FIAT Uno 97 - 1000 - jeżdżący i
technicznie - dużo nowych części
mechanicznych, do drobnych
napraw blacharskich - 692 723
836
FIESTA 1.1 1991 - benzyna 1991
rok, czarna w dobrym stanie użytkowana przez kobietę. Aktualnie
na zimówkach - 796 519 119
FORD kombi ghia 1.8 TD - granatowy metalik, przednia szyba podgrzewana, elektryczne lusterka,
szyby, szyberdach po wymianie
oleju, ﬁltrów, nowy akumulator,
opony zimowe - 793 731 224,
694 365 936
GOLF 1 - diesel silnik 1,6 rok
1980, zarejestrowany, ubezpieczony, w ciągłej eksploatacji. Hak.
Wymieniono dużo podzespołów.
Cena 900 zł. do ustalenia. Kolor
żółty. Stan bd. - 792 080 331
GOLF 2 - brak OC i przeglądu, na
chodzie, cena 500 zł. do drobnej
negocjacji - 725 497 026
GOLF 2 - diesel - tanio na części
- 506 384 694
GOLF 2 - stan dobry, opłacony i
zarejestrowany, plus części, cena
do uzgodnienia - 696 874 426
GOLF 3 - 1.8, 93 rok - czerwony
3 drzwiowy bardzo dobry stan,
ABS, wspomaganie kierownicy,
elektryczne lusterka i szyberdach,
po wymianie płynów i rozrządu ,
radio CD-MP3. cena 5000 zł. 600 221 746
GOLF 3 - 1.9 tdi kombi 1998 8500 bez negocjacji - 604 786
525
GOLF 3 - 1997 - nie wymaga
wkładu finansowego, klimatyzacja, ABS, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, kombi 18, benzyna,
cena 9400 - 793 030 210
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TRANSPORT towarowy - Bus
Renault Master. Zawsze i wszędzie
1,50 PLN/ km - umowna - 728
895 353
TRANSPORT towarowy - przeprowadzk - 2 busy maxi + przyczepy
- 513 399 066
USŁUGI samochodem cezarowym - 6-o tonowym skrzyniowym
7m-2.5m. - 601 789 268
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

3"%*05"9*j/*&,"
+&-&/*"(°3"
VM8JFKTLB

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA
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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

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

Z tym ogłoszeniem do 31.10.2009 r.

20% RABATU
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OG£OSZENIA
GOLF 3 - 800 zł - kompletna dokumentacja, karoseria wraz z silnikiem, skrzynia biegów, na kołach,
błotniki, drzwi 3 drzwiowy, zdekompletowany silnik 1.4, 5 biegowa
skrzynia biegów - 694 194 936
GOLF 3 - kombi - pilnie, stan dobry,
cena do negocjacji - 693 675 187
GOLF 4 - 1.4 benzyna 1998 rok
produkcji, abs, klimatyzacja itp.
zarejestrowany, stan b.dobry, cena
11.900 zł. - dzwonić po 15.00 - 724
291 200
GOLFIK z małe pieniądze - Golf 2,
1.3 Pb pełny wtrysk, rok 1997 szyberdach, alarm, nowe zawieszenie
przód i tył, nowy układ kierowniczy.
Stan dobry do lekkich poprawek
mechaniczno - blacharskich. Cena
700 zł. do malutkiej negocjacji - 781
474 319
IBIZA 2004 - czarna perła, 5 drzwi,
climatronic, 1.4 16V, stan bdb.
(bezinwestycyjna), koła zimowe w
komplecie - 667 611 531
IBIZA 94 rok - 1.3 benzyna. Jest
obniżony ze sportowym zawieszeniem, posiada fotele kubełkowe,
RO, przyciemniane szyby, tłumik
Remusa oraz zimowe i letnie opony
za 4.200 zł. - 607 082 212
KADET - 1991 rok, pięciodrzwiowy,
hatchback, czerwony, ekonomiczny,
nowe amortyzatory, tarcze, klocki.
Sportowa kierownica, silnik stan idealny. Cena 2000 zł - 605 558 759
KADET - tanio 1995 rok, kolor
czerwony - 604 842 834
KADET 1.3 - rok produkcji 1981.
dwie nowe opony zimowe, ubezpieczenie do lutego, kompletna
dokumentacja, instalacja się spaliła, na części lub w całości - 725
517 740

KIA sportage 4x4 z gazem - gaz
sekwencyjny, orurowany z przodu,
halogeny, stalowe felgi + zimówki,
alusy na lato, atrakcyjny wygląd 663 911 366
LANOS coupe - 2002 rok, pojemność1,5 z fabrycznym gazem,
uszkodzony przód, cena okazyjna
2000 zł. - 515 565 811
MASTER 2,2 dci - rok produkcji
2001, ładowność 3500 kg, przebieg 280000 tys. paliwo - diesel
silnik 2.2 dci, moc 116 km, kolor
niebieski cena 15000 zł. - 509
649 290
MAZDA 323 - z 1987r z 1.5L silnikiem 5-cio drzwiowa z hakiem
ważne OC do marca 2010 + koła
alu letnie, cena 1100 zł. do negocjacji - 794 210 632
MAZDA 323 F - rok produkcji
1994, pojemność 1.6 benzyna,
elektryczne szyby, centralny
zamek, opony letnie, zimowe,
radio CD, mp3, kolor: bordo-metalik - 693 645 025
MAZDA 626 - 1999 rok klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka,
aluminiowe felgi, po wymianie
pasków, dwa podłokietniki radio
mp 3, 15.000 PLN - 663 334
099
MAZDA 626 - 700 zł. - 88.rok 2.2
i + gaz, nowe opony i hamulce,
elektryczne szyby, na chodzie,
w całości lub na części - 792
224 740
MEGANE - 1998/99r, 121 tys.,1,4
cm3, srebrny metalic,, serwisowany salonowo, pełna dokumentacja, użytkowany przez starszą
osobę, stan idealny - cena 8700
(do niewielkiej negocjacji) - 793
566 929

MEGANE 1.6 - 96 rok - czerwone
z gazem, zarejestrowany w Polsce,
poduszki powietrzne radio z CD,
5-drzwiowy, hak, butla w kole. Lekko
przerysowany z lewej strony. Cena
do negocjacji - 664 082 072
MERCEDES - 220 D - 601 924
778
MERCEDES 123 za 550 zł. - zarejestrowany, blacharka w bdb. stanie
częściowo zdekompletowany - 607
162 320
MERCEDES 124 - diesel pojemność 2000, srebrny metalik, opłacony, stan idealny, 1992 rok, 55 l
na 100 km lub zamiana na diesel,
droższy, młodszy - 506 384 694
MERCEDES 190 diesel - ABS,
hak, centralny zamek, elektryczne
lusterka, szyberdach, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi
+ kpl.opon zimowych na felgach
stalowych, kolor czarny, cena do
uzgodnienia - 609 317 522
MERCEDES A140 - 100 tys. km
2002 pierwsza rejestracja 2004,
kupiony i serwisowany w salonie 602 101 096
MERCEDES c 180 kombi - (W 202
T). rok produkcji 1998, manual, 4
x air bag, klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
alufelgi, dwa komplety opon (zima,
lato), zawieszenie nivo - 605 454
743
MERCEDES190 - bordowy metalic,
1992 benzyna. Autko ma automatyczną skrzynie biegów, hak,
elektryczne szyby, szyberdach,
aluminiowe alufelgi, skórzana tapicerka ważny przegląd do sierpnia
2010 - 698 628 127
MERCEDESA 124 - 2.0 diesel, stan
bdb., cena 3000 zł. - 601 555 394

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 1 listopada 2009 a od 2 listopada wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz
telefon kontaktowy.

MICRA - K10 z 1993 roku pojemność silnika 1.2, benzyna, do
wymiany uszczelka pod głowicą
w silniku. Koszt ok.150 zł. Cena
1000 zł. do negocjacji - zdjęcia
autka mogę przesłać na maila - 609
849 448
MITSUBISHI Lancer - 1996/97
rok, pojemność 1.3 GLX, ABS, 2 x
airbag, wspomaganie, elektryczne
szyby, lusterka. Uszkodzone sprzęgło (docisk). Cena do uzgodnienia
- 724 785 554
MONDE 1,8 tdi kombi 1995 roku cena 2500 zł. do małej negocjacji na
trasie pali 5,5l - 791 075 244
MONDEO 1,8 TD - uszkodzona
karoseria, posiada: klimatyzację,
wspomaganie, centralny zamek,
abs, elektryczne szyby (przód) - 722
131 447
MONDEO 95 tdi 1550 zł. - zarejestrowany w kraju, na chodzie, do
poprawek - 727 227 917
MONTEREY - terenowy - terenowy
- rok 1996, pojemność 3,1 diesel,
naprawdę warto napęd na 4 koła,
idealny na nadchodzącą zimę - 693
999 233
NAJAZD do napraw aut. - używany
w oryginalny obustronny najazd
do napraw samochodów osób do
3,5 tony. Najazd jest wykonany
z kształtowników stalowych-ocynkowanych, stabilna i solidna
konstrukcja - 694 430 164
NISSAN - 2000 rok 155km, 1.6
benzyna, pełna elektryka, klimatyzacja, 8 osób, hak, zadbany, cena
17000 zł. lub zamienię na osobowy
w podobnej cenie mile widziany gaz
- 667 527 207
NISSAN - STANZA 1990 rok, wersja
amerykańska 2,4 benzyna automatyczna skrzynia. Cena 999,99 zł +
gratis telewizor - 661 521 536
NUBIRA sedan sx - rok 1999,
benzyna + LPG, przebieg 126 tys.
Cena 7500 - 602 659 842
OCTAVIA - 2001 rok - 1,6 LPG
sekwencyjny wtrysk gazu - 796
161 164
OMEGA - 1991 - 2.3 D kompletna
dokumentacja, brak rozrusznika,
sprawny, zadbany, 1650, możliwa zamiana na mniejsze. Mogę
założyć rozrusznik za dopłatą 130
zł. - 796 468 572
OMEGA A kombi - na części bez
silnika - 515 565 811
OMEGA B kombi - 1997 rok
2.0 16v alufelgi z zimówkami,
elektryka, klimatyzacja, radio cd,
po wymianie rozrządu, płynów,
klocków hamulcowych, cena:
7800 zł do małej negocjacji - 661
692 660
ORION 300 zł. - stał 3 lata, brak
lamp przednich, poza tym kompletny, trzyma się kupy, silnik 1.6
benzyna, cena ostateczna - 691
100 251
PARTNER 1999 - 1.4 benzyna,
bezwypadkowy, kupiony w polskim salonie 161 tys. km w bardzo
dobrym stanie technicznym i
optycznym. Cena około 11.500
zł. - 500 017 528
PASAT B3 500 zł. - na części zdekompletowany - 510 242 940
PASSAT 2800 zł. - 92 rok w
dobrym stanie OC i przegląd do
05.2010 - 783 219 939
PASSAT z gazem - 92 rok po
wymianie oleju, hamulców, tłumika, pompy paliwa, centralny
zamek, alarm, alufelgi + kpl. opon
zimowych cena 3750 zł do negocjacji - 783 219 939
PEUGEOT 605 - 1990 rok, granatowy metalic 2.0 automatic benzyna
z gazem. Na chodzie uszkodzona
skrzynia biegów. do sprzedania w
całości lub na części 1600 zł. - 502
857 216

POLO - 98 rok combi - 1.4 pojemności - benzyna i gaz sekwencja. Kolor
graﬁt - metalik, ABS, wspomaganie,
centralny zamek, elektryczne szyby
i lusterka, 2 x AIR BAG, alufelgi,
atrakcyjny wygląd - 663 023 982
POLO 98 rok - 1,4 pojemność
- benzyna, 3 drzwiowy, zielony,
wspomaganie, centralny zamek,
ABS, elektryczne szyby, poduszka
powietrzna - cena 8500 zł. - 603
622 878
PROBE II - rok 1995, klimatyzacja,
stan dobry, cena 6000 - 504 547
922
PRZYCZEPKA samochodowa jednoosiowa przyczepka posiada
nadstawki na burty i stelaż na
plandekę do rejestracji - cena 400
do negocjacji - 603 450 397
RENAULT 1,6 diesel - 11GTD.
Stan dobry. Pali 5l/100km z radiem.
Cena 700 zł. J.Góra Podchorążych
21 - 603 845 853
SCUDO 97 diesel - 9800 zł. Lubań
- 790 215 333
SEICENTO - 1999 rok - II - właściciel, przebieg 96 tys., niebieski, plus
3 nowe felgi - 505 155 529
SEICENTO - 2001 rok, czerwony
zderzaki w kolorze, super stan.
Cena 6200 PLN - 511 699 191
SIERRA 2,3d - wszystkie części do
Forda Sierry - 502 038 033
SWIFT - tanio - rok 1990, kolor
czarna perła, 1,3 gs na chodzie
brak przeglądu i OC do lekkich
poprawek lakierniczych, cena do
negocjacji, po wymianie sprzęgła i
innych części - 721 114 594
T2,T3 1.6D - VW Transportera 1,6d
- 1987 rok w całości lub na części
cena 890 zł. - 510 298 055
T4 skrzyniowy - 93 rok, diesel,
130 tys. przebiegu, maxi, paka
3,5 metra, wysoka plandeka - 727
227 917
TICO - 97 - przebieg 144 tys. km,
pojemność 800 ccm, wiśniowy,
opony zimowe, centralny zamek,
radioodtwarzacz, po wymianie
oleju i wszystkich ﬁltrów, ważne
OC i przegląd, cena 1800 PLN 698 875 420
TICO - ciemny zielony rok produkcji 1997 Przebieg: 170 tys. Auto
zarejestrowane, ubezpieczone.
Sprzedam w całości na części.
Cena: 500 zł. bez negocjacji - 721
947 106
TICO - rok 98, pojemność 800,
zarejestrowane, ważne przegląd
i OC, autko bez korozji, stan techniczny bdb., wsiadać i jechać, cena
2400 do negocjacji - 604 899 303
698 707 299
TICO 97 sx 2000 zł. - sprzedam
lub zamienię Tico sprawne, dużo
nowych części, silnik 800, elektryczne szyby bez OC, przegląd
rok ważny - 692 723 836
TRANSYT 92 rok 2600 zł. - 9
osobowy, oszklony, technicznie
sprawny, ważny przegląd i OC 727 227 917
TWINGO - 1994, pojemność 1,2l,
dobrze utrzymany, komplet opon
letnich. Dzwonić po 20.00 - 698
613 139
TWINGO 97 rok - po wymianie
rozrządu, czerwony 4800 zł - 691
210 677
UAZ z gazem i pługiem - 86 rok,
nowszy model, instalacja gazowa,
sprawny technicznie, nowy przegląd i OC, oryginalny, dokręcany
pług do śniegu - 727 227 917
VECTRA 1998 rok - kombi, 1,8
benzyna, wersja CD, zielony metalic, zarejestrowany, 2 kpl. opon,
bogate wyposażenie - 9500 zł lub
możliwa zamiana na tańszy - 501
208 885
VECTRA z LPG 1350 zł. - 92
rok, instalacja gazowa, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
ważny przegląd i OC - 727 227
917

AUTO - CAMPING PARK
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VITO 99 rok - zarejestrowany
jako ciężarowy na 2 osoby,
opłacony 2,2cdi. cena 12000
zł. - 660 962 664
XANTIA - z 94 roku pojemność
1.6i , zi el on y me ta l ik sed an
zadbany. Auto posiada ABS,
w s p o m a g a n i e k i e r o w n i c y,
tylną żaluzję. Cena 7000 tys.
do negocjacji - 887 336 650

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
MATERAC nowy 160x200 150 zł., felgi stalowe Ford
Skorpio po 80 zł., butla 66l
butan-propan 150 zł. - 607
220 746
AKWARIUM 50l sześcienne
- z oświetleniem filtrem
wewnętrznym termometrem
- parka rybek Gurami gratis,
cena 70 zł. - 500 052 695
BIELIŹNIARKA przedwojenna - cena 300 zł. Piechowice - 509 463 024
CEGŁA rozbiórkowa oczyszczona - za małe pieniądze
- 783 485 952
CEP, ramki, żelazko na dusze
- maszynę do szycia Singer
i inne stare przedwojenne
przedmioty. Okazja! Piechowice - 509 463 024
LODÓWKO zamrażarka ruska, b. pojemna, stan b.
dobry - tanio dowóz - 663
562 307
NOWA bieżnia elektryczna
- YORK T103 na gwarancji,
cena 1500 zł. - 663 368 879
PIEC do c.o 1,2 kw - ocieplony w dobrym stanie. Cena
500 zł. - 695 092 411
SUKNIA ślubna - tanio - szyta
w salonie rozmiar 38-40. Z
kolekcji Diament biało srebrnymi zdobieniami. Cena do
uzgodnienia - 605 464 099
TA N I O s p r z e d a m s u k n i ę
ślubną - szyta w salonie rozmiar 38-40 - 605 464 099
WÓZEK głęboki - spacerowy
Maked stan b.dobry - tanio 721 203 571

RÓZNE
KUPIĘ
BIAŁĄ broń, ordery, odznaczenia, dokumenty wojs k o w e , o b r a z y, m e b l e ,
porcelanę, lampy, srebra i
inne starocia - 609 443 235
W S Z E L K I E b i b e l o t y, p r o dukty wykonane przed 1945
rokiem oraz wykonam meble
stylowe na wymiar - 506
487 498
STARE kolejki Piko, Roco,
Mehano, auta w skali HO i
inne s ta re zabawk i. Mogą
być uszkodzone, niekompletne - 604 429 249
AKUMULATORY samochodowe - zużyte, sprzęt agd
RTV - 601 555 394
PŁYTKI podłogowe - poniemieckie - 605 600 290
PIEC C.O na drzewo - węgiel
- na k uba tur ę ogr ze wa nia
140 m 2, 170 m2 - tanio,
odbiorę własnym transportem - pilnie - 692 899 860

ZGUBIONO
ZAGINĄŁ piesek rasy yorkshire terrier - na ul. Wzgórze Partyzantów 19/2 dnia
21.10.2009. Gdyby ktoś go
widział bardzo proszę o
kontakt - 500 278 924
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