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ROZMAITOŒCI
PLUS TYGODNIA

AWANS TYGODNIA

Jadwiga Reder-Sadowska
miejski rzecznik praw
konsumenta

Marzena Machałek
posłanka Prawa i Sprawiedliwości
Kamiennogórzanka z pochodzenia dostała od
Rady Miasta Jelenia Góra tytuł Honorowej Obywatelki stolicy Karkonoszy. Kandydaturę pani poseł
związanej z Prawem i Sprawiedliwością zgłosiło
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych,
argumentując, że załatwiła stowarzyszeniu lokal
i uratowała połączenie Jelenia Góra – Warszawa.
Taka propozycja nie wzbudziła entuzjazmu
wśród części jeleniogórskich radnych.
Jednak większość opowiedziała się za i
w grudniu Marzena Machałek odbierze
statuetkę przysługującą honorowym
jeleniogórzanom. Będzie dr ugą
osobą, której w tym roku przyznano
tytuł. Dwa tygodnie temu otrzymał
go Wojciech Kilar, światowej sławy
kompozytor.

Wywiad z Jadwigą Reder-Sadowską
opublikowany w programie „Dialogi
Jelonki” ożywił grono internautów.
Jedni argumentowali, że praca pani
rzecznik nie niesie z sobą wielu pożytecznych sk utków, a jej et at lepiej
przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego.
Inni podkreślili, że Jadwiga Reder-Sadowska
to jedna z najbardziej kompetentnych osób zatrudnionych w magistracie. I mieli rację: uśmiech,
rzeczowość i staranne przygotowanie to najważniejsze
cechy pani Jadwigi, która konsumentom – czyli każdemu
z nas – rzecznikuje już od dziesięciu lat. „Rynek to matnia”
– tak zatytułowała czołówkę Gazeta Wrocławska, która w
1999 roku poinformowała o pracy rzecznika. To stwierdzenie do dziś nie tylko nie straciło, a wręcz zyskało
na aktualności.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Tejo
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„El-ką” po chodniku Parkuj
Nissan należący do jednej ze szkół nauki jazdy jechał w
minioną środę chodnikiem ulicy Wolności.
Pojazd został zatrzymany przez
patrol straży miejskiej. Strażnicy
spytali prowadzącego auto instruktora, dlaczego – zamiast świecić
przykładem wzorowej jazdy – łamie przepisy. – Ten odpowiedział,
że musi jakoś dojechać do biura
– relacjonuje mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk, rzecznik SM.

Ponad półtora promila alkoholu w organizmie mieli
małżonkowie, którzy popiwszy tęgo, wsiedli na rowery i
pod osłoną nocy wracali do domu.
Zatrzymała ich policja. Do zdarzenia doszło w Pielgrzymce w
okolicach Złotoryi 26 X przed godz.
22. Kobieta miała ponad 1,5 promila, a jej mąż – ponad 1,6 promila
alkoholu w organizmie. Obydwoje

Pierwszy raz rozegrano turniej
drużyn w wabieniu jelenia, co podniosło rangę całej imprezy. W czasie konkursu,
po d cz a s

– str. 13
Mały Wrocław w Cieplicach
– str. 14
Z góry widać lepiej
– str. 14

Urodziny „dwunastki”
– str. 17
Sportowe wieści
– str. 18 – 20

Fot. J. Rams

Deptanie po umarłych II

– str. 16

usłyszeli zarzuty kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Za to
przestępstwo grozi kara do dwóch
lat więzienia.

(tejo)

Jutro (3 listopada) przypada wspomnienia świętego Huberta, patrona myśliwych. Z tej okazji już po raz ósmy na
Zamku Kliczków zebrali się łowczy, by dać wyraz pamięci
o tradycjach związanych z polowaniem.

Reanimacja Hauptmanna

Dodatek „Zdrowie”

(tejo)

Para na bani rowerami

– str. 12

– str. 15

Strażnicy pouczyli sprawcę, że
należy parkować w miejscach do
tego wyznaczonych a nie wjeżdżać
pod same biuro. Na instruktora
został nałożony mandat karny w
wysokości 250 złotych. Kierowca
odmówił przyjęcia. Sprawa zakończy się w sądzie.

którego trzeba umiejętnie udawać
ryk np. młodego jelenia czy też
jelenia na koniec rui, używane są
specyficzne instrumenty. Korzysta
się np. z muszli
Trytona czy
szlifowa-

przy urzędzie

Z końcem listopada zmotoryzowani mieszkańcy odwiedzający siedzibę
urzędu miasta przy ulicy Sudeckiej
będą mieli do dyspozycji 18 dodatkowych miejsc parkingowych oraz dwa
dla osób niepełnosprawnych. Obecnie
pełną parą trwają tam prace budowy
nowego parkingu. Jego koszt to ponad
250 tys. zł.
Budowę nowego parkingu przy
ulicy Sudeckiej realizuje Kółko Rolnicze Siedlęcin, które wygrało przetarg.
Z powodu prac zamknięto wjazd z
ulicy Sudeckiej w Ptasią. Jest to uzupełnienie miejsc parkingowych, które
funkcjonują przy urzędzie miasta,
a których przez cały czas brakuje –
mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze. Powstanie też nowa
instalacja burzowa. Parking będzie też
oświetlony i wyłożony kostką.

Dla pirata drogowego
surowa kara

Dwa lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
oraz trzy i pół tysiąca złotych grzywny: oto pokuta dla
kierowcy motocykla, który na początku października
szalał na swojej maszynie.

Wówczas uwagę policji w Złotoryi zwrócił motocykl marki Kawasaki. Pojazd nosił ślady uszkodzenia
oraz miał podgiętą w celu uniemożliwienia identyfikacji tablice
rejestracyjną. Motocyklem jechało
dwóch młodych mężczyzn.
– Kierowca nie zareagował na
polecenie policjanta do zatrzymania się do kontroli drogowej.
Przyśpieszył i zaczął uciekać. Pirat
przekraczał dozwoloną prędkość,
nie stosował się do sygnalizacji
świetlnej, wyprzedzał inne pojazdy w miejscach niedozwolonych,
przekraczał podwójne linie ciągłe.
Miejscami gnał 170 km/h – mówi
(Angela) asp. Piotr Klimaszewski, rzecznik
złotoryjskiej policji.

Ostrą jazdę pirat zakończył na
poboczu: stracił panowanie nad
maszyną i przewrócił się. Nikomu
nic się nie stało. Okazało się, że
motocyklem jechał dziewiętnastolatek, który nie miał uprawnień
do kierowania. Policjanci za popełnione przez pirata wykroczenia
skierowali na niego wniosek o
ukaranie do sądu grodzkiego. Ten
nie miał litości: zabronił mężczyźnie prowadzenia pojazdów przez
najbliższe dwa lata i wymierzył
mu 3500 złotych grzywny. To jedna z surowszych kar za drogowe
szaleństwa.

(tejo)

Ryczeli jak jelenie
nych rogów jelenia.
Ryczących myśliwych oceniali sędziowie zamknięci w
kabinach, tak aby mogli tylko
i wyłącznie słyszeć grających,
bez zbędnego oglądania ich.
Wygrali przedstawiciele Nadleśnictwa Ruszów z
58 pkt.. Drugie miejsce
przypadło
Polskiemu
Związkowi
Łowieckiemu
z Piły z 57 pkt a
trzecie Nadleśnictwu Sarbia z 56
pkt.
– Podjęta przed kilkoma laty inicjatywa
wskrzeszania przepięknej i szlachetnej kultury
łowiectwa przyjęła się w
okolicy – mówi Magdalena Piasecka-Ludwin, prezes
zarządu Zamku Kliczków. –
W ten sposób z jednej strony
budujemy lokalna tradycję
Borów Dolnośląskich, a z drugiej – pielęgnujemy odwieczną
tradycję szacunku do przyrody
– dodaje.

J. Rams

W poszukiwaniu lisiej kity
Bogaty program hubertowego święta zawierał też pokazy zmagań średniowiecznych rycerzy, pogoń
za lisem czy konkurs dla dzieci w szukaniu lisiej kity. Ten ostatni wygrała Weronika Sylwestrzak z
Pieńska. Hubertusowe polowania i obchody tego święta wśród jeleniogórskich myśliwych odbędą
się w najbliższych dniach.

Fot. J. Rams

DZIŚ W JELONCE
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WYDARZENIA / REKLAMA
Symboliczny ogień tylko raz
w roku rozbłyskuje na Latarni
Pamięci przy cieplickim Kościele
Zbawiciela. W minioną sobotę,
31 października, ewangelicy
obchodzili Święto Reformacji.
Z tej okazji ks. Wiesław Suchorab celebrował uroczyste
nabożeństwo, po którym zapalono latarnię stojącą na dawnym
cmentarzu. Oprawę muzyczną
zapewnił zespół Wang z Karpacza. Ewangelicy choć nie obchodzą Wszystkich Świętych mają
zwyczaj odwiedzania w tym dniu
grobów swoich bliskich.
Więcej o nekropoliach
– str. 15

Fot. Rylit

Zapłonęła Latarnia Pamięci

(rylit)

W ZADUSZKOWYCH MELODIACH

Fot. Konrad Przezdzięk

przez autorów, którzy już
z tego świata odeszli. Były
więc dzieła Osieckiej, Kofty,
Stachury, Herberta. Miłosza i
kilku innych poetów słowa i
muzyki. Niektóre wykonania
nastrojem wpisały się nie
tylko w nostalgię nadchodzących dni zadumy. Miały też w
sobie nutkę optymizmu, bo
przecież i takie akcenty niesie z sobą dzień Wszystkich
Maria Makara zaśpiewała utwór Jonasza Kofty pod
Świętych. Laureaci eliminacji
tytułem „Idź w swoją stronę”. Na gitarze zagrał Jakub
wystąpią dziś, 2 listopada, na
Waliński.
okolicznościowym koncercie
(początek o godz. 17). Zaśpiewa i zagra na gitarze też Jacek
Szreniawa przy akompaniaPonad dwudziestu młodych chwyty” zorganizowanych przez Jeadeptów poezji śpiewanej i mó- leniogórskie Centrum Kultury. Sala mencie Janusza Lewandowskiego
wionej stanęło 26 X do piętnastej JCK przy ul. Bankowej wypełniła się (kontrabas).
edycji Zaduszek Poetyckich pod poetyckimi brzmieniami utworów
hasłem „Czy znasz wszystkie moje skomponowanych lub napisanych
(tejo)
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WYDARZENIA

Kilka dorodnych dębów wycięto w pień w ostatnich dniach
z ulicy Słowackiego. Niektóre drzewa prześwietlono.
Wszystko ze względów bezpieczeństwa. Czy na pewno?
Wyrok miał być wykonany
już w połowie października, ale
odwlekły go w czasie szkody
wyrządzone przez atak zimy.
Namalowana fluoryzującą farbą kreska nie pozostawia wątpliwości. Los oznaczonych nią
kilkudziesięcioletnich dębów
jest przesądzony. Przez kilka dni
pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
przeprowadzili wycinkę. Ze Słowackiego zniknęło kilka drzew.
Inne wciąż czekają na drwali.
– Drzewa trzeba też wyciąć z
obawy przed powtórką z lipcowej
nawałnicy. Huraganowy wiatr
połamał wtedy jak zapałki kilka

konarów – zapowiadał Michał
Kasztelan, prezes MPGK.
Nie wszystkie wyglądają na
chore. Część to dorodne dęby, które jednak przeszkadzają mieszkańcom traktu lub też mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się ruchu drogowego. Niegdyś
cicha uliczka, dziś Słowackiego
zamienia się w ruchliwy trakt,
na którym nierzadko dochodzi
do zdarzeń drogowych. Zderzenia
z dębem wykluczyć jednak nie
można. Drzewa przeszkadzają też
mieszkańcom i utrudnią wjazd
do garaży w nowo wybudowanej
kamienicy.

Masakra drzew piłą mechaniczną
Fot. Konrad Przezdzięk
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(tejo)

Jedno jest pewne: po wycince ulica Słowackiego straci wiele uroku i dołączy do traktów
ogołoconych z drzew, które można by odpowiednio przyciąć, a o bezpieczeństwo na drodze
zadbać jeżdżąc wolniej. Kilka pni czeka też na ścięcie przy al. Wojska Polskiego.

Ścięte 26 października dęby nie wyglądają na chore…

ZACHOWUJĄ SUKCESY DLA PAMIĘCI
Mamy już pierwsze zgłoszenia po zainicjowanej latem akcji przekazywania nam wieści
o wyróżnieniach, osiągnięciach i innych sukcesach, które były udziałem jeleniogórzan
w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturalnego.
Pomysłodawcą działań jest
znany społecznik Józef Liebersbach. Pragnie on – za naszym
pośrednictwem – ocalić od zapomnienia sukcesy mieszkańców
miasta.
– Z otrzymanych już materiałów dowiedzieliśmy się, między
innymi, że reprezentanci Szkoły
Tańca Kurzak-Zamorski byli
wicemistrzami Polski, a pary
Szkoły Tańca Beaty i Tomasza
Taborów zajmowały czołowe
miejsca w międzynarodowych
zawodach tanecznych – mówi
Józef Liebersbach.
Swoimi osiągnięciami pochwalił się także mistrz cukiernictwa Rafał Mrugała, który w
2000 roku zajął IV miejsce w
Mistrzostwach Świata Młodych
Cukierników w Lizbonie (Por-

tugalia), a w roku 2007 wygrał
konkurs dla profesjonalistów.
Długą listę rozmaitych nagród i wyróżnień dostaliśmy
od długoletniej dyrektor Teatru
im. Norwida Aliny Obidniak.
Wieloma sukcesami może po-

Na sygnały od Państwa czekamy pod adresami naszej redakcji: elektronicznym: redakcja@
jelonka.com lub też tradycyjnym: ul. Skłodowskiej-Curie13/2 58 500 Jelenia Góra

Zakończyła się budowa części drogi rowerowej od ulicy
Sobieskiego przez Zaułek, kładkę na rzece Kamiennej,
Kasprowicza do Karola Miarki.

Fot. Angela

(tejo)

– Pragniemy sporządzić szczegółowy spis dokonań jeleniogórzan – mówi Józef Liebersbach – które znalazły odzwierciedlenie w nagrodach, medalach, listach gratulacyjnych i
innych wyróżnieniach. Dotyczy to osiągnięć w kulturze, sztuce, nauce, technice, rzemiośle,
sporcie. Sugestie od Czytelników są mile widziane. Finalnym zamierzeniem jest organizacja
okolicznościowej wystawy dokumentów świadczących o aktywności jeleniogórzan i ich
potencjale twórczym.

Ścieżka na raty
Dwójce przedstawicieli jeleniogórskich cyklistów drogę oficjalnie
przekazał w minioną środę pracownik zarządu dróg i mostów, Jacek
Fortuna. Koszt inwestycji to ponad
244 tys. zł. – Ścieżka rowerowa
poprawia komfort jazdy, ale
niestety nie jest wystarczająco oznakowana – mówił na
miejscu Bolesław Osipik
cyklista z Izersko- Karkonoskiego Towarzystwa Kolarsko-Narciarskiego. Oddany
fragment to

chwalić się Paweł Tr ybalski,
znany artysta malarz. Kiedy na
przełomie lat 70. i 80. mieszkał
w Jeleniej Górze, zdobył „Złotą
szpilkę”, pierwszą nagrodę za
rysunek podczas legnickiego
„Satyrykonu”.

część całości łączącej Jelenią Górę z
Cieplicami. Szlak powstaje na raty
przy istniejących ciągach komunikacyjnych.

(Angela)

Żyli wśród nas…
Spotkanie poświęcone pamięci
znanych jeleniogórzan, których
już nie ma wśród żywych, odbędzie się w nadchodzącą środę (4
listopada) w sali widowiskowej
Osiedlowego Domu Kultury
na Zabobrzu. Alina Obidniak,
długoletnia dyrektor Teatru im.
Norwida oraz szef Muzeum
Przyrodniczego Stanisław Firszt
wspominać będą: Marię i Borysa Jarmoluków, ukochanego
przez parafian księdza Dominika Kostiala, uznanych lekarzy
Tadeusza Rolskiego i Jerzego
Timmlera oraz płk. Czesława
Jasińskiego. Debatę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół
Jeleniej Góry przy współudziale
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich oraz
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy
Radiotechników „Radar”. Początek o godz. 17.

(Angela)

Węża oraz sześć jadowitych pajęczaków, których jedno
ugryzienie może spowodować śmierć, znaleźli policjanci
w mieszkaniu 25-latka z Cieplic, który miał także bez
zezwolenia kilka naboi.
– Zostaną postawione zarzuty
hodowli zwierząt niebezpiecznych dla
życia i zdrowia ludzi oraz nielegalne
posiadanie amunicji – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska z policji. W mieszkaniu sprawcy było wiele terrariów,
w których hodował on
swoją me-

nażerię. Część
– poza anakondą i sześcioma
skorpionami
– była niegroźna i trzymana
legalnie. O

(tejo)

Pożar w biurze
Gdyby nie szybka interwencja strażaków mogłoby dojść do
wybuchu pięciu butli z tlenem i
acetylenem. Ogień pojawił się w
miniony piątek rano w Kostrzycy.
Na szczęście udało się go ugasić
w zarodku. Tuż po godzinie 6.00
strażacy otrzymali zgłoszenie o
pożarze w pomieszczeniu gospodarczym połączonym z biurem przy
ulicy Jeleniogórskiej w Kostrzycy. Na
miejsce pojechali strażacy z Jeleniej
Góry i Łomnicy, którym udało
się wynieść dwie butle z tlenem i
trzy z acetylenem i ostudzić je na
zewnątrz.
– Ogień zdławiono niemal w
zarodku, spaleniu uległo tylko
niewielka część pomieszczenia gospodarczego wewnątrz – mówili po
akcji strażacy. W chwili pojawienia
się ognia, w pomieszczeniu nikogo
nie było.
Przyczynę pożaru ustala policja.
Niewykluczone, że było to zaprószenie ognia lub zwarcie instalacji
elektrycznej.

Oko w oko z anakondą
i skorpionami
ich zabezpieczenie niebezpiecznych
okazów funkcjonariusze poprosili
służby weterynaryjne.
Policja ustaliła, że mężczyzna kupował i sprzedawał zwierzęta za pośrednictwem
portali

internetowych. Jak
oświadczył jest to jego hobby.
Hobbiście za popełnione przestępstwa
grozi kara do ośmiu lat pozbawienia
wolności.

(tejo)

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Smok nad Bobrem
Nasze miasto zaczyna współpracę z miastem Changzhou położonym na wschodnim wybrzeżu Chin. Ta
inicjatywa spotyka się ze skrajnymi reakcjami. Dla części naszych radnych to świetna wiadomość, dla innych
niepotrzebna fanaberia a nawet skandal.
W chińskiej kulturze smok
jest niezmiernie ważnym symbolem. Pełni jednocześnie kilka
różnych funkcji: jest symbolem
szczęścia, ale też – dynastii cesarskiej. Smok jest elementem
chińskiego zodiaku, jednym
ze stylów walki oraz szeroko
rozumianej tradycji – Dziewięć
Tradycyjnych Typów oraz Dziewięć Smoczych Dzieci w sztuce
i literaturze. Co to ma wspólnego z Jelenią Górą? Otóż mam
nadzieję, że rosnące w potęgę
Chiny oraz jego mieszkańcy
pożyczą nam choć na chwilę
jednego smoka. Smok ten
miałby kilka zadań w naszym
mieście i przyniósł by nam
wreszcie trochę szczęścia.

A nasi radni: Bożena Wachowicz-Makieła (Dolny Śląsk
XXI), Józef Sarzyński (SLD),
Józef Zabrzański (PiS) oraz Jerzy Lenard, zastępca prezydenta Jeleniej Góry w „Czterech
stronach miasta” nieustannie
dyskutują nad budową obwodnicy (gdyby tyle energii poszło
w jej budowę co w mówieni
o niej, to zbudowalibyśmy
autostradę do Wrocławia). Nie
szczędzą też uwag dotyczących
listu intencyjnego współpracy
z chińskim miastem Changzhou.
W „Dialogach Jelonki” Paweł Kucharski, podróżnik i
restaurator, prowokacy jnie
mówi o swoich poglądach. Jest

zachwycony pięknem regionu,
ale widzi też wiele niedoskonałości. Przede wszystkim brak
współpracy między różnymi
miastami i szczeblami władzy.
Niby wszyscy mieszkamy w Kotlinie Jeleniogórskiej, a każdy
działa – niestety – tylko we
własnym grajdołku. Mało kto
myśli o regionie jako całości.
Nie mamy połączenia drogowego z Polską. Nie ma nie ma
promocji w Berlinie, Dreźnie
czy Pradze, a według słów
pana Pawła jest tam zainteresowanie naszym regionem. W
Jeleniej Górze oferta wieczornych rozrywek nie wszystkich
satysfakcjonuje. Co więc robi
wydział promocji miasta? Te
i wiele innych kontrowersyjnych, ale ciekawych pomysłów
pada w rozmowie, której można wysłuchać i obejrzeć na
łamach portalu www.jelonka.
com

Wasz Wiktor Marconi
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Na zielonym do śmierci

5

Ciężko ranna kobieta w szpitalu i mężczyzna, który miał
mniej szczęścia: oto ofiary potrąceń, do których doszło
w minionym tygodniu na skrzyżowaniach regionu jeleniogórskiego. Nie byłoby w tym tyle dramatu, gdyby
piesi złamali przepisy i przechodzili przez jezdnię na
czerwonym świetle. Kiedy starszą panią uderzył autobus,
a młodego człowieka – radiowóz policyjny – nad zebrami
paliło się światło zielone.
jednak i inni świadkowie, którzy
twierdzą, że zielone światło w tym
samym czasie miała kobieta.
Kto jest winien? Tego policja
wciąż jeszcze nie ustaliła. Poszukiwani są świadkowie wypadku. Tylko
oni mogą dziś przybliżyć prawdę. Na
szczęście stan zdrowia poszkodowanej jest stabilny. Jej życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
– Kierowca powinien zachować
szczególną ostrożność na takim
skrzyżowaniu! – mówił na miejscu
tuż po zdarzeniu sierż. Paweł Grzą-

Fot. Angela

Wypadki te rozniosły się szerokim
echem raz jeszcze przywołując pytania o stan bezpieczeństwa na z pozoru bezpiecznych skrzyżowaniach.
Stuprocentowych gwarancji, że na
drugą stronę przejdzie cały i zdrowy,
jeśli będzie szanował przepisy, nikt
nie może pieszemu dać.
W miniony poniedziałek w popołudniowym szczycie ulicznym, na
zawsze ruchliwym skrzyżowaniu
ulic Różyckiego i Ogińskiego 76letnia kobieta śmiałym krokiem
pokonywała zebrę będąc pewna, że

W OBYDWU PRZYPADKACH WINNYCH WSKAŻE
ŚLEDZTWO. ZA SPOWODOWANIE WYPADKU
ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM GROZI KARA OD
SZEŚCIU MIESIĘCY DO OŚMIU LAT WIĘZIENIA.
dziel z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. Sprawa nie jest jednak przesądzona. – W tym miejscu obydwoje
uczestnicy wypadku zielonego
światła mieć nie mogli – podkreślają
specjaliści.
– To jest absolutnie niemożliwe.
Kiedy jest jakaś awaria systemu, lub
przerwa w dostawie
prądu, nat ychmiast włącza
się pomarańczowe światło migające
– mówi Jerzy
Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w
Jeleniej Górze. – Nie
zdarzy-

Kilka minut po wypadku na skrzyżowaniu ulic Różyckiego i Ogińskiego.
ło się, by awaria spowodowała, że
w tym samym czasie w różnych
miejscach tego samego skrzyżowania pojawiło się zielone światło
– kwituje.
– Dla sądu bardzo często wydajemy takie dokumenty w odpowiedzi
na pytanie, czy możliwe jest by z
jednej i drugiej strony było światło
zielone. Absolutnie nie – powtarza
Bigus.

Kto winien?

Czy kobieta weszła na skrzyżowanie, kiedy zielony piktogram mrugał
zwiastując światło czerwone? A
może kierowca wjechał w zakręt
na pomarańczowym?
Pracownicy okolicznych punktów handlowych mówią, że to nie
pierwszy tego typu przypadek w
tym miejscu,
kiedy piesi
muszą
ucie-

Fot. Mar

przechodzi na drugą stronę na zielonym świetle. W ułamku sekundy
uderzyła ją „siódemka” Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego. Ranna
piesza pada na ziemię, wokół niej
rozpływa się kałuża krwi.
Ktoś wzywa karetkę pogotowia.
Kobieta jest przytomna, jednak
ma mocno poturbowany nos i
całą twarz. Lekarze podejrzewają wstrząśnienie mózgu.
Ranna trafia do szpitala. W
autobusie siedzi mocno
roztrzęsiony kierowca
„siódemki”. Jest w szoku. – Nie wiem jak to się
stało, przecież miałem
zielone światło – tłumaczy
policjantom. Potwierdza to kilku
świadków
zdarzenia. Na
miejs c u
s ą

kać przed pojazdami, które z impetem wjeżdżają w nich.
– Już nie jeden raz można było tu
usłyszeć pisk opon lub przekleństwa
ludzi, którzy w popłochu uciekali przed samochodami, cudem
unikając tragedii – mówi jedna z
pieszych. – Nieraz widziałam, jak
szczególnie starsi ludzie, ale nie
tylko, przechodzą przez pasy na
czerwonym świetle lub w ostatniej
chwili na zielonym, które mruga. Z
drugiej strony winni są też kierujący,
którzy warunkową strzałkę traktują
jak zielone światło. Jadą wtedy
na oślep, nie patrząc na ludzi i na
nic – dodaje.
Taką sytuację potwierdza też
miejski zarząd dróg i mostów,
do którego napływają skargi od
mieszkańców domagających się
zlikwidowania strzałek warunkowych. Podobne zachowanie
kierowców można bowiem spotkać
nie tylko na skrzyżowaniu Różyckiego – Ogińskiego, ale również m.in.
na Sudeckiej – Wojska Polskiego,
Różyckiego – Jana Pawła II, Podwale – plac Kardynała Wyszyńskiego,
Jana Pawła II – Sygietyńskiego –
Bacewicz itp.

Kłopotliwa strzałka

Fot. Konrad Przezdzięk

Jerzy Bigus zapewnia, że światła zielone nie mogą się świecić na raz i dla
pieszych, i dla pojazdów.

Piesi i zabite gołębie na przejściu przez plac Niepodległości

– Kierowcy nie pamiętają, że
warunkowa strzałka umożliwia
najeżdżanie jedynie warunkowe,
czyli z zachowaniem szczególnej
ostrożności – mówi Jerzy Bigus.
Kiedy zapala się zielona strzałka
kierowcy mogą ruszyć, ale jednocześnie muszą się liczyć z tym, że
coś ich po drodze może spotkać.
Najczęściej po drodze spotykają ich
piesi, którzy mają pierwszeństwo.

Już kiedyś likwidowano te zielone strzałki. Wówczas na drogach
tworzył się paraliż i ogromne korki.
Skrzyżowania traciły przepustowość. Wrócono więc do warunkowych strzałek, ale do kodeksu
drogowego wprowadzono zapis,
że przed tym znakiem należy się
zatrzymać. W znacznej większości
przypadków kierowcy tego nie robią. Kodeks mówi też, że po zatrzymaniu się należy ruszyć i najeżdżać
ze szczególną ostrożnością.

Tragedia przez sygnały

Czy tej właśnie ostrożności zabrakło policjantowi, który w miniony
piątek kierował radiowozem w
Gryfowie Śląskim? Przed godziną
14 zauważył, że prowadzący białego
busa przejechał skrzyżowanie na
czerwonym świetle. Funkcjonariusz
włączył sygnały i ruszył w pościg za
łamiącym przepisy. W tym samym
czasie przez pasy chciał przejść młody mieszkaniec miasta. Miał zielone
światło. Wjechał na niego rozpędzający się pojazd policji. Mimo podjętej
przez funkcjonariuszy reanimacji
i błyskawicznego przewiezienia
rannego do szpitala w Jeleniej Górze
poszkodowany zmarł.
I w tej tragicznej sprawie trwa
policyjne dochodzenie. Nieszczęśliwy wypadek był na pewno
skutkiem fatalnego zbiegu okoliczności. Jednak: czy rzeczywiście
policjant musiał od razu włączać
sygnały uprzywilejowania i wcisnąć gaz do dechy, aby dopaść
innego kierowcę, który przejechał
na czerwonym świetle?
– Zgodnie z przepisami powinien drogą radiową powiadomić

dyżurnego o zdarzeniu, podać
markę i numery rejestracyjne
auta i zapytać o zgodę na użycie
sygnałów. Oficer może pozwolić
na włączenie syren i kogutów
przypominając o konieczności zachowania największej ostrożności
– mówi nam pragnący pozostać
anonimowy funkcjonariusz. –
Z reguły w takim przypadku
dyżurny podaje drogą radiową
komunikat do wszystkich jednostek i patroli, aby zatrzymano
wskazany pojazd. Nie zawsze jest
więc konieczność pościgu, która
występuje najczęściej wtedy, kiedy
kierujący nie zatrzymuje się do

Zarówno piesi, jak i kierowcy powinni
pamiętać, że to nie urządzenia gwarantują
bezpieczeństwo, ale przede wszystkim
rozsądek i ostrożność, zarówno podczas
przechodzenia przez jezdnię, jak i podczas
przejeżdżania przez pasy

kontroli drogowej lub istnieje
uzasadnione podejrzenie, iż jest
sprawcą przestępstwa – mówi
nasz rozmówca.
– Wszystko to jest rejestrowane,
więc nie powinno być kłopotów z
odtworzeniem nagrań. Jeśli policjant włączył sygnały bez zgody
dyżurnego, złamał regulamin i
może być odpowiedzialnym za tę
tragedię – usłyszeliśmy.

Angela/tejo

Inteligencja tylko pozorna
Sygnalizacja świetlna na jeleniogórskich skrzyżowaniach jest wyjątkowo nieprzyjazna dla pieszych. Sporo wątpliwości rodzą zwłaszcza tzw.
inteligentne światła działające na kilku skrzyżowaniach od Sudeckiej/ Wojska Polskiego po Podwale. Przechodnie twierdzą, że czas na przejście
przez „zebrę” jest zbyt krótki. Kierowcy natomiast widząc zielone światło, nie czekają aż ludzie dotrą na drugą stronę jezdni. Ruszają i trąbią
na maruderów. – Te urządzenia nic wspólnego z inteligencją nie mają. Są to kamery, które powinny wybierać kierunki, a dzisiaj te potoki
ruchu zbierają się ze wszystkich stron w podobny sposób, więc ta sygnalizacja działa jak każda inna – mówi Jerzy Bigus. – Kiedy kamera
„widziałaby”, że jeden z kierunków zaczyna się wypełniać, a drugi jest pusty, potrafiłaby przedłużyć cykl przejazdu przez skrzyżowanie.
Jeżeli pieszych nie ma przy przejściu, zielone światło dla przechodniów w ogóle się nie zapali. Piesi sami włączają sobie światła i to jest cała
inteligencja tych świateł – usłyszeliśmy. Jednak wymiana poprzednich świateł na obecne była koniecznością, ponieważ poprzednie mające
nawet po 30 lat w ogóle nie nadawały się do użytku. Często ulegały awariom i trudno było je naprawić. Obecnie jedyną radą dla sprawnych
pieszych to przyspieszenie kroku. Starsi muszą liczyć na wyrozumiałość kierowców.
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Nie sztampowe zadanie w
zeszycie i wykucie materiału na pamięć, ale wystawa
połączona z prezentacją jej
zawartości: oto sposób na
zadanie domowe stosowany
z powodzeniem w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Jeleniej Górze.

Pobiegli dla Papieża

Ponad 450 uczniów jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych
i ich opiekunów wzięło udział w
sztafecie papieskiej, którą przesunięto po ataku zimy z 15 października na miniony czwartek.
Pogoda również nie rozpieszczała
uczestników, jednak płomień
papieskiej pochodni na Chojnik
donieść się udało.

Dziś dzięki takiemu nieszablonowemu projektowi, który
zaproponował uczniom Mariusz
Kokotowski, nauczyciel historii,
uczniowie „Żeroma” poznali życie
Polski podczas zaborów. Uczniowie
trzeciej klasy gimnazjum opracowali plansze z poszczególnymi
zagadnieniami dziejów z przełomu
XIX i XX wieku. Ekspozycję otworzyli na pierwszym piętrze gmachu
I LO Eulalia Kłodawska-Szwajcer
oraz Grzegorz Lustyk, zastępcy
dyrektora ZSO nr 1.
– W ten sposób uczniowie zyskują znacznie więcej niż mieliby
wpisywać zadane lekcje do zeszytu
– tłumaczy Mariusz Kokotowski. –
Muszą zaangażować się w pracę
przy wykonaniu planszy i opowiedzieć o tym, co przedstawia swoim
kolegom – dodaje. Taka „żywa”
wiedza na pewno pozostanie w
umysłach młodzieży dłużej i będzie
służebna. – Ta wystawa to wstęp
do obchodów kolejnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę – podkreśliła E. Kłodawska-

Kradł z wujkiem

Policjanci zatrzymali 16-letniego
wyrostka, który z pomocą o pięć
lat starszego wujka – także zatrzymanego – dokonał kradzieży. Obydwaj za popełnione przestępstwa
odpowiedzą przed sądem. Sprawcy
pod koniec sierpnia włamali się do
jednej z firm w Jeleniej Górze. Ich
łupem padły dwa rowery górskie,
żarówki inne przedmioty o wartości nie mniejszej niż 2000 zł.
Część skradzionych przedmiotów
funkcjonariusze odnaleźli w mieszkaniu wujka. Nastolatek jest także
podejrzany o inne kradzieże.

Potaplała się w Młynówce

Najpewniej psychicznie niezrównoważona kobieta weszła
do zanieczyszczonej brei kanału
Młynówka. Do zdarzenia doszło
26 X w centrum Jeleniej Góry w
pobliżu ulicy Pijarskiej. Kobietę zauważył patrol straży miejskiej. Nie
można było się z nią porozumieć.
Desperatkę pogotowie zabrało do
szpitala w Bolesławcu.

Lekcje na szóstkę na korytarzu
Fot. Konrad Przezdzięk
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Gimnazjaliści przez około 20 minut przedstawiali treść swoich tablic.
Szwajcer.
Mariuszowi Kokotowskiemu i
uczniom podziękował Jan Owczarek, polonista z „Żeroma”. – To
dzięki wam pamięć o trudnych
czasach, kiedy to Polacy walczyli
o odzyskanie tak głupio straconej

niepodległości, a także wiele przemilczanych epizodów z dziejów,
pozostają żywe – mówił.
Podczas przerw wystawa jest
bardzo dobrą pomocą naukową
dla tych, którzy akurat przerabiają
z historii przedstawiony na plan-

szach okres
historii.

(tejo)

Światłość po naszej interwencji

Do Legnicy inaczej

Kierowcy jadący do Legnicy
muszą się liczyć z utrudnieniami i
koniecznością przejazdu kilku kilometrów objazdem. Wszystko przez
remont najbardziej zniszczonego
odcinka drogi Złotoryja – Legnica
na wysokości miejscowości Kozów.
Objazdy zostały poprowadzone
dwoma trasami. Jeden odcinkiem
A-4 do węzła Chojnów i dalej drogą
wojewódzką 328 do Złotoryi. Natomiast samochody osobowe mogą
korzystać z krótszego objazdu
drogą przez Krotoszyce.

Przez ponad trzy lata przy ulicy Wolności 307–309 na osiedlu XX–lecia panowały egipskie ciemności. Powodem była awaria latarni, a następnie brak porozumienia miasta i
Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa”, co do finansowania zużytej przez latarnie energii.
Po naszej interwencji na osiedlu zapanowała jasność.
Osiedle XX-lecia było kiedyś
„zamknięte” i rządziło się własnymi prawami. Kiedy jednak SM
„Fampa” sprzedała niepotrzebne
jej tereny, straciły one zarządcę,
a następnie część z nich przejęło miasto. Czas i niedbalstwo
zniszczyły drogi i latarnie. Kiedy
zabrakło światła, mieszkańcy

(Angela/tejo/mar)

interweniowali w „Fampie”, która
odsyłała ich do służb miejskich. I
tak do września, kiedy to latarnie
w końcu wymieniono. Cóż jednak
z tego, skoro nie świeciły?
Zastępca dyrektora zarządu
dróg Jerzy Bigus mówi, że był
problem z ich podłączeniem. Aby
dostać się do źródła zasilania

opłacanego z budżetu miasta,
trzeba byłoby przeprowadzić kable
pod betonem. To byłoby za drogie
i lampy zasilać miała „Fampa”,
która wcale się do tego nie paliła.
W końcu okazało się, że część
latarni oświetlających osiedlowe
ulice „Fampy” czerpie energię z
miejskich źródeł. Spółdzielnia – w

ramach rekompensaty
– będzie płacić za prąd zużyty przez latarnie stojące
wzdłuż ulicy Wolności
307-309.
Kilka godzin po naszej
interwencji otrzymaliśmy
telefon z informacją o
podłączeniu latarni, które
ponad miesiąc czekały na
decyzję oraz porozumienie miasta i spółdzielni.

(Angela)

Dla dobra wspólnego
Kierownictwo SMF tłumaczyło, że oświetlenie pasa
drogowego leży w zadaniach miasta, a sprawa braku
oświetlenia zgłaszana była pisemnie od lat.
– Obok terenu gdzie do niedawna stały skorodowane
latarnie były miejsca parkingowe, dlatego zgłaszaliśmy i
interweniowaliśmy zarówno do zarządu dróg i mostów,
jak i prezydenta by jak najszybciej zostały one wymienione, bowiem mogło tam dojść do tragedii – mówi
Czesław Wychowanek, kierownik SM. Doczekaliśmy się
ich wymiany i uznaliśmy, że to miasto powinno płacić
za prąd. W końcu dla wspólnego dobra zgodziliśmy
się, by nowe latarnie zostały podłączone do obwodu
wewnętrznego spółdzielni – dodał.

STUDNIÓWKA WICEMARSZAŁKA
– Doliczyliśmy się stu dni sprawowania urzędu przez wicemarszałka województwa Jerzego Łużniaka i chcielibyśmy ten czas podsumować – powiedział w minioną środę poseł Marcin Zawiła.
Na okolicznościowej konferencji dwóm panom towarzyszył przewodniczący rady miasta Hubert
Papaj.

Fot. DTP

–
W
imieniu jeleniogórzan
chciałbym
podziękować

Marcin Zawiła
Historyk, muzealnik, prezydent Jeleniej Góry w
latach 1989 – 1991, poseł na Sejm do 2001
roku (Unia Wolności) i od roku 2006 do dziś
(Platforma Obywatelska), dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji „Książnica
Karkonoska”.
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panu i całemu zarządowi za to, co
robicie dla miasta – powiedział H.
Papaj. – Życzę też panu dalszych
400 dni na tym stanowisku a nawet
1500 następnych, jeśli wyborcy na
to pozwolą – dodał.
Jerzy Łużniak pochwalił się
sukcesami, ale – zanim to uczynił
– podziękował nieobecnemu na
konferencji prasowej Jerzemu
Pokojowi, dzięki któremu –
jak zaznaczył – ma zaszczyt
sprawowania ważnego
urzędu.
Wicemarszałek podkreślił,
że nie zapomina, iż jest z
Jeleniej Góry. Widać to w
liczbach. – Byłe województwo dostało w minionym
czasie 90 milionów złotych
różnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyj-

nego – powiedział Jerzy Łużniak
i szczegółowo podał kwoty na
poszczególne inwestycje. Edukacja dostała na modernizację bazy
szkoły specjalnej przy ul. Kruszwickiej dwa miliony złotych, szpital
wojewódzki uzyskał pięć milionów
osiemset tysięcy na sprzęt. Wśród
licznych przykładów samorządowiec nie zapomniał o obwodnicy
południowej i 46 milionach 100
tysiącach złotych wsparcia przy
tej inwestycji.
Nawiązał też do zamieszania, jakie powstało w związku z brakiem
poparcia radnych dla kredytu na
dofinansowanie budowy drogi. –
We Wrocławiu przyjęto tę decyzję
z niedowierzaniem – powiedział
Jerzy Łużniak. – Byłoby zbrodnią
takiej sytuacji nie wykorzystać –
dodał. Tu włączył się poseł Marcin

Zawiła, który wyraził przekonanie,
że list otwarty – jaki do parlamentarzystów skierował wraz z Jerzym
Pokojem – już odniósł skutek.
– Mamy sygnały, że radni z opcji,
która nie poparła decyzji o zgodzie
na wydanie kredytu, zmienili zdanie – dodał Marcin Zawiła.
Jerzy Łużniak zdementował
też informację, jakoby ostateczny
czas o przyznaniu Jeleniej Górze
środków na obwodnicę, mijał 13
listopada. – Nie ma ściśle określonej daty – podkreślił. Hubert
Papaj, przewodniczący rady miasta, zapowiedział, że najbliższe
posiedzenie rady odbędzie się
w ciągu nadchodzących dwóch
tygodni. – Mam nadzieję, że radni
raz jeszcze rozpatrzą sprawę obwodnicy – powiedział.

Konrad Przezdzięk

Triumwirat nie do naśladowania
– Czy któryś z obecnych na konferencji samorządowców zamierza ubiegać się o stanowiska podczas przyszłorocznych wyborów samorządowych? Gospodarze wymigali się od odpowiedzi na to pytanie. – Rządy triumwiratu jeszcze w starożytnym Rzymie przyniosły tragiczne
skutki i lepiej do tego nie wracać – zażartował Marcin Zawiła. Na poważnie dodał, że jest jeszcze za wcześniej, aby wprowadzać atmosferę
kampanii wyborczej, bo trzeba najpierw rozwiązać bieżące problemy. – Mamy szansę na życie w mieście, które się rozwija. Nie zaprzepaśćmy
jej – podsumowali działacze PO.
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WYDARZENIA
NASZE SUPERGLINY!

Świecą przykładem, służą pomocą
Fot. Policja

Zakończyliśmy nasz plebiscyt na najlepszego dzielnicowego. Wygrał
sierż. Jakub Erchard z Komisariatu Policji w Kowarach. Tuż zanim na
podium stanął sierż. Paweł Wódkiewicz, a trzecie miejsce zajął mł. asp.
Radosław Szymula.

II miejsce
Na drugim miejscu głosami naszych
czytelników znalazł się sierż. Paweł
Wódkiewicz, od 1 kwietnia 2009 roku
dzielnicowy z Kowar. Otrzymał liczne
podziękowania ze szkół za bardzo dobrą
współpracę. Jest uczynny, miły, wielokrotnie nagradzany przez burmistrza Kowar.
Prywatnie jest pasjonatem samochodowych rajdów szosowych. Mieszkańcy są
wdzięczni za zaangażowanie, uśmiech,
serdeczność i dobre słowo.

III miejsce
Mł. asp. Radosław Szymula, który zajął
trzecie miejsce, dzielnicowym jest od 1
stycznia 2007 roku w Jeleniej Górze.
Jego rewir to ulice Wolności do nr 37,
38, Wojska Polskiego, Mickiewicza do nr
10, 15, Słowackiego do nr 4, Zamenhofa,
Skłodowskiej, Grabowskiego, Matejki do
nr 15, 20, Teatralna, Sudecka do Staffa,
Grottgera do nr 4, Piłsudskiego od nr
13, Nowowiejska, Staffa na skałkach,
Ptasia, Zana, Studencka i Wzgórze Grota
Roweckiego. Jest lubiany przez mieszkańców, miły, uczynny, dobrze oceniany
przez przełożonych. Głosujący cenią go
za profesjonalizm i skuteczność.

kariery, choć
to ciężka, ale
ciekawa praca.
A za co cenią go ci, którzy na niego
głosowali? Za
profesjonalne załatwianie spraw, za
z a i n t e re s o wanie, zaang a ż owa n i e ,
zaufanie, pomocną dłoń
w każdej
sytuacji, ze
serdeczność
i ludzkość. –
Zdobycie takiego tytułu
bardzo mnie
zaskoczyło,
nie spodziewałem się
I miejsce: sierż. Jakub Erchard
tego. Pierwsze miejsce
będzie mnie
z o b ow i ą z y wać do jeszcze cięższej i lepszej Jest to bowiem potwierdzenie,
pracy – powiedział nam sierż. że ci funkcjonariusze są ludziom
potrzebni, cenieni i dzięki nim
Erchard.
Gratulujemy nie tylko zwy- czują się w naszym mieście bezcięzcom, ale również każdemu pieczniej.
z policjantów, na którego Czytelnicy oddali choć jeden głos.
Angelika Grzywacz

Klasyﬁkacja
Jakub Erchard – 55 głosów
Paweł Wódkiewicz – 28 głosów
Radosław Szymula – 18 głosów
Krzysztof Żwirko - 14 głos

Jacek Grek – 14 głosów
Łukasz Klimczak – 14 głosów
Michał Góźdź – 11 głos
Justyna Filipczuk – 10 głosów
Rafał Skiba – 7 głosy

Bartosz Klim – 5 głosów
Paweł Paliński – 4 głosy
Marcin Uchman – 3 głosy
Robert Pietruszka – 3 głosy
Leszek Mamot – 2 głosy

Fot. Policja

Fortuna w kanały

Paweł Zackiewicz – 1 głos
Michał Ragiel – 1 głos
Marek Czarnecki – 11 głos
Maciej Chrynkiewicz – 1 głos
Tomasz Woźniczak – 1 głos

ROZMOWA JELONKI
– Jakie są dobre i złe strony
pracy w policji?
– Minusy to przede wszystkim
brak wolnego czasu: policjantem jest
się przez cały czas, nawet po wyjściu
z pracy. Plusy to kontakt z ludźmi i
to, że można im pomagać.
– Jak zdobywa Pan zaufanie
mieszkańców?
– Oddaniem i ciężką pracą. Ludzie
muszą znać i widzieć dzielnicowego.
Staram się być widoczny i pomocny.

Fot. Tejo

Ocena krajowa wniosku złożonego przez spółkę Wodnik na kanalizację miasta Jeleniej Góry opiewającego na kwotę 120 mln złotych, zakończyła się sukcesem. Dalsza
jego weryfikacja w Brukseli jest tylko formalnością.
Skanalizowanie Jeleniej Góry zacznie się przyszłym
roku a zakończy za sześć lat.
– Te pieniądze już zostały nam przyznane – mówi
Wojciech Jastrzębski, prezes spółki Wodnik. – Na nas
jeszcze spoczywa obowiązek
dopasowanie dokumentów
do wymogów z Brukseli,
będą jeszcze jakieś uzupełnienia, ale to jest już
tylko „dopieszczanie”. Do
zakresu prac, spraw formalno-prawnych, ekonomiczno-finansowych
jesteśmy w stu procentach

przygotowani – mówi prezes Jastrzębski.
Skanalizowanie prawie całego
miasta (poza Jagniątkowem i Goduszynem) potrwa do 2015 roku,
do kiedy Polska zobowiązała się
wprowadzić odprowadzenie ścieków
kanałami w aglomeracjach powyżej
15 tysięcy mieszkańców, do których
należy Jelenia Góra.
To pozwoli na podwyższenie standardu życia mieszkańców, ale i na uniknięcie kar, jakie stolica Karkonoszy musiała-

by zapłacić, gdyby ta inwestycja nie
została zrealizowana.
Wodnik z rozpoczęciem inwestycji
nie czekał do podpisania umowy. W
tym roku przy finansowaniu miasta
i własnych środków wydał na prace
projektowe prawie 600 tysięcy złotych. W najbliższym czasie ogłoszony
zostanie m.in.

przetarg na wyłonienie inżyniera
kontraktu, który zajmie się całą organizacją budowy.
– W tym roku zlecimy też dalsze
projektowanie m.in. Sobieszowa czy
ulicy Zjednoczenia Narodowego,
będziemy już przygotowywać place
budów i szukać wykonawców na te
zadania, które będą rozpoczynane w
pierwszej kolejności – mówi prezes
Wodnika.

(Angela)
Pierwsze prace nad przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu
operacyjnego infrastruktura i środowisko w konkursie nr 5 rozpoczęły się w 2007 roku.
W 2008 roku dokumenty przekazano do konkursu. Podpisanie umowy nastąpi w marcu
przyszłego roku, a tuż po nim ruszą prace. Zadanie opiewa na 120 mln złotych, z czego
dofinansowanie z unii wyniesie 61 800 tys. zł, 17 mln zł będzie pochodziło z budżetu miasta i
pozostała kwota ze środków Wodnika. W ramach prac wykonane zostanie 50 km kanalizacji,
22 km wodociągów i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Dla mnie jest to po części misja.
– Jakie zdarzenie najbardziej
utkwiło Panu w pamięci?
– Sylwester ubiegłego roku w
Karpaczu, kiedy brałem udział
w większej akcji, gdzie grożono
policjantom.
– Jakie ma Pan hobby?
Interesuje się muzyką rockową,
dobrą książką, lubię piesze wycieczki
po górach oraz filmy akcji.

Razem skuteczniej

Fot. Angela

w szkole, ale postanowił zmienić
zawód, by sprawdzić swoje możliwości. Policyjna profesja nie rozczarowała go. Chce nosić mundur
do końca swojej zawodowej

Fot. Policja

Sierż. Jakub Erchard obowiązki
dzielnicowego w Karpaczu pełni
od 4 lat. Jako dzielnicowy ma
bardzo dobry kontakt z mieszkańcami, jego praca jest dobrze
oceniana przez przełożonych.
Od siedmiu lat mieszka w Podgórzynie i ma szczęśliwą rodzinę.
Wcześniej pracował jako pedagog

Tu będzie kanalizacja
W Sobieszowie prace obejmą ulice: Chałubińskiego, Bronka Czecha i inne, w sumie około
12 km kolektorów sanitarnych. Inwestycje pojawią się również w Cieplicach w rejonie
ulicy Zjednoczenia Narodowego. Kanalizacja będzie też na ulicach Karola Miarki i Osiedlu
Pomorskim. Zaplanowano także roboty przy Osiedlu Robotniczym, gdzie powstaną bulwary
nad Młynówką. Kanalizacja zostanie też przeprowadzona w rejonie ulicy Rodzinnej. Robotom
kanalizacyjnym będą towarzyszyły prace przy budowie wodociągów.

Jak walczyć ze stratami wody, monitorować sieć, przystosować koncern
czy wprowadzić GIS, co zrobić, żeby
codzienna praca na sieci została szybko przeniesiona do map cyfrowych? na te i wiele innych pytań odpowiadali
sobie wzajemnie goście z Aquabench
GmbH w Dreźnie (Niemcy) i pracownicy Wodnika podczas środowej
rewizyty w oczyszczalni ścieków i
stacji uzdatniania wody w Jeleniej
Górze. – Współpraca ma wymiar instytucjonalny, podpisaliśmy umowę o
wymianie doświadczeń i wypełniamy
ją treścią – mówi Wojciech Jastrzębski,
prezes spółki Wodnik w Jeleniej Górze.
Treść to wzajem odwiedziny i korzystanie z doświadczeń. Jeleniogórzanie
byli w Dreźnie w sierpniu. Wizyty
zgodne są z przygotowywanym
europejskim projektem benchmarkingu oczyszczalni ścieków, czyli
wymiany informacji. – Dyskutujemy
ze spółką o parametrach kosztowego
uczestnictwa i ewentualnego uzyskania współfinansowania – wyjaśnia
prezes Jastrzębski. Taka współpraca
i wykorzystanie benchmarkingu
pozwoli przede wszystkim na lepsze
zarządzanie spółką, obniżenie kosztów jej utrzymania.
– Przełoży się to na cenę wody i ścieków. Przez podjęte działania dążymy
do tego, by jak najbardziej racjonalnie
wykorzystywać swój majątek i obniżać zbędne koszty – mówi.

(Angela)
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Figa z makiem
od marszałka

Teatr im. Norwida nie dostanie tak potrzebnego wsparcia
z urzędu marszałkowskiego.
sceny i tworząc dwa niezależne
teatry.
Marszałek miał dołożyć pół
miliona do budżetu Teatru im.
Norwida na premiery. Miasto
miało z kolei dofinansowywać fil-

została ona wniesiona przez prezydenta miasta.
– Ta idea nie znalazła uznania
przede wszystkim w oczach członków komisji kultury i nie wydaje
mi się, żeby w tym roku sprawę

C. WIKLIK: – NIE WIEM, DLACZEGO
PREZYDENT SZERENIUK ROBI LUDZIOM
WODĘ Z MÓZGU A Z SIEBIE GŁUPKA.
harmonię. Zimą takie rozwiązanie
zaakceptował sejmik dolnośląski, a
ówczesny wicemarszałek Piotr Borys publicznie wyraził gotowość do
partycypacji w kosztach utrzymania teatru. Ale jeleniogórscy radni,
którzy od wiosny mieli podjąć
wiążącą decyzję, nie rozpatrywali
projektu uchwały, ponieważ nie

współprowadzenia obydwu instytucji była możliwa do załatwienia.
Dlatego też nie przedstawiamy radzie odpowiedniej uchwały – mówi
zastępca prezydenta Jeleniej Góry,
Zbigniew Szereniuk. – Szkoda, bo
urząd marszałkowski proponował
nam dobre warunki współpracy,
miasto dokładałoby dużo mniej.

Ostra jazda pod kontrolą
Dziesięciu policjantów i piętnastu strażaków, którzy w codziennej pracy kierują pojazdami uprzywilejowanymi, doskonaliło swoje umiejętności w warunkach ekstremalnych.
Każdy z nich jadąc z dużą prędkością musiał odnaleźć się w poślizgu, pokonać przeszkody na drodze, ominąć mur oraz pieszego, który wkroczył na jezdnię.

Fot. Organizator

W zadaniach przygotowanych
przez Naukę Bezpiecznej Jazdy
Tomasza Kuchara w Legnicy na
starym lotnisku, gdzie szkolili się
mundurowi, liczyły się nie tylko
umiejętności, ale również odporność na stres, szybkość reagowania
czy podejmowania decyzji.
O poprawnym przejeździe często
decydowały ułamki sekund oraz
nawyki w tak drobnych kwestiach,
jak układ rąk na kierownicy czy
nogi na pedałach gazu i
sprzęgła. Z
pewnością
nie brako-

wało emocji, a jak mówili uczestnicy, to z nimi trzeba było się przede
wszystkim oswoić by poprawnie
wykonać manewr.
– Straż pożarna wykonywała
szkolenia w samochodach ciężarowych na trudnych trasach i na
powierzchni z rozlaną pianą czy
olejem – mówi Roman Kuty, zastępca dyrektora WORD – u w Jeleniej
Górze. – Dla policjantów szkolenie
odbywało się na samochodach
osobowych marki peugeot
307 – 308.
Policjanci

musieli m.in. ominąć pieszego,
który wtargnął na drogę. Trzeba
było najpierw rozpędzić samochód
do prędkości 70 – 80 km/h, ominąć
osobę która wtargnęła na jezdnię i
przy hamowaniu wykonać kolejny
manewr, by z pasa przeciwnego
wrócić samochodem na swój pas
ruchu.
Inne ćwiczenia to slalomy, zawracanie na hamulcu ręcznym, czy
ćwiczenia tzw. kreski, gdzie kierowcy musieli się wykazać umiejętnościami manualnymi, by nie wypaść
poza linie. Były to ćwiczenia bardzo
przydatne, i efektowne, na sporych
prędkościach.

(Angela)
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
powinni posiadać dużo wyższe umiejętności niż przeciętny kierowca. Muszą jeździć
oni szybciej, a przy tym i bezpieczniej.
Nie zawsze się to udaje, a konsekwencje
nieostrożnej jazdy na sygnałach bywają
tragiczne, o czym piszemy na stronie 5.

iż taka umowa została przesłana
do naszego magistratu – tłumaczy
radny Wiklik.
– Przecież to my naciskaliśmy
urzędników, aby jak najszybciej sfinalizowali umowę z marszałkiem,

Dlaczego komisja kultury nie
akceptuje umowy z marszałkiem?
Zapytaliśmy jej przewodniczącego,
Cezarego Wiklika. – Nie wiem,
dlaczego prezydent Szereniuk robi
ludziom wodę z mózgu a z siebie

Z. SZERENIUK: – TA IDEA NIE ZNALAZŁA
UZNANIA PRZEDE WSZYSTKIM W
OCZACH CZŁONKÓW KOMISJI KULTURY
głosowaliśmy za wprowadzeniem
jej w życie a teraz prezydent mówi,
że to my ją blokujemy? Mam wrażenie, że to miejskim urzędnikom
zależy na tym, żeby nie było żadnej
współpracy z urzędem marszałkowskim – mówi rajca.

głupka. Od maja ubiegłego roku nie
widzieliśmy chociażby projektu tej
umowy. Właśnie od pana Szereniuka usłyszeliśmy wtedy, że możemy
zobaczyć, jak wygląda umowa z
teatrem w Legnicy, bo nasza będzie
taka sama. Ale nigdy nie zobaczyliśmy niczego na papierze, mimo że
urząd marszałkowski deklarował,

Marek Komorowski

Wyzwolą pamięć

Na wernisaż przestrzennej wystawy, na którą złożą się nietypowe
rzeźby, zaprasza Biuro Wystaw
Artystycznych, które zaprosiło
Agnieszkę Kopeć i Czesława Chwiszczuka. Ekspozycja pod nazwą „Wyzwalanie pamięci” zostanie otwarta
5 listopada o godz. 17 w BWA przy
ulicy Długiej.

Fot. Policja

Fot. Konrad Przezdzięk

Mało kto rozumie to, co się dzieje
z umową, jaką jeszcze w zeszłym
roku miasto miało podpisać z
urzędem marszałkowskim o współprowadzeniu ówczesnego Teatru
Jeleniogórskiego im. CK Norwida
oraz Filharmonii Dolnośląskiej w
Jeleniej Górze.
Pod koniec 2008 roku sprawę
odłożono, ponieważ marszałek nie
chciał dopłacać do Sceny Animacji
TJ. Sprawę tę wyjaśniono rozdzielając z początkiem tego roku dwie

Pieniądze
przepadną
Wicemarszałek województwa Jerzy
Łużniak jest zdziwiony brakiem reakcji
urzędu miejskiego na propozycje współpracy. – Już w lutym sejmik przyjął
uchwałę o współprowadzeniu teatru i
filharmonii, w budżecie zarezerwowano
300 tysięcy złotych na ten cel. Do dzisiaj
na podpisanie umowy czeka 200 tysięcy
złotych, bo reszta została wykorzystana
na inne projekty. Te pieniądze były
zarezerwowane do końca października.
Do 7 listopada dałem czas do podjęcia
jednoznacznej decyzji, podpisujemy czy
nie umowę, która do Jeleniej Góry trafiła
pół roku temu i cały czas tam leży. Jeśli
nie będzie żadnej decyzji po 7 listopada
te 200 tysięcy złotych przeznaczę na
inne projekty kulturalne w województwie
– powiedział nam Jerzy Łużniak.

Fot. Konrad Przezdzięk

Urząd Marszałkowski we
Wrocławiu – wbrew zapowiedziom – nie będzie
współfinansował Teatru
im. Norwida w Jeleniej Górze. Placówka nie otrzyma więc potrzebnych na
działanie środków, które
zostaną rozdysponowane
pomiędzy inne jednostki.
Winą za to zamieszanie
samorządowcy obarczają
się wzajemnie.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Straszył i groził,
bo potrącił mu psa

Spotkanie z pisarzem

Kazimierz Szymeczko, popularny
twórca literatury dziecięcej spotka
się z najmłodszymi czytelnikami w
Książnicy Karkonoskiej. Z pisarzem
będzie można porozmawiać w nadchodzącą środę, 4 listopada o godz.
9 i 11. Ilość miejsc w sal konferencyjnej jest ograniczona. Książnica
Karkonoska znajduje się przy ul.
Bankowej w Jeleniej Górze.

(tejo)
Złodziej na głodzie

Bardzo głodny i spragniony okazał się pracownik jednego z hoteli
w Karpaczu. 25 X ukradł jedzenie
i alkohol. Z kuchni zniknęły dwa
kilogramy sera i mięsa, litr wódki
oraz pół beczki piwa. Obecnie trwają ustalenia, który z pracowników
dokonał kradzieży. Jeżeli uda się
jednemu z nich udowodnić winę,
zostanie on natychmiast zwolniony
z pracy.

(Ania)

Psa biegającego bez smyczy po ulicy potrącił w Szklarskiej
Porębie pewien kierowca. Właściciel zwierzęcia zagroził,
że go pobije i zniszczy mu dom. Napastnikowi grozi kara
więzienia.
Kiedy dwa dni temu doszło do
potrącenia zwierzęcia, wyprowadzony z równowagi właściciel
psa, który nie zadbał o opiekę nad
czworonogiem i nie prowadził go
na smyczy, rzucił się na kierowcę z
wyzwiskami żądając od niego 350
złotych za leczenie pupila.
Prowadzący pojazd odmówił,
czym wywołał atak furii posiadacza
czworonoga. – Ten postanowił
wymusić pieniądze między innymi
groźbą pobicia go i zniszczenia
mieszkania – relacjonuje podinsp.

Edyta Bagrowska, rzeczniczka
policji. Pokrzywdzony gróźb nie
zlekceważył i powiadomił policję.
Sprawca jeszcze tego samego
dnia został zatrzymany. Przyznał
się do przestępstwa i oświadczył,
że chciał tylko zwrotu kosztów
leczenia zwierzęcia. Agresor trafił
do policyjnego aresztu. Dopuścił
się tego przestępstwa w warunkach
„recydywy”. Teraz grozi mu kara do
3 lat pozbawienia wolności.

(tejo)

2 listopada 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9

ROZMAITOŒCI
Wszystko się kręci
wokół pamięci
Bezustannie wciąż i wciąż. W
dni ostatnie, świąteczne, szczególnie poddani jesteśmy dyktatowi
pamięci. Nierzadko jedziemy setki
kilometrów, by choć na chwilę
pobyć tak naprawdę, ze sobą, ze
swoją pamięcią. Powtarzamy rytuał zapamiętywany od pokoleń. Od
zawsze. Od pierwszej zapamiętanej
świeczki, od pierwszej wieczornej
wyprawy na cmentarz, pierwszego
dnia listopada. Jak co roku, najpierw jako dzieci, potem już ze swoimi dziećmi, wnukami… Po wcześniejszych porządkach i dostojnej
przechadzce, usprawiedliwiającej
po trosze, mający nastąpić, obfity
świąteczny obiad, czas wreszcie
na wieczorne misterium.
W to listopadowe święto pamięci, pozostałe nam jeszcze z
pogańskich czasów, nad najmniejszym nawet cmentarzem, unosi
się łuna płonących zniczy i świec.
Zapach stearyny miesza się wtedy
z zapachem jesieni. Gdy trafi się
dzień bezwietrzny, rozedrgane powietrze przenosi strzępki powitań
i rozmów, nie widywanych przy
innych okazjach, znajomych z
dawnych lat. I właśnie taki obraz
dnia zmarłych, nazywanego także
dniem wszystkich świętych, podsuwa nam usłużna pamięć.
Wspomnienia wchłania pamięć,
dzieci rosną i zanim się spostrzegliśmy, jak do zbiorowej pamięci, wraz
z obcym dotąd rytuałem, przenika
do nas, zupełnie inny sposób świętowania. Jedni przyjmują go i nie
znając zazwyczaj jego historii, ani
kultury, z której się wywodzi, siłą
rzeczy dorabiają doń, swoje własne
atrybuty. Inni zaś odmawiając
prawa bytu wszelkim halołynom,
wytaczają w dyskusji o sposobach
listopadowego świętowania, najcięższe działa. W czasie sporów o
kształt naszej tradycji i stan naszej
pamięci, nierzadko tragiczna linia
podziału miedzy zwolennikami
a przeciwnikami, przebiega, jak
zwykli mawiać mistrzowie słowa
czasu stanu wojennego, przez
wiele polskich rodzin.
Przyznam szczerze, że swego
czasu i ja uległem zbiorowym
niepokojom i często na wyrost kreowanym obawom. Że wynarodowienie, że brak patriotyzmu i inne
jeszcze plagi, niechybnie czekają na
nas w przypadku powszechnemu

przyzwoleniu dla obrzędów z
lampionami, dynią i błyszczącymi
pazurkami. Obawiałem się z niemałą rzeszą współplemieńców nie
o nic innego, jak o naszą pamięć
właśnie.
O to co stanie się z tym wszystkim, co bliskie, znajome, oswojone
i pamiętane od zawsze. O to, co
stanie się z tym, co powtarzalne, bezpieczne i niezbędne do
plemiennego bytowania. Wszak
ukształtował nas przecież obrządek
i odwieczny rytuał przekazywany
przez pokolenia. Pokolenia żyjące
w warunkach nie zawsze komfortowych. W swojej zbiorowej
pamięci, zawsze jesteśmy jednakowo dobrzy, prawi i nieomylni.
Przekonani o wyższości swych
racji, w razie potrzeby, podpierając
się niczym innym, jak pamięcią
właśnie.
Obawiałem się, i pewnie obawiam się jeszcze trochę. Ale się
już nie lękam, nie boję nowego.
Bo nowe, jak zwykle, o czym
nie zawsze chcemy pamiętać,
traktowane przyjaźnie, z ciekawą
życzliwością, zadomawia się w nas,
w sposób, na który możemy mieć
wpływ. Przyjmując z nowego to, co
jeszcze nieznane, a wartościowe,
eliminując w sposób naturalny,
rzeczy nie do przyjęcia w naszej
kulturze. Jestem spokojniejszy, bo
pamięć ostatnich lat o tym właśnie
mnie przekonuje.
Dopóki te same dzieci, dowcipnie przebrane – bez żadnych dyń i
pazurków – za kilka tygodni, znów
będę przekupywał cukierkami,
jako Herodów i Diabłów, dopóty
jestem spokojny o stan naszej
zbiorowej pamięci. Jeśli jednak,
przyszłoby dożyć czasów, gdy
nasza zbiorowa pamięć miałaby
się zacząć jednak od przysłowiowych halołynów… Cóż, wszak
Stara Baśń Kraszewskiego, którą
w wersji filmowej, poznaje właśnie
moja ośmioletnia córka, kończy
się słowami deklamowanymi już
na napisach końcowych: Tak więc
Mieszko wyciął stare dęby, obalił
pogańskie bóstwa i sprowadził do
plemienia Polan, wiarę Chrystusa.
Czy o tym też jeszcze pamiętamy?
Pamięć podsuwa mi tutaj, jedno z
pradawnych życzeń, obyśmy żyli w
ciekawych czasach.

Jacek Jaśko

PLOTKI I FAKTY
Laudacje radnego

Przewodniczący komisji
statutowej radny Krzysztof
Mróz (Prawo i Sprawiedliwość) podczas ostatniej sesji
czytał uzasadnienia, które
nadesłały osoby i stowarzyszenia typujące znanych jeleniogórzan i nie tylko do tytułów zasłużonych dla miasta
oraz honorowych obywateli .
Z mozołem brnął przez różne
style pism i ich różny poziom
językowy. Zdarzył mu się też
lapsus godny kabaretu, przeczytał: „szczerze wierzę” i zaraz poprawił się na – „szerząc
wiedzę”. A przejęzyczenie
skomentował typowym dla
siebie pełnym samokrytycyzmu uśmieszkiem. Jedynie
kiedy odczytywał uzasadnienie, które napisano o Marzenie Machałek, nawet się
nie zająknął. To się nazywa
lojalność partyjna.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

BYWAJĄC

– A ty, Hubercie, zwłaszcza
jutro powinieneś…

Nie patrz tak
na mnie…

– mruknął między wierszami Janusz Nagórny do
Jacka Jaśko (czytajcie go
obok), któr y snując wizję
eksponowania fotografii w
przestrzeni miejskiej podczas
spotkania w Biurze Wystaw
Art yst ycznych wpatr ywał
się prosto w oczy inspektora
w wydziale kultury urzędu
miejskiego zupełnie jakby
widział w nich potrzebne na
ten cel złotówki. Pieniędzy
tam jednak nie było. Andrzej
Więckowski całą sytuację
skwitował stwierdzeniem,
że pan Janusz jest zbyt uczciwym pracownikiem urzędu,
aby o finansach decydować.
Wszyscy od razu pomyśleli o
ratuszu. Ten jednak o tak później porze był już nieczynny i
wizja Jacka Jaśko pozostała
wciąż niestety tylko wizją.

– … na siebie uważać. Jest
Hubertus, a PiS tylko czeka…

(anzol/Mar)
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.

– … żeby ci coś odstrzelić.

Marcin Zawiła, poseł; Jerzy Łużniak, wicemarszałek dolnośląski, Hubert Papaj, przewodniczący rady miasta (wszyscy z Platformy Obywatelskiej)

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Cieplickie
niepokoje
Kiedy wyszedłem z jednego z
cieplickich lokali – mając wciąż w
gardle przypalone placki ziemniaczane w psudo-sosie grzybowym
z zagęszczonego zupnego proszku
i z korzeniami suszonych borowików (raczej nie tegorocznych,
bo nie było) – ujrzałem plac
Piastowski tętniący życiem smętnym i jesiennym. Z radosnymi
akcentami w postaci oszpeconych
przez debili bohomazami elewacji
kamienic.
Tego niezbyt przyjaznego krajobrazu dopełnił widok rozgrzebanej budowy basenów uzdrowiskowych z napisami jeszcze z PRL:
przypominającymi o obowiązku
założenia kasku. W tle – sypiące
się zszarzałe mury poniemieckiej

kamieniczki, z której okna – niezależnie od pory roku – zawsze
zwisają zwały pościeli. Nad tym
wszystkim – kolorowa tablica,
że dzięki Unii Europejskiej w
Cieplicach wyremontowano ileś
tam bocznych dróg.
Park Zdrojowy jesienią szarzeje.
Poharatana nożami kolejnych
debili konstrukcja muszli koncertowej bije w uszy ciszą. Gdzieś
z oddali wspomnień wracają
melodie letnich koncertów promenadowych, które dodawały
nieco kurortowego blichtru. Zabytkowy teatr jest w remoncie,
więc odpada z oferty zabijającej
jesienną nudę.
Cieplickie Centrum Kultury
przystanęło po udanym sezonie

i zabiera się za kształcenie przyszłych dziennikarzy (i pewnie
weźmie mój felieton na warsztat
pod tytułem „Jak nie należy pisać”). Muzeum Przyrodnicze przyciąga nieśmiertelnymi truchłami
ptaków. Oglądane przez kolejne
pokolenia zwiedzających mumie

świat – przepędziłyby gdzie pieprz
rośnie tych, którzy jeszcze chcą
zażywać kuracji u wód w eksmieście, które – zepchnięte do rangi
podrzędnego osiedla Jeleniej Góry
– straciło moc uzdrawiającą.
Tę morowo-mroczną wizję
Cieplic zawdzięczam nie tylko

W WYPROSTOWANIU CIEPLICKICH MŁODYCH
ZŁOCZYŃCÓW NIE POMOŻE NAWET OCEAN EURO I
KUPIONE ZAŃ DYSCYPLINY DO PRZETRZEPANIA DUPSKA

na szczęście jeszcze wszystkim się
nie znudziły.
Jedyna żywa i egzotyczna atrakcja uzdrowiska, czyli krokodyl
Kermit, na cieplickim bruku już
się nie pojawi. Policja zwinęła
jego właściciela, bo ten nie tylko
hodował przemiłą gadzinę, lecz
także pasjonował się pieszczeniem
śmiercionośnych skorpionów.
Szczęście, że obrzydliwe pajęczaki
nie rozlazły się po uzdrowisku, bo
– wysławszy kilka osób na tamten

inspiracji lekturą przygód radcy
kryminalnego Eberharda Mocka,
postaci, która zawładnęła dziełem
poczytnego Marka Krajewskiego.
Ta wizja – niestety – w głębokim
moim przekonaniu nie jest literacką fikcją, ale najprawdziwszą
z prawd.
Dlatego z radością wielką zareagowałem na światełko, które
w minionym tygodniu zaiskrzyło
się w tunelu lokalnej nudy: zapowiedź remontu pięknego – choć

niemal zaszlachtowanego przez
czas i niedbalstwo – budynku poklasztornego zbudowanego przez
cystersów. Znajdą tam miejsce
rzeczone placówki kultury, które
– wspomożone kasą i nowymi pomysłami – zaproponują kurortowi
nową jakość. Oby!
Czy to zapowiedź poprawy
uzdrowiskowego bytu? Tak. Pieniądze są zaklepane, pomysł na
rozruszanie centrum uzdrowiska – także. Pozostaje jednak
wątpliwość: jak na to zareaguje
kwiat cieplickiej młodzieży? Ten,
co wieczór w wieczór przelewa
przez siebie hektolitry alkoholi
tanich przed jednym ze sklepów.
Oczywiście trzepiących mózgi
nalewek winopodobnych tam się
nie kupi, bo w nocy zamknięte, ale
– wiadomo: Polak potrafi, a ciepliczanin tym bardziej – paliwo musi
być choćby spod ziemi i na pewno
nie jest to woda termalna.
Sfrustrowane cieplickie młode

pokolenie jest szczególne. Do Jeleniej Góry ma dość daleko (i też tam
nudnawo). Gdzie się wyszumieć?
Pozostaje ulica oraz wszelkie zło,
które z niej wyłazi (dobro też wyłazi, tylko jakoś mało kto potrafi
je zauważyć). Na sprejowe kreski
zdegenerowanej wyobraźni tylko
czekają coraz bardziej zeszpecone
ściany. A uczciwi ciepliczanie – w
znacznej większości – wieczorem
wolą nosa z domu nie wystawić, z
obawy przed stalową pięścią miejscowych łysoli i kapturków.
I jakoś trudno mi uwierzyć,
że ambitny plan Przystani Twórczej CKK oraz muzealne gabloty
pełne skarbów tę złą młodzież
wyprostują. Nie pomoże w tym
nawet ocean euro i kupione zań
dyscypliny do przetrzepania dupska. Pesymistycznie to widzę. Oby
do wiosny!

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA
POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Archwium TEATRU NORWIDA

Swojsko i z charyzmą

W „Sztuce dla dziecka” zabawiał publiczność jako lodziarz.
Od początku swej działalności artystycznej Piotr Konieczyński każdą swą rolą na scenie
Teatru im. Norwida potwierdził trafność wyboru zawodu. Należy do aktorów, którzy
nawet na podstawie książki telefonicznej potrafią zagrać przejmujący monodram.
Łączył cień ironii i lekkość z
ciemną stroną ludzkich interakcji
w dwóch inscenizacjach mistrza
satyry i groteski Mikołaja Gogola w
reż. Wiesława Hołdysa; „Opowieści
petersburskie” (1989) w roli cyrulika Iwana Jakowlewicza, który golił
niejeden urzędniczy podbródek
oraz „Martwe dusze” (1990) jako
intrygant i hochsztapler Paweł
Iwanowicz Cziczikow. Popisem jego
aktorskich umiejętności była postać
Trzeciego w przezabawnej będącej
pastiszem teatru klasycznego sztuce Jacka Chmielnika „Romanca”
(1992) w reż. Adolfa Weltschka.
Swoim spontanicznym komizmem
zaimponował w roli materialistycznego Milta Manville’a w komedii
Murray’a Schisgala „Sie kochamy”
(1992) w reż.

wtedy dyrektora teatru Zygmunta
Bielawskiego. W 1991 i 1992 roku
odebrał nagrodę Złotej Iglicy. Śmieszył widzów swym szarmanckim
zachowaniem jako niecierpliwy,
działający pod wpływem impulsu
i emocji Wacław w komedii Aleksandra hr. Fredry „Zemsta” (1993)
w reż. Bielawskiego.

Studium przypadku

Piotr Konieczyński we wszystkie
swoje poczynania aktorskie wkłada wiele serca, każdą rolę gra z
ogromną pasją i zaangażowaniem.
Oczarowuje widza charyzmą, ale
też osobowością i talentem. W sztuce Tennessee Williamsa „Szklana
menażeria” (1993) w reż. Roberta
Czechowskiego stworzył przejmujące studium groteskowej postaci
Toma, syna znudzonego pracą w fabryce, który ma odwagę, by marzyć
o byciu poetą. Zapisał się mocno w
pamięci widzów w roli agresywnego niedoszłego samobójcy, wychowywanego przez ukochanego
dziadka, zabójcy małżeństwa, który
trafia do szwedzkiego zamkniętego
zakładu psychiatrycznego w sztuce
Pera Olova Enquista „Godzina
kota” (1994). Potrafił z łatwością
zmienić się w zmanierowanego
uwodziciela Lucencjo w komedii
szekspirowskiej „Poskromienie
złośnicy” (1994) w reż. Jurija Krasowskiego. W dramacie Antonia
Buera Vallejo „Koncert
świętego Owidiusza” (1994)

Fot. Konrad Przezdzięk

Po debiutanckim występie na
jeleniogórskiej scenie w spektaklu
Bertolta Brechta „Człowiek jak
człowiek” (1987) w reż. Hanny
Herman-Cieślik, Mieczysławy Walczak-Deleżyńskiej i Jerzego Kozłowskiego oraz ukończeniu wydziału
aktorskiego wrocławskiej PWST
(1988), wylądował na deskach jeleniogórskiego Teatru im. Norwida,
gdzie pracował i dalej pracuje bardzo uczciwie na swój wizerunek. A
już nie raz zaskoczył jeleniogórską
publiczność świetną kreacją.
Sukces Konieczyńskiego polega
napewnego rodzaju swojskości,
zktórą utożsamia się widz. Poza
tymumie dokonać tzw. analizy
postaci. Obserwuje wokół ludzi,
zapamiętuje po swojemu ich zachowanie, gesty, sposób mówienia,
mimikę, rozszyfrowuje charaktery
i przetwarza w sztukę. Grał w tylu
przedstawieniach, że – ograniczeni
miejscem w gazecie – przypomnimy tylko niektóre role aktora..
Komizm i mrok
Świetnie sobie radził zarówno
w trzecioplanowych rolach na
horyzoncie sceny, jak i w epizodach.
Tą drogą zaszedł do kreowania
głównych postaci. Od seminarzysty
w „Biesach” wg Dostojewskiego
(1988) w reż. Krzysztofa Rogoża
do tytułowej roli w sztuce „Brodski”
(1988) w reż. Bogdana Rudnickiego,
rzeczy o laureacie Nagrody
Nobla w dziedzinie
literatury.

W roli Millera – „Intryga i miłość” w reż. Raduszyńskiej (listopad 2008).

w reż. Adolfa Weltschka widzieliśmy go w dalszoplanowej roli
Dawida.
Wydarzeniem była jego kreacja
młodego kelnera w spektaklu
Tadeusza Różewicza „Stara kobieta
wysiaduje” (1995) w reż. Andrzeja
Bubienia, za którą został wyróżniony w I Ogólnopolskim Konkursie
Polskich Sztuk Współczesnych w
Warszawie. Wydobył się ponad
poziom przeciętności jako czcigodny obywatel Piotr Iwanowicz
Dobczyński w błyskotliwej czarnej
komedii Mikołaja Gogola „Rewizor”
(1995) w reż. Jurija Krasowskiego.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się spektakl poetycki „Norwid”

Andrzeja Saramonowicza „Testosteron” (2003) w reż. Małgorzaty
Bogajewskiej wystąpił w roli
Sebastiana Tretyna, pracownika
agencji reklamowej. W 2004
roku zadebiutował udanie jako
reżyser sztuki Sławomira Mrożka „Tango”. W przedstawieniu
Aleksandra Żelezcowa „Dialogi
o zwierzętach” (2004) w reż.
Krzysztofa Rekowskiego.
Majstersztykiem aktorskim
była postać anioła Amhiela w
spektaklu Roberta Bruttera „Kantata na cztery skrzydła” (2005) w
reż. Krzysztofa Jaworskiego, za
którą zdobył wyróżnienie przyznane przez Młodzieżowe Jury

ROLE KONIECZYŃSKIEGO ZMIĘKCZAJĄ SERCA
WIDZÓW, W POJEDYNKĘ POTRAFI URATOWAĆ
SZTUKĘ, ZAWŁASZCZAJĄC NAWET W
EPIZODYCZNEJ ROLI TEATRALNĄ PRZESTRZEŃ.
(1995) w reż. Aliny Obidniak na
podstawie twórczości Cypriana Kamila Norwida, gdzie norwidowskie
wiersze w jego interpretacji zyskały
nowe oblicze.

Romantyk i cwaniak

Wystąpił w dwóch przedstawieniach Adama Hanuszkiewicza: „Komedia pasterska”
(1997) w roli pasterza i „Kordian”
Juliusza Słowackiego (2001) jako
podchorąży. Uwiarygodnił pełną
chrześcijańską pokorę i głęboką
wiarę księdza Piotra w spektaklu
Adama Mickiewicza „Dziady”
(1998) w reż. wtedy szefa teatru
Grzegorza Mrówczyńskiego.
Następnie zmienił się w księcia
Kirkora w dramacie Juliusza
Słowackiego „Balladyna” (1999)
w reż. Mrówczyńskiego, szefa
gangu i rozbójnika MacHeatha
w parodii słynnej XVIII-wiecznej
opery Johna Gaya w interpretacji
Václava Havla „Opera żebracza”
(2000) w reż. Andreja Kroba,
awanturnika Karla w komedii
Moliera „Szelmostwa Skapena”
(2000) . Zagrał w „Komedii
sytuacyjnej” (2002) w reż. Sylwestra Chęcińskiego, twórcy
komediowej trylogii o Kargulu
i Pawlaku.
Był wyśmienity jako Prisypkin
w inscenizacji Tadeusza Słobodzianka „Sen pluskwy” (2003) w
reż. Krzysztofa Kopki. W komedii

XXXV Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych. Wyróżniał się też
kreacją romantycznego Leona
Birbanckiego w „Dożywociu”
(2005) w reż. Andrzeja Sadowskiego. Świetną grą mimiką
twarzy w okularach doskonale
ukazał uczucia podającego się
za pisarza prowincjonalnego
oszusta Aleksieja, który nie jest
w stanie sprostać ponurej rzeczywistości i jej przekroczyć
w spektaklu Nikołaja Kolady
„Merylin Mongoł” (2006) w reż.
Justyny Celedy.
Jego kreacja najsłynniejszego
hiszpańskiego rycerza, oderwanego od życia idealisty-szlachcica
Don Kiszota z Manchy to fenomenalny popis kunsztu aktorskiego,
który warto było zobaczyć w
spektaklu Miquela de Cervantesa „Don Kichote” (2007) w reż.
Marka Pasiecznego.

Jak lokomotywa

Jego role zmiękczają serca widzów, w pojedynkę potrafi uratować sztukę, zawłaszczając nawet
w epizodycznej roli teatralną przestrzeń. Niejednokrotnie był jak
lokomotywa. Ciągnął ramotki, nie
pozwalając widzom na dostrzeżenie wszelkich niedociągnięć.
Konieczyński naznaczył rysem
cynizmu Giuseppe’a Givolę, alter
ego ministra propagandy III Rzeszy
- Josepha Göbbelsa, z politycznego
spektaklu Bertolta Brechta „Kariera Artura Ui” (2007)w w reż. W.
Klemma. Został ledwo zauważony,
ale jednak zaistniał na scenie jako
sołtys w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Klątwa” (2007) w reż.
Łukasza Kosa. Budził politowanie
jako uprzejmy drugi mąż Klitajmestry - Ajgistos w uwspółcześnionej
wersji tragedii Eurypidesa „Elektra”
(2008) wg koncepcji Natalii Korczakowskiej.
Katarzyna Raduszyńska powierzyła mu rolę Millera - ojca Luizy
w uwspółcześnionym dramacie
Fryderyka Schillera „Intryga i miłość” (2008) i wywiązał się z tego
zadania aktorskiego doskonale.
W inscenizacji Pawła Demirskiego
„Sztuka dla dziecka” (2009) w reż.
Moniki Strzępki umiał zabawić
publiczność jako lodziarz czyli człowiek, którego nikt nie rozumie.

Zagra służącego

Piotra Konieczyńskiego zobaczymy ponownie w epizodycznej roli
kamerdynera w przygotowywanej
właśnie „Kolacji na cztery ręce”
(czytaj na stronie 11). Właściwie
przez ostatnie dwa sezony ten
świetny aktor jakoś nie miał szans
na przypomnienie, że jest pierwszorzędnym artystą dramatycznym.
Czekamy cierpliwie!

Konrad Przezdzięk

Przygody na szklanym ekranie
Piotr Konieczyński szybko też trafił na szklany ekran rolą maturzysty w teledramacie Rolanda
Rowińskiego „Zero życia” (1987). Zagrał dyrektora w Naczelnej Dyrekcji Kolei Państwowych
w Gdańsku, przyjaciela głównego bohatera (w tej roli Cezary Pazura) z czasów harcerskich
w serialu Andrzeja Konicy „Pogranicze w ogniu” (1991). Ma też swój wkład ma w produkcje
telewizyjne Polsat: serialu kryminalno-sensacyjnego „Fala zbrodni” (2006) w niewielkiej
roli rosyjskiego gangstera i operze mydlanej „Pierwsza miłość” najpierw jako taksówkarz,
który podwozi główną bohaterkę (2006), a potem w roli cierpiącego na arachnofobię
nauczyciela biologii (2009).
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
wydawnictwo: Metal Mind
Productions
To jeden z pierwszych i najbardziej wpływowych zespołów
grających hard rocka od wczesnych
lat 60. Grupa zawiązała się w 1968

Jazz wśród baroku

Parafia p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Jeleniej
Górze zaprasza na koncert
Miśkiewicz/Majewski Quintet
PLAYS KOMEDA, który odbędzie
się 4 listopada o godzinie 19.00
w Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa. Sprzedaż cegiełek
w cenie 25,00 zł w sklepie muzycznym „DEMO” przy ul. 1
Maja 60.

Panie na tapecie

MOKSiAL w Szklarskiej Porębie zachęca do uczestnictwa,
6 listopada o godzinie 18.00, w
spotkaniu poświęconym prawom człowieka. W jego ramach
odbędzie się projekcja filmu
„Delikatnie nas zabijają”, obrazującego kobiety w reklamach.

Góry zawsze piękne

roku w Hartfordshire pod
nazwą Roundabout a dopiero
później zmieniła na Głęboką
Purpurę. Nazwa wywodzi się od
piosenki o tym samym tytule, która
była ulubionym utworem babci

Wystawę fotografii Anny
Resner-Burskiej obejrzymy
w Galerii Czekoladowej przy
ul. Sobieskiego. Wernisaż zaplanowano na 5 listopada
(czwartek) o godzinie 18.00.
Autorka, mieszkanka Złotoryi,
przedstawia zdjęcia rodzin
spodziewających się dzieci na
chwilę przed ich narodzeniem,
oraz już po przyjściu na świat
potomków. A. Resner-Burska
sportretowała osoby jej bliskie,
choć na co dzień fotografuje
także pejzaże i odkrywa nieznane miejsca.

rocka, a nieco pretensjonalnym
rockiem progresywnym. W 1996
roku zespół przyjechał do Polski,
gdzie wystąpił w katowickim
Spodku. Materiał z tego pamiętnego koncertu został zarejestrowany i
dopiero teraz ukazał się na podwójnym albumie „Live Encounters”.
Pierwotnie materiał ukazał się w

Życzenia prosto z serca
– Zapominamy o radości
z otrzymanej kartki świątecznej. Wysyłamy masowe życzenia esemesem czy
„emalią”, nie zastanawiając
się nad słowami – tłumaczy
swój pomysł Maciej Woliński.
Ten konk urs ma choć
trochę przywrócić tradycję
wysyłania kartek świątecznych, od serca, przy których wypisywaniu siedziała
cała rodzina. Skierowany

jest przede wszystkim do
dzieci, ale również otwarty
jest dla wszystkich, który
zechcą chwycić za pędzel
czy piórko.
Oryginalne kartki zostaną
zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej w
Czernicy, która jest współorganizatorem przedsięwzięcia, a następnie sprzedane
na aukcji. Dochód zasili
konto powstającej świetlicy
środowiskowej . Konkurs

Zagra „Za murem”
Projekt to również spektakl teatralny Grupy „Za Murem” pt. „Legenda św. Mikołaja
– czyli Mikołajów dwóch”, który odbędzie podczas wernisażu w Czernicy 6 grudnia. Tego dnia odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu, otwarta zostanie wystawa
nagrodzonych prac i pałacowy wieczór pełen niespodzianek, bo wystawa z sali w
której działa świetlica środowiskowa, przeniesiona zostanie do pałacu w Czernicy,
dzięki uprzejmości jego właściciela, Macieja Malinowskiego. Tam też zostanie
otwarta wystawa obrazów Macieja Wolińskiego z cyklu „Cztery pory roku”.
Jelonka.com jest patronem medialnym wydarzenia.

współorganizują również:
parafia rzymsko-katolicka w
Czernicy, Gimnazja: jeleniogórska „trójka” i placówka w
Jeżowie oraz Areszt Śledczy
w Jeleniej Górze. Przewodniczącym jury zgodził się zostać Dariusz Miliński, znany
malarz z Pławnej, a jury w
składać się z przedstawicieli
organizatorów oraz osób
ze świata art yst ycznego
Jeleniej Góry.
Sponsorzy dostaną specjalną pulę kartek ze specjalnymi życzeniami od firmy.
Konkurs zaczyna się 1
listopada. Prace należy wysyłać lub dostarczyć organizatorowi najpóźniej do 28
XI na adres: Wychowawca
do spraw KO 58-500 Jelenia
Góra ul. Grottgera 2, z dopiskiem - konkurs na kartki
świąteczne. Liczy się data
doręczenia przesyłki.

W Hotelu Turyńskim
w Lipsku w 1747 roku
spotykają się dwaj
geniusze muzyki:
Jan Sebastian
Bach i Jerzy Fryderyk
Haendel. W
czasie

(Mar)

opowieść o przyjaźni, która uczy najmłodszych jeleniogórzan, że
dzięki niej nawet we wrogich środowiskach może dojść do porozumienia. Sztuka wystawiana będzie 5 listopada o godzinie 10.00 w
JCK przy ulicy Bankowej oraz 7 listopada w MDK Muflon w Jeleniej
Górze.
ZTA zaprasza też już dziś na premierę
nowego sezonu: „Tomcio Paluszek”. To
opowieść Jerzego Zaborowskiego osnutą
na motywach jednej z najpopularniejszych baśni o dzielnym Tomciu
Paluszku, kapryśnej księżniczce
i złym zbóju Madeju. Autorem
scenografii jest Levan Mantidze.
Rytmiczną i przebojową muzykę
skomponowała jedna z występujących aktorek-Bogna von Woedtke.
Jak podkreśla Lidia Lisowicz, dla
której jest to debiut reżyserski,
wartka akcja i sceniczny humor
przedstawienia niosą z sobą uniwersalne przesłanie dydaktyczne mówiące o potrzebie zachowania porządku
i ładu w otaczającym nas
świecie.
Widowisko „Tomcio
Paluszek” z Lidią Liso-

obfitej kolacji opowiadają o sobie
o istotnych wydarzeniach ze swoje-

wicz, Bogną von Woedtke i Sławomirem
Modzelewskim w rolach głównych,
przeznaczone dla dzieci od lat trzech
do 100 będzie można obejrzeć
już 15 listopada w Miejskim
Domu Kultury „Muflon” w
Sobieszowie o godz. 16.

(Ania/tejo)

Lidia Lisowicz i Bogna von Woedtke

Barza zatytułowanej „Kolacja na
cztery ręce”.
W rzeczywistości dwaj geniusze
muzyczni baroku i wszechczasów nigdy się nie spotkali. Choć
tworzyli w tej samej epoce, żyli w
dwóch różnych światach. Haendel

SZTUKA JEST DRUGĄ „POZATEATRALNĄ”
REALIZACJĄ TEATRU IM. NORWIDA.
PIERWSZĄ BYŁ „LIST” FREDRY, KTÓRY ZOSTAŁ
WYSTAWIONY LATEM W DWORZE CZARNE.
go życia od dzieciństwa i młodości.
To w skrócie treść sztuki Paula

Fot. Konrad Przezdzięk / Archwium

walny w
naszym
kraju. W
swojej ojczyźnie, Izraelu ma status gwiazdy sprzedającej więcej
albumów niż U2 czy Coldplay. Zadebiutował w 1993 roku utworem
„Cloudy Now”, który stał się wizytówką tego wrażliwego artysty. W

POP ROCK & JAZZ

Ten artysta już jest rozpozna-

Andrzej Patlewicz

Mysia i Tomcio Paluszek

Pejzaże bez granic

wydawnictwo: Rough Trade/
Mars Records/ Rock Serwis

w czerwcu 1996 roku, to więcej
niż pamiątka. Dla pozostałych to
unikatowa możliwość wysłuchania
tego koncertu w zremasterowanym wydaniu.

JELONKA ZZA KURTYNY

Klimatyczne wnętrze pałacyku i spotkanie, do którego nigdy w rzeczywistości nie doszło. Ale w teatrze wszystko jest możliwe. Paulinum „zagra” rolę barokowej rezydencji,
a Bogdan Koca i Marek Prażanowski wcielą się w Bacha
i Haendla. Druga premiera sezonu 2009/2010 już
w nadchodzącą sobotę.

Widowisko taneczne zespołu
Hayat z przyjaciółmi pod hasłem
„Miłość ci nie wybaczy” organizuje Miejski Dom Kultury „Muflon” w Sobieszowie. Początek o
godz. 16 w piątek, 6 listopada.

AVIV GEFFEN – „Aviv
Geffen”

POP ROCK & JAZZ

Geniusze jadają na cztery ręce

Zadyma w Muflonie

Jeleniogórskie Centrum
Kultury zaprasza w sobotę, 7
listopada o godzinie 16.00, na
otwarcie wystawy malarstwa
Iwony Anny Górskiej. Malarka
prezentuje karkonoskie krajobrazy, mazurskie i litewskie pejzaże oraz chorwackie nabrzeża,
które swoim przekazem niosą
uniwersalne piękno naszego
otoczenia niezależnie od tego,
gdzie się znajdujemy,

2004
roku,
ale w
wersji
DVD, teraz mamy podwójną wersję
audio w wersji CD oraz CD DG z dodatkowym, bonusowym utworem
„No One Came”. Dla tych, którym
udało się zobaczyć Deep Purple

Ciekawa inicjatywa urodziła się za murami jeleniogórskiego Aresztu
Śledczego. Maciej Woliński, artystyczna dusza placówki, zaproponował Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza w tym tygodniu na sztukę „Ach ta
Mysia” w reżyserii i choreografii Czesława Sieńko. To fantastyczna
konkurs na namalowanie kartki świątecznej.

„Karkonosze zawsze piękne”
to tytuł wystawy fotografii, jaką
od 5 listopada będzie można
oglądać w Galerii Hall Osiedlowego Domu Kultury. Wernisaż
odbędzie się w czwartek o godzinie 16.00. Prezentowane
będą prace, powstałe w trakcie
plenerów fotograficznych towarzyszących od lat Ogólnopolskiemu Biennale Fotografii Górskiej,
organizowanych corocznie w
schronisku „Samotnia”.

Bezwzględnie miłość

Ritchi’go Blackmore’a. Swój pierwszy koncert już pod ta nazwą dali
w 1968 roku w Danii. Prawdziwa
sława Deep Purple rozpoczęła się w
1970 roku, kiedy to grupa wykrystalizowała swój styl i charakterystyczne brzmienie. Zespół znalazł
złoty środek pomiędzy prostym
brzmieniem ówczesnego hard

Fot. Tejo

DEEP PURPLE – “Live
Encounters”

11

cieszył się z dworskich luksusów i
opływał w dostatek. Bach klepał
biedę utrzymując liczną rodzinę
i często zmieniając pracę. Jego
dzieło jeszcze było niedocenione,
a splendory sławy spłynęły nań
po śmierci.
Spotkanie, które zrodziło się w
wyobraźni dramaturga, to oczywiście pretekst do konfrontacji
tych kontrastów. Pychy Haendla,
pozornie szczęśliwego, ale w głębi

duszy cierpiącego na samotność.
I niedocenionej chwały Bacha,
który żyjąc w rytm Dekalogu
wydaje się wzorowym, ale ubogim
chrześcijaninem. Rozmowa rozbudza jednak drzemiącą w Bachu
wielkość ducha, która – jak się
okaże – ma także wpływ na jego
przyzwyczajonego do ziemskich
rozkoszy interlokutora.
– To nie tylko spotkanie tak
różnych kompozytorów, wielkich
osobowości, ale i konfrontacja
krańcowo różnych poglądów na
życie, muzykę i sztukę w ogóle –
mówi Urszula Liksztet, kierowniczka literacka Teatru im. Norwida
w Jeleniej Górze. Szkoda, że ich
spotkanie nie było możliwe …
Spektakl prezentowany będzie
tylko siedem razy w Pałacu Paulinum, gdzie przewidziane są
dodatkowe atrakcje. Sztukę będzie
można obejrzeć także w sali konferencyjnej Teatru im. Norwida.

(tejo)

Paul Barz „Kolacja na cztery ręce”. Reżyseria: Bogdan Koca, występują: Bogdan Koca (Jan
Sebastian Bach), Piotr Konieczyński (Jan Krzysztof Schmidt), Marek Prażanowski (Jerzy
Fryderyk Haendel). Premiera: sobota, 7 XI,. godz. 19.
połowie lat 90. Aviv Geffen odkrył
twórczość Stevena Wilsona i Porcupine Tree i od
tamtej pory
nie poprzest awał na
śledzeniu ich
twórczości.
Po sukcesie

Blackfield, przyszedł czas na solowy podbój Europy. Aviv nagrał swój
debiutancki anglojęzyczny krążek,
którego producentami byli: Trevor
Horn oraz Dawid Sitek – niezwykle
ceniony przedstawiciel młodszego
pokolenia. Obaj stworzyli nowe,
nieco ostrzejsze brzmienie a w
nagraniach do osiągnięcia świato-

wego sukcesu pomogli mu pianista
Mike Garson i lider Porcupine Tree,
Steven Wilson. Na płycie znalazło
się 10 interesujących utworów
tchnących świeżością. Mamy do
czynienia z niezwykłym artystą
o niezwykłym głosie. Aviv nie boi
się wyrażać siebie w ten sposób, w
jaki robi to od lat. Tego zdolnego

muzyka będziemy mogli zobaczyć
„na żywo” już 12 listopada podczas
koncertu w warszawskiej „Proximie”. To będzie wyjątkowy, niezapomniany wieczór. Nie można tego
koncertu przegapić.

Andrzej Patlewicz
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WYDARZENIA

Fot. Tejo

Cyganie! Uczcie się i pracujcie!
W Kowarach ruszył projekt dotyczący społeczności romskiej: „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi”, którego głównym założeniem jest edukacja. W jego ramach odbędzie
się szereg zajęć, dzięki którym Romowie nabędą nowe umiejętności, co ma pomóc im
w codziennym życiu.

Tornistry cięższe

od książek
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
sprawdziła czy plecaki i tornistry, jakie targają do jeleniogórskich szkół uczniowie nie są przeciążone. Wyniki
zaskakują, bowiem zgodnie z nimi zawartość plecaków
nie przekracza 10 procent wagi ucznia, natomiast sam
plecak często ważny od jednego do półtora kilograma.
Niezapowiedziana kontrola została przeprowadzona z zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego w trzech losowo wybranych
szkołach w powiecie: w jednej
szkole wiejskiej, jednej miejskiej
państwowej i jednej prywatnej.
Badaniom poddane zostały klasy
1- 3 oraz szóste.
Jak wynika z badań, problemem
nie są nadmiernie ciężkie książki
czy zeszyty, ale same plecaki oraz
pozostałe wyposażenie. W klasach
1-3 waga tornistrów z wyposażeniem wynosiła średnio 3 kg, więc
nie przekraczała 10 procent wagi
dziecka, z czego kilogram ważył
plecak, kilogram książki i zeszyty
a pozostałe kilo to wyposażenie –
mówi Lilianna Ślawska, zastępca
dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.
W klasach szóstych waga peł-

nego plecaka wynosiła około 5
kilogramów, z czego trzy kilogramy
to książki i zeszyty, kilogram ważył
plecak i pozostały kilogram to wyposażenie. Nie stwierdzono różnic
między szkołami publicznymi,
wiejskimi czy prywatnymi.

(Angela)
Lilianna Ślawska apeluje do rodziców by
zwracali większą uwagę na to, co kupują
dzieciom do szkoły i ile to waży. Powinni
też poważnie podejść do wagi samych
plecaków i tornistrów. Kontrole wykazały
też, że nie wszystkie szkoły oferują swoim
uczniom specjalne miejsca do przechowywania podręczników, jednak w każda z
kontrolowanych szkół poczyniła już jakieś
kroki, by tę sytuację zmienić.

będą prowadzone zajęcia Koła
Gospodyń Wiejskich, w ramach
których kobiety nauczą się m. in.
odpowiednio przygotowywać stół.
Wiadomo już także, że w wakacje
2010 roku odbędą się Dni Kultury
Romskiej, na które w tym roku
zabrakło środków.
Warto dodać, że pieniądze, jakie
pozyskano na projekt „Zwykłe
szanse dla niezwykłych ludzi”
mogą być wydane tylko na rzecz
społeczności romskiej. Są to środki
zewnętrzne, dlatego też magistrat
na ten cel nie wyda ani złotówki.

Anna Pisulska

Cygańska orkiestra na placu Ratuszowym
w Jeleniej Górze

Wyróżnieni,
nagrodzeni

Ktoś bestialsko powiesił psa

Wiktor Szczypka, Leszek Karbowski,
prezes Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem, oddział Jelenia Góra i
Adam Kuźniar, lekarz laryngolog, to
jedni z kilku wyróżnionych tytułem
Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry.
W zacnym gronie uhonorowanych
znaleźli się także Jens Kröger,
dyrektor firmy Jelenia Plast, za
stworzenie ponad 400 miejsc pracy
i aktywną działalność społeczną, Jerzy Wiklendt, fotografik i Mirosław
Wieczorkiewicz.
Rada Rodziców przy SP 2 wnioskowała o tytuł zasłużonej dla
Elżbiety Rzemińskiej, dyrektorki
tej szkoły za umiejętność pracy
z uczniami i naturalny instynkt
pedagogiczny.
Nagrody Miasta Jeleniej Góry dostaną Andrzej Blusz, wicedyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, Marianna Kurowska, zasłużona tłumaczka z języka niemieckiego
oraz nauczycielskie małżeństwa z
Sobieszowa: Zofia i Zbigniew Popkowie. Wyróżnienia zostaną wręczone
podczas grudniowej uroczystej sesji
rady miasta.

Strażnicy miejscy zgłoszenie o wiszącym w lesie zwierzęciu otrzymali

Makabrycznego odkrycia dokonała jeleniogórzanka, która spacerowała po lesie okolicy
„Grzybka”. Na jednym z drzew ktoś powiesił kilkumiesięcznego szczeniaka. Sprawą
Ratownicy Górskiego Ochotni- zajęła się straż miejska, która wspólnie z pracownikiem MPGK odcięła zwierzę i zabrała
czego Pogotowia Ratunkowego
do utylizacji. Za bestialski czyn sprawcy grozi do dwóch lat więzienia.
Waldemar Bartnicki, Jerzy Czajka i

(Mar)

Fot. Mar

szybowcowym w Bezmiechowej
w Bieszczadach od pięciu lat funkcjonuje taka ścieżka do startów
grawitacyjnych.
– Przekonywałem kolegów,
żeby wybudować drogę startową
na Górze Szybowcowej, na którą
od dawna szukamy pomysłu,

Grawitacyjny start szybowca i jego lot z
panoramą Jeleniej Góry widzianą z perspektywy
Szybowcówki

jak ją wykorzystywać lepiej niż
dotychczas. Nasz kolega klubowy,

przez tory zielonym szlakiem w
kierunku Perły Zachodu. Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej zabrał
zwierzaka do utylizacji. Pies nie był
zaczipowany.

(Angela)

dzisiaj po godzinie 9.00. Zabitego w
bestialski sposób zwierzaka zauważyła kobieta, która spacerowała po
lesie. Sprawę natychmiast zgłosiła
straży miejskiej, jednak nie potrafiła precyzyjnie określić miejsca, w
którym wisiał zwierzak.
Strażnicy po penetracji terenu
odnaleźli nieżywego, wiszącego na
smyczy czworonoga. Przed śmiercią

26 października odebrano kolejne zgłoszenie,tym razem dotyczące potrąceniapsa
przy ulicy Pocztowej. Jak mówilizgłaszający - kierowca, który potracił psiaka,odjechał z miejsca zdarzenia. Kiedy namiejsce
dojechali pracownicy schroniska,zwierzęcia już nie było.

mówi dyrektor docelowo chciały,
żeby po wylądowaniu na dole, szy-

– TO ATRAKCJA DLA TURYSTÓW, MOŻLIWOŚCI
SZKOLENIA, ODNAWIANIA UPRAWNIEŃ I
WIELE INNYCH, PRAWIE BEZ KOSZTÓW.
RÓWNIEŻ NIEMAŁA PROMOCJA DLA JELENIEJ
GÓRY, BO W NASZEJ CZĘŚCI POLSKI
BĘDZIE TO JEDYNA TAKA MOŻLIWOŚĆ.
Ryszard Kiciński na własny koszt
wybudował ścieżkę w grudniu
ubiegłego roku, ale nie mogliśmy
wykonywać lotów. Pojechałem
dwa t ygodnie temu do
Bezmiechowej na przeszkolenie i zaczynamy
takie loty u nas – dodaje
Musiał.
Szybowce z dolnego lądowiska u stóp góry z powrotem
na górę wyciągał samolot, ale jak

został on wyprowadzony w głąb
lasu ulicą Jagiełły, następnie ścieżką

SPRAWĘ PROWADZI POLICJA, KTÓRA
USTALA SZCZEGÓŁY SPRAWY I POSZUKUJE
SADYSTÓW. JEŚLI UDA SIĘ ICH USTALIĆ MOGĄ
ONI TRAFIĆ DO WIEZIENIA NAWET NA DWA LATA.

Aeroklub Jeleniogórski uruchomił nowy rodzaj latania na szybowcach z tzw. startu grawitacyjnego z Góry Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Szybowce typu Bocian z dwuosobową załogą rozpędzają się po wybudowanej
na zboczu ścieżce.
– Na taki sposób latania wpadaliśmy właściwie przypadkiem
– wyjaśnia dyrektor aeroklubu,
Jacek Musiał. – Kiedyś szybowiec
ustawiony do startu za samolotem uciekł nam po zboczu i
wzniósł się w powietrze. Potem
dowiedzieliśmy się, że w ośrodku

Celem projektu jest umożliwienie Romom podjęcia
samodzielnej pracy, a tym samym danie możliwości
utrzymania się na odpowiednim poziomie bez pomocy
państwa. Działania zmierzające do integracji i zrozumienia
tej kultury mają dużą szansę na sukces. Projekt zostanie
rozłożony na dwa lata.

Fot. Angela

wędrówkę. Klikając na wybraną,
dotrzemy do interesujących nas
informacji. Strona internetowa
będzie gotowa około 25 listopada.
Wcześniej, bo już od początku
miesiąca, ruszą zajęcia teatralne i
językowe. Niepiśmienni Romowie
nauczą się pisać i obsługiwać komputer. Ośmiu z nich będzie miało
szansę ukończyć kurs prawa jazdy.
W szkołach będą przeprowadzane
zajęcia integracyjne, z których będą
mogli skorzystać zarówno uczniowie romscy, jak i polscy.
W ramach projektu zostanie
zorganizowane również przedszkole dla dzieci od dwóch do
sześciu lat. W tym samym czasie

bowce startowały za wyciągarką.
Byłaby to też oferta turystyczna

dla wszystkich chętnych.
Szybowce startowały przez
kilka godzin i wypróbowano różne

SZYBOWCEM Z GÓRKI
warunki, pod wiatr, bez wiatru a
nawet z wiatrem, co nie ułatwia
wznoszenia. We wszystkich warunkach szybowce radziły sobie
bardzo dobrze, a kolejne starty
nieustannie obserwowała grupka
turystów, którzy korzystali z ładnej
pogody i przechodzili przez szczyt
góry.
Na Szybowcowej latano na szybowcach już przed wojną ze
start u
z e
zbocza,
ale wówczas
szybowiec rozpędzała
lina gumowa. Teraz szybowce są
dużo cięższe i o wiele łatwiej mogą
się rozpędzić na zboczu. – Nasza

ścieżka do startów grawitacyjnych
jest lepsza od tej w Bieszczadach.
Jestem przekonany, że będzie do
nas przyjeżdżało coraz więcej
szybowników z całego kraju na
takie latanie – mówił zadowolony
Jacek Musiał.

(Mar)
Fot. Mar

Na ten cel dyrekcja Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kowarach
pozyskała środki unijne. Projekt
jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie pozytywnego wizerunku
Cygana, który w rzeczywistości
językowej i społecznej wciąż ma
bardzo negatywny obraz.
Ma się to dokonać dzięki, między innymi, budowanej właśnie
stronie internetowej. Otwierając
ją zobaczymy piękną talię kart z
rysunkami Romana Tryhubczaka,
kowarskiego artysty. Przedstawiają
prace, jakie na przestrzeni dziejów
wykonywali Cyganie oraz ich
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PKP po nowemu

Uczniowie piechowickiej szkoły podstawowej w podczas uroczystego
otwarcia nowych boisk pokazali, że są sportowo uzdolnieni, a obiekt
Kilka pociągów pospiesznych będzie miejscem, na którym rozwiną talenty.
wódzkiego Jerzy Pokój i poseł
Marcin Zawiła – wśród wielu
innych gości – przyjechali do
Piechowic z okazji otwarcia
kolejnego kompleksu sportowego, który – podobnie jak wiele
innych w regionie – powstał w ramach programu rządowego Moje
Boisko Orlik 2012. Wszystkich
przywitała burmistrz Piechowic,
Zofia Grabias-Baranowska.
Nie obyło się bez stosownych
prze-

Piechowice też mają „Orlika”

mówień,
wręczenia
dzieciom
prezentów w
postaci piłek
i honorowych strzałów na bramkę. To stałe
już elementy
ceremoniału
związanego
z otwarciem
„Orlika”.

(Ania)

Fot. Ania

(do Warszawy, Przemyśla, Gdyni i
W miniony piątek w południe
Świnoujścia), zaklepane wakacyjne
sobotnio–niedzielne połączenie młodych tancerzy, lekkoatletów
z Trutnovem i od marca z Korze- i piłkarzy oklaskiwali samonowem (Czechy) oraz gęsta sieć rządowcy wojewódzcy, lokalni,
parlamentarzyskomunikowania regionalnego.
sta oraz inni
Tak – według wciąż nieoficjalnych
zaproszeni gowieści – będzie wyglądał „jelenioście. Przewodgórski” nowy rozkład jazdy PKP,
niczący Sejktóry wchodzi w życie 14 grudnia.
miku WojeNa liniach, na których pociągi dziś
biją rekordy powolności, nastąpi
nieznaczne przyspieszenie. Do
Wrocławia przez Wałbrzych pociąg
powinien dojechać w trzy, trzy i pół
godziny, a przez Węgliniec i Legnicę
– w trzy i pół do czterech godzin.
Do Szklarskiej Poręby z Jeleniej
Góry dotrzemy koleją w godzinę
(osobowy) i o pięć minut krócej
(pospieszny). Więcej o rozkładzie
napiszemy, kiedy będzie już podana
jego oficjalna wersja.
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Fot. Ania
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Boisko dla wszystkich
Zespół boisk w Piechowicach kosztował 1,244 mln złotych. Został dodatkowo wyposażony w bieżnię i rozbieg do skoku w dal. Podobnie,
jak wszystkie tego typu obiekty będzie służył nie tylko uczniom szkoły podstawowej, lecz także wszystkim zainteresowanym. W tym roku
zostanie otwarty jeszcze jeden „Orlik” – przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieplicach. Od drugiej połowy października piłkę można kopać na
Orlikach w Barcinku oraz w Kowarach.

(tejo)

Reanimacja Hauptmanna

Czym zaskoczy jeleniogórzan Robert Kuśmirowski?
Okaże się, kiedy przejdziemy obok dzieła – jak nam
się wydaje – obecnego w
mieście od dawna. Jeśli

tak pomyślimy, damy się
nabrać na „sfałszowaną Czy twórczość związanego z naszym regionem laureata literackiego Nobla Gerharta
rzeczywistość” bez krzty- Hauptmanna to ramota, do której nie ma sensu wracać? Czy też może niedoceniona
ny kłamstwa, wytwór wy- skarbnica możliwości, które dziś właśnie dziełu mistrza pióra dałyby nową jakość?
obraźni i rąk artysty.
To tylko jeden z tematów poru- kie plany ma zresztą Teatr im. Nor- w Jagniątkowie, łączy z regionem

– Często używam sformułowań:
magazyn pamięci, hurtownia
pamięci, czy też biblioteka pamięci – powiedział w miniony piątek
goszczący w Biurze Wystaw Artystycznych Robert Kuśmirowski.
– Mało który właściciel biblioteki
wie do końca, jakie dzieła ma na
półkach. Podobnie jest z pamięcią.
Czeka na użycie, a my decydujemy, co wybrać – dodał. Artysta
tłumaczył, że jego dzieła to często
„sztuczne miejsca”, które – tak
naprawdę – mogłyby zaistnieć,
ale nigdy nie istniały. Zawierają
w sobie jednak prawdopodobne
elementy adekwatne do otaczającej
jej rzeczywistości i nadające jej
nowego znaczenia.
Takie są, między innymi, epitafia Kuśmirowskiego. Z założenia
nawiązujące do przeszłości, w
dziele artysty zmieniają znaczenie

nieistniejącą wtedy muzykę. – Rozszerzam historię – stwierdził.
I choć Kuśmirowski nie powiedział, jaką niespodziankę szykuje
dla jeleniogórzan (będzie to kolejna
realizacja w ramach projektu BWA
„Słownik sytuacji III”), można się
domyślać jej usytuowania. Będzie
to teren byłego cmentarza przy Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa. – Nekropolia to materialne fakty
przeszłości, depozyty pamięci, lecz
także projekcja „do przodu”, pewna
zapowiedź przyszłości – powiedział
Janusz Nagórny, inspektor wydziału kultury urzędu miejskiego.
Nawiązując do samego cmentarza Nagórny podkreślił, że jego
wartość jest bezcenna. – To najpewniej jeden z trzech tego typu
kompleksów w Europie – dodał.
Jacek Jaśko, który jest także
współtwórcą fotograficznego pro-

jektu „Pamięć miasta”, podkreślił,
że potencjał jeleniogórskich fotografików można by wykorzystać
przy eksponowaniu fotografii
w przestrzeni publicznej. Także
na wspomnianym terenie wokół
Kościoła Łaski pod Krzyżem Chrystusa.

Fot. Konrad Przezdzięk

i swoim zakresem obejmują także
przyszłość. – Skazany na teraźniejszość, obserwujący przeszłość
i troszczący się o przyszłość – powiedział wcześniej o twórcy Andrzej
Więckowski, eseista i dziennikarz.
Sam artysta dodał, że nie ogranicza
się w swojej twórczości do rzeźby.
Tworzy książki rzekomo napisane
w latach 60. i 70., a nawet odtwarza

(tejo)

Kraksa w Kowarach
Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia, jakie
miało miejsce w miniony piątek
około godzinny 20.00 w Kowarach. Kierująca volvo skręcała z
ulicy Dworcowej w Karkonoską i
najprawdopodobniej nie ustąpiła

pierwszeństwa przejazdu. Uderzyła
w auto marki Proton.
Rannych przewieziono do szpitala. Kierujący protonem był pod
wpływem alkoholu.

(Ania)

Uczniowska zemsta
Robert Kuśmirowski i Andrzej Więckowski
podczas piątkowej debaty „Chwilę przed…”

Wyrzucony za nieobecności były
uczeń „Mechanika” przyszedł w
miniony wtorek wyrównać swoje
porachunki z czwórką swoich
kolegów i pedagogiem. Wszczął

awanturę przed szkołą, zaczął się
szarpać z rozmówcami, a następnie
wyciągnął nóż i spłoszony uciekł.
Sprawą zajęła się policja.

(Angela)

REKLAMA

KUŚMIROWSKI: SKAZANY
NA TERAŹNIEJSZOŚĆ,
OBSERWUJĄCY PRZESZŁOŚĆ I
TROSZCZĄCY SIĘ O PRZYSZŁOŚĆ

szonych podczas piątkowej kon- wida, który już raz – kilkanaście lat miejsce akcji, która dzieje się na
ferencji „Gerhart Hauptmann i temu – podjął próbę wystawienia zamku w Bolkowie.
media”. Pierwsza jej część odbyła jednego z dramatów mistrza, ale
(tejo)
się w willi Łąkowy Kamień, gdzie do premiery nie doszło.
Jak podkreśliła U. Liksztet, to
mieszkał i zmarł noblista. Druga
– w Teatrze im. Norwida, który bę- wtedy na nasze zamówienie po
Podczas konferencji odbył się wernisaż
dzie w przyszłości miejscem wysta- raz pierwszy w całości przetłumawystawy poświęconej dwóm historyczwienia „Czarnej maski”, jednego z czono na polski „Czarną maskę”.
nym spektaklom: „Hauptmann” Jerzego
dramatów niemieckiego twórcy. Na Na tym dziele opiera się także
konferencję przybyło wielu gości z opera Krzysztofa Pendereckiego.
Łukosza oraz „Kaprys” wrocławskiego
Niemiec, w tym Hariet Hauptmann, Wspomniany dramat ma także
Teatru Pantonimy Henryka Tomaszewbyć jedną z premier w przyszłym
prawnuczka noblisty.
skiego na motywach „Schluck und Jau”
Przedsięwzięcie miało na celu roku. Sztukę, poza tym, że powstała
noblisty.
nie tyle przybliżenie postaci G. Hauptmanna, ile ocenę
możliwości, jakie daje dziś
jego dzieło i dziedzictwo.
Postawiono także pytania
dotyczące kondycji teatru
polskiego i niemieckiego,
stosunku współczesnych
reżyserów do spuścizny po
autorze „Tkaczy”, a także
jego miejscu tu i teraz. Rozmawiano także o tym, jak
Polacy traktowali niemieckie dziedzictwo w Jeleniej
Górze i okolicach przez
minione lata.
– Pisarz nie miał szczęścia, bo teatrowi – zwłaszcza w Polsce – potrzebna
jest sztuka nawiązująca do
współczesności – powiedziała Urszula Liksztet, kierowniczka literacka Teatru
Hariet Hauptmann (druga od lewej) oraz Jowita
Norwida,. Dodała jednak,
Robert Kuśmirowski
i Andrzej w
Więckowski
że przy odpowiednim zmyZaprucka,
dyrektorka muzeum
domu noblisty.
podczas piątkowej debaty „Chwilę przed…”
śle twórczym można dzieło
noblisty uwspółcześnić. Ta-

• 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

Fot. Konrad Przezdzięk

Prawdziwe kłamstwo
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Wizję Cieplic jako kulturalnego centrum regionu jeleniogórskiego i całego Dolnego Śląska roztoczono podczas
środowej konferencji w ratuszu, na której przedstawiono
modernizację bazy kulturalnej naszego miasta.
Mówiono o modernizacji budynku pocysterskiego, dziś popadającego
w ruinę i opuszczonego, który – po
zainwestowaniu blisko 16 i pół miliona złotych z funduszu Regionalnego
Programu Operacyjnego – stanie się
kulturalną perełką dla Cieplic, Jeleniej
Góry i całego Dolnego Śląska. Póki co
jest przez miasto dzierżawiony, ale samorządowcy po wygaśnięciu umowy
dzierżawy (10 lat) zapowiadają, że
budynek kupią.

instytucje są bowiem beneficjentami
projektu i – jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z założeniami – w 2012 roku
zaproszą gości do nowych siedzib.
– Pragniemy zachęcić do uczestnictwa w naszych imprezach przede
wszystkim młodzież – powiedziała
E. Marciniak. – Planujemy otwarcie
kilku pracowni, w tym fotograficznej
oraz informatycznej. Zorganizujemy
też salę, w której będą odbywały się
cykliczne koncerty i inne imprezy

Mały Wrocław blisko nas
Fot. Konrad Przezdzięk / UM
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– CIEPLICE TO TAKI MAŁY WROCŁAW
NAWET Z WIĘKSZYMI ATRAKCJAMI
NIŻ STOLICA DOLNEGO ŚLĄSKA –
PODKREŚLIŁ STANISŁAW FIRSZT

W konferencji prowadzonej przez doradczynię prezydenta Elżbietę Jasiak,
wzięli udział duchowni (w tym proboszcz
cieplickiej parafii św. Jana Chrzciciela
ks. Jacek Raczek), dyrektorzy Ewelina
Marciniak (Cieplickie Centrum Kultury)
oraz Stanisław Firszt (Muzem Przyrodnicze), Jadwiga Osińska, naczelniczka
wydziału funduszy europejskich UM, a
także inspektor wydziału kultury, sportu
i turystyki Janusz Nagórny. Obecny był
prezydent miasta Marek Obrębalski oraz
jego zastępcy: Jerzy Lenard i Zbigniew
Szererniuk.

z udziałem publiczności – dodała.
PT CCK znajdzie też w budynku
przestrzenie biurowe.
Stanisław Firszt długo opowiadał
o skarbach, które w Cieplicach były,
dziś schowane są w magazynach
różnych muzeów w Polsce. To choćby
miecz katowski, którym ścięty został
Hans Urlich Schaffgotsch, czy też
siodło Kara Mustafy, zdobycz z bitwy
pod Wiedniem Jana III Sobieskiego.
– Przeprowadzka Muzeum Przyrodniczego z Pawilonu Norweskiego
(który się na siedzibę placówki nie
nadaje) do zespołu pocysterskiego
da szansę, aby ubiegać się o wypożyczenie niektórych wartościowych
eksponatów zabranych przez inne
instytucje w 1950 roku – powiedział
dyrektor Firszt.
Zaznaczył jednak, że główną
propozycją Muzeum Przyrodniczego pozostanie promocja zasobów
naturalnych Kotliny Jeleniogórskiej
i Karkonoszy powiększona o zbiory

Ewelina Marciniak i Stanisław Firszt na tle gmachu, który będzie
kulturalnym centrum Uzdrowiska
Muzeum Karkonoskiego Parku
Narodowego. – Dyrektor KPN Andrzej Raj zgodził się przekazać
kolekcję swojego muzeum, bo KPN
zamierza kontynuować działalność
edukacyjną tylko na bazie multicentrów, takich jak w Szklarskiej
Porębie – mówił Stanisław Firszt.
– Zbiory zostaną też uzupełnione o
eksponaty, które – z braku miejsce
– są schowane w magazynach.
Ekspozycja muzealna będzie
także wzbogacona o część poświęconą zakonom w Cieplicach
(joanitom, cystersom i pijarom).

Swój „kącik” będzie miała rodzina Schaffgotschów. Będzie też
wystawa o cieplickich źródłach
termalnych. – Przeprowadzka
do nowej siedziby jest w zasadzie
powrotem do miejsca, gdzie cieplickie muzealnictwo przez ponad
150 lat się rozwijało – podkreślił
Stanisław Firszt.
– Cieplice to taki mały Wrocław
nawet z większymi atrakcjami niż
stolica Dolnego Śląska – podkreślił
Stanisław Firszt, któremu marzy
się jeszcze rewitalizacja bulwaru
nad rzeką Kamienną i uzyskanie

Fot. Konrad Przezdzięk

Wszystko dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego zadania
w ramach projektu „Zobaczyć
krajobraz, dotknąć przeszłość”.
Wpisano tu remont i przystosowanie do potrzeb turystów jednej
z najstarszych budowli jelenio-

górskich, Baszty Zamkowej, pozostałości po murach obronnych
miasta. Do 1911 roku budynek był
otwarty i miał charakter punktu
widokowego. Zamknięto go po
wybudowaniu wilhelmowskiej
wieży na pobliskim Hausbergu,
czyli dzisiejszym Wzgórzu Krzywoustego. Od tamtych czasów

baszta popadła w zapomnienie
i niszczała.
– Nie jest możliwe jej udostępnienie bez przeprowadzenia prac
adaptacyjnych – mówi Janusz
Nagórny, inspektor w wydziale
kultury urzędu miasta. – Wnętrze baszty składa się z kilku
poziomów, na każdy trzeba wejść
po stromych i niewygodnych
drabinach. Z kolei grubość muru
u podstawy wieży wynosi ponad
dwa metry. W środku jest wąsko i
nie ma możliwości wybudowania
schodów zabiegowych.
– Dlatego też do baszty zostanie dobudowana ażurowa
konstrukcja, która pozwoli na

pobożne życzenia, ale wizja możliwa do realizacji.

Konrad Przezdzięk

Partnerami projektu są także Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach
oraz miejscowe Kolegium Zakonu Pijarów. Dzięki renowacji nowy blask uzyska dzwonnica,
którą – być może – uda się udostępnić turystom. Nową elewację uzyska też świątynia oraz
budynek parafii. Pijarzy pomogą także w organizacji wystawy poświęconej zakonom, która
będzie częścią ekspozycji Muzeum Przyrodniczego.
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, przypomniał także o innych realizacjach związanych ze szlakiem cysterskim: dwóch parkingach (przy ulicy Langego i Podgórzyńskiej),
które zapewnią dostępność komunikacyjną Cieplic.

Oddali hołd poległym

Z góry widać lepiej
Roztaczającą się z wysokości Baszty Zamkowej panoramę miasta i okolic turyści i jeleniogórzanie będą mogli
podziwiać już za trzy lata. Niebawem zaczną się prace,
dzięki którym zamknięta na cztery spusty zabytkowa
wieża zostanie udostępniona ludziom. Odżyje też zegar
na Baszcie Wojanowskiej.

miejsc do rozwoju małej gastronomii i handlu w tym zaniedbanym
dotychczas miejscu. To już nie są

Co będzie z Basztą Wojanowską, kolejną
wieżą w panoramie Jeleniej Góry? – Ten
budynek nie nadaje się na punkt widokowy
ze względu na bardzo ciasne przejście
na szczyt i brak galerii. Zabytek jednak
będzie odnowiony i – co najważniejsze
– odżyje nieczynny od dawna zegar. Ma
bardzo ciekawy mechanizm i bije godziny
sekwencyjnie, co kwadrans.
dostanie się do jej wnętrza z
wyższego punktu, co znacznie
ułatwi dotarcie na galerię widokową – tłumaczy Janusz Nagórny.
Konstrukcja stanie pomiędzy
basztą a czerwonym budynkiem
będącym dziś siedzibą jednego
z banków. Na szczycie wieży
powstanie też nowa balustrada z
metaloplastyki, która „odsłoni”
zakryty do tej pory przez obmurowanie widok.
Zwieńczenie wieży i galeria
zostaną odpowiednio oświetlone. Jak zapowiada Janusz
Nagórny przewidziano także
środki na promocję tej atrakcji
turystycznej. – Będzie już gotowy
Pasaż Grodzki i to miejsce nabierze zupełnie innego wymiaru
– mówi Janusz Nagórny. Będzie
znacznie częściej odwiedzane
niż dziś, a przywrócenie wieży
jej funkcji widokowej na pewno
zadowoli nie tylko turystów,
lecz także mieszkańców miasta.
Inwestycja ma kosztować 855
420 złotych. Miasto dostanie 70
procent dofinansowania z RPO.
Koniec adaptacji przewidziano
na 2012 rok.

(tejo)

Młodzież, przedstawiciele gminy Podgórzyn, Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze, Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych i wiele innych osób
oddali w miniony wtorek hołd żołnierzom poległym
podczas II Wojny Światowej.
Uroczystość na cmentarzu
jeńców wojennych w Borowicach już po raz trzeci zorganizowało Gimnazjum Gminne
w Sosnówce imienia Janusza
Korczaka oraz samorządowcy
z Podgórzyna.
– Oddając dziś hołd poległym
w latach 1939-1945 przywołujemy żołnierzy polskich wszystkich frontów oraz żołnierzy oddziałów partyzanckich, którzy
spoczywają na obecnej Ziemi i

Ziemi Rodzimej – mówił pułkownik Edward Jakubowski,
prezes Zarządu Okręgowego
ZKRPiBWP w Jeleniej Górze.
Uroczystość na cmentarzu w
Borowicach odbyła się trzeci
raz. Złożono kwiaty i zapalono
znicze na 38 bezimiennych mogiłach oraz jednym zbiorowym
grobie.

(Ania)

Fot. Ania

O pomysłach na zagospodarowanie wnętrz tego gmachu mówili
Ewelina Marciniak, dyrektor Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum
Kultury oraz szef Muzeum Przyrodniczego, Stanisław Firszt. Te dwie

Borowicka nekropolia kryje szczątki jeńców wojennych, którzy nie przeżyli gehenny i fatalnych
warunków robót przymusowych przy budowie tzw. drogi sudeckiej. Przebywali oni w obozie
jenieckim, po którym do dziś zachowały się ledwie widoczne pozostałości.
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Deptanie po umarłych II
urządzano pochówki zarówno
katolikom jak i ewangelikom

Rok 2009. Mury tej kamienicy okalają ruchliwe ulice:
Wolności i Korczaka. Losy bezimiennego lokatora nie są nam
znane. Wiadomo natomiast, że
współcześni mieszkańcy nie
muszą – idąc gdziekolwiek –
przechodzić przez cmentarz.
Nekropolii już tu nie ma, choć
jej ślady wciąż pozostały – na
tyle jednak ukryte, iż niewielu wie, że zadeptuje dawne
miejsce wiecznego spoczynku
jeleniogórzan.
Rok. 1991. Idąc dawnym
Przedmieściem Cieplickim (jak
nazywano najwęższy odcinek
ulicy Wolności) mijałem jeszcze
kilka lat temu zabytkowe epitafium pozostawione w murze

narożnej kamienicy. Patrzyłem
na wyryte tam nazwisko. Anna
Pohl, mieszczka jeleniogórska.
Protoplastka bogatej rodziny
Pohlów, do której – do roku
1939 – należało schronisko na
Śnieżce. Własnością tego rodu
była także Huta Józefina w
Szklarskiej Porębie.

Ekumeniczne RIP

Rok 1887. Kiedy epitafium
Anny Pohl montowano, wkoło
był miejski cmentarz, największy w dawnej Jeleniej Górze. Na
nim nagrobki ofiar żywiołów,
które nękały miasto: susz, powodzi, klęsk głodu i epidemii,
a także ataku Husytów.
Nekropolię tę umiejscowiono

poza murami miejskimi w obrębie dzisiejszej ulicy Groszowej i
Wolności, bo poprzednia – przy
kościele św. Erazma i Pankracego – okazała się za mała.
Johann Daniel Hensel, pierwszy kronikarz jeleniogórski,
zapisał gęsim piórem maczanym w czarnym inkauście
równiutkim gotyckim pismem,
że pierwszy umarły spoczął tu
w 1584 roku. Pozostał – rzecz
jasna – bezimienny, bo – extra
muros civitas – chowano z
początku tylko ludzi ubogich,
których nazwiska dla potomnych nic miały nie oznaczać.
Nekropolia świętego Ducha
była też pierwszym jeleniogórskim cmentarzem, na którym

Fot. Konrad Przezdzięk

Gdyby nie Latarnia Pamięci
GROBY POD ASFALTEM
stojąca przy cieplickim
kościele Zbawiciela, mało
kto miałby świadomość, że spaceruje lub jeździ po dawnej ewangelickiej nekropolii. To kolejne z jeleniogórskich
miejsc pamięci, które warto przypomnieć w listopadzie. Cmentarz poświęcono w roku 1744 niedługo po wybudowaniu
wspomnianej świątyni. Znajdowali tu miejsce spoczynku, jak się okazało później, niekoniecznie spokojnego, ciepliccy
protestanci, w tym pastor Fritze, inicjator budowy kościoła Zbawiciela.
Po 1945 roku nekropolię zabrano ewangelikom i skomunalizowano bezprawnie, a już bardzo zdewastowany i
rozkradziony cmentarz zlikwidowano w latach 70. XX wieku, a w jego miejscu – pozostawiając w ziemi nieboszczyków – zbudowano chodnik, drogę asfaltową i drogę oraz kilka pawilonów. O tym można przeczytać na dwujęzycznej
tablicy informacyjnej.
Kiedy kilka lat temu przeprowadzono tu prace drogowe, po placu budowy walały się ludzkie kości. Pamięć pochowanych
tu dawnych ciepliczan jest bezczeszczona zupełnie bezwiednie przez zmotoryzowanych, którzy – nie mając innej
możliwości – podjeżdżają do centrum Cieplic i zostawiają tu auta.
Trzy lata temu, w przededniu Święta Reformacji, które protestanci obchodzą 31 października, ustawiono tu Latarnię
Pamięci, ufundowaną w XIX wieku przez hrabinę von Reden z Bukowca dla szpitala Wysoka Łąka. Latarnię wyrzucono
po 1945 roku na złom, ale jakoś uchowała się i po odrestaurowaniu stanęła na ukrytym pod asfaltem cmentarzu. Co
roku w Święto Reformacji w lampie płonie ogień przeniesiony z ołtarza kościoła Zbawiciela.
Przywrócenie cmentarza do dawnego kształtu nie wchodzi już w grę. Trudno przewidzieć, czy możliwa będzie
ekshumacja szczątków. Być może sposobność do tego da planowana w przyszłości budowa drogi. Na inwestycję nie
zgadzała się jednak parafia Zbawiciela, której bezprawnie
zabrano teren cmentarza pod asfaltem.

Fot. Konrad Przezdzięk

2 listopada 1901. Trzaśnięcie bramy wywiało z sieni woń zawilgoconych murów
kamienicy przy Warmbrunnerstrasse. Jeden z lokatorów wychodził właśnie na
nocny pociąg do Berlina. Aby dotrzeć do przystanku tramwajowego na Warmbrunnerplatz, musiał przejść wśród nagrobków, które w tamtą listopadową noc
wyglądały szczególnie dostojnie oświetlone dziesiątkami zniczy płonących w
tamte Zaduszki.

Blisko miejsca, gdzie dziś
wznosi się pawilon Biedronki,
w 1499 roku staje kamienna
kaplica Świętego Ducha, później niszczona, odbudowywana
i przebudowywana. Cmentarz
działa do 1874 roku. Okazuje się
zbyt mało przestronny. Nową
nekropolię wytyczono przy
ul. Sudeckiej, a stara zaczyna
podupadać, pozostawiając jednak pamięć o dawnych mieszkańcach.
Rok 1906. Jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach minionego wieku miejsce to w niczym nie przypomina obecnego
krajobrazu. Oddzielony od wąskiego przesmyku Warmbrunnerstrasse szpalerem drzew
cmentarz wciąż kryje szczątki
jeleniogórzan. Obok skromnych nagrobków – niektóre to
po prostu kamienie z wyrytymi
na nich nazwiskami zmarłych
– stoją też okazałe pomniki.
Jeden z nich upamiętnia trzech
oficerów armii pruskiej, którzy
zginęli w bitwie pod Budziszynem w 1813 roku.

Dziś trzaśnięcie bramy w tej samej kamienicy wywiewa na zewnątrz z sieni
tę samą woń zawilgoconych murów domu. Stąd można się udać do centrum
miasta, ku jego kolebce – kościołowi św. Erazma i Pankracego. Tu też był – a
może i jest nadal – cmentarz. O nim – w następnym odcinku.
Stopniowo też będą likwidowane dawne nagrobki. Jedno
zdobne epitafium nie wytrzyma
szkodliwych spalin i kwaśnych

POTĘŻNY GŁAZ, NA KTÓRYM
PRZYMOCOWANO TABLICĘ W HOŁDZIE
TWÓRCY JĘZYKA ESPERANTO BYŁ
PIERWOTNIE NAGROBKIEM. CZYIM?
NIE WIADOMO. OSTAŁ SIĘ PO PROSTU,
BO BYŁ ZA CIĘŻKI, ABY GO USUNĄĆ.
Polegli na polu chwały

Wyryte gotyckimi literami
nazwiska kapitana Schenkendorfa, majora von Pfulha oraz
nadporucznika Sange są tylko
dodatkiem do pełnego ozdób
monumentu wystawionego
przez brata jednego z poległych, Maxa von Schenkendorfa. Nagrobek staje się miejscem
pielgrzymek dla kompanów
wojennych spoczywających
tam wojskowych, dla ich rodzin
i potomnych.
Upamiętnia się tu kolejne
rocznice zwycięstwa nad Napoleonem. Echo capstrzyków
i wojskowych marszów wygrywanych przez orkiestrę dętą
jegrów jeleniogórskich niesie
się po pobliskich kamienicach
miasta, które rozszerza swoją
strefę i niebawem wchłonie
nekropolię w całości.
Kaplica świętego Ducha,
kt óra dziś st ałaby mniej
więcej na środku poszerzonej ulicy Wolności, dotrwa
do 1907 roku. Zaniedbana
świątynia, z której już nikt
nie korzysta, prawie rozsypuje się wskutek wstrząsów
przejeżdżających tuż obok
niej tramwajów. Tamtędy
podążają w stronę Cieplic i
z powrotem. W końcu – zostanie rozebrana, a jej pozostałości trafią do zbiorów
Towarzystwa Karkonoskiego.
W 1945 roku przejmie je Muzeum Okręgowe przy ulicy
Chopina (dziś Matejki), które
odziedziczyło całą schedę po
Riesengebirges Vereins.

opadów deszczu. Dwa nagrobki
znikną w tajemniczych okolicznościach. Ostanie się jedynie
monument in memoriam Anny
Pohl, które przetrwa nawet
poszerzenie ulicy Korczaka i
zmianę układu komunikacyjnego ul. Wolności.

Pogarda dla pamięci

Początek lat 90-tych to ostatnie chwile tego zabytku w
niszy kamienicy. Ktoś kradnie
jeszcze jedną figurkę. Specjaliści oceniają, że lepiej zabytek

wywieźć, poddać konserwacji
i pozostawić w innym miejscu.
Tak też się staje.
Epitafium znajduje swoje
miejsce w kaplicy numer cztery
opisywanego w ubiegłym tygodniu byłego cmentarza przy
Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa.
Skwerek, gdzie w ciepłe
przedpołudnia, południa i wieczory upijają się tanimi winami
pobliscy mieszkańcy, zmęczeni
życiem i jego troskami, to dziś –
poza tablicą w pustej niszy pozostałej po epitafium – jedyny ślad
dawnej nekropolii. Blisko ławek
stoi obelisk poświęcony twórcy
języka esperanto, Ludwikowi
Zamenhofowi. Potężny głaz,
na którym dwukrotnie przymocowywano tablicę w hołdzie
wybitnemu językoznawcy, był
pierwotnie nagrobkiem. Czyim? Nie wiadomo. Ostał się po
prostu, bo był za ciężki, aby go
usunąć.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Zabrakło miejsca
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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)
Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl
Karkonoskie Centrum Medyczne
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Tylko�my�zapewniamy:
NAJLEPSZĄ ZABAWĘ i�ATMOSFERĘ
LICZNE�KONKURSY
NAJWIĘKSZY PARKIET
TANECZNĄ MUZYKĘ NA ŻYWO
SMACZNĄ KUCHNIĘ

INFORMACJE�I�REZERWACJE�MIEJSC

SZKO£A�TAÑCA
“KURZAK�I�ZAMORSKI”
JELENIA�GÓRA,�ul.�GRUNWALDZKA�2
075
TEL.��������76�71�895

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

28.XI.

00
Godz.20
Cena�biletu: 70,-

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

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

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

0 695-605-069
0 75 642-02-80
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UTO BANASIAK
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58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

AUTO KOMIS

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

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

www.peter.autogielda.pl

MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

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

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

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

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

DYSPENSA

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

Zielony żywioł Urodziny „dwunastki”

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

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

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

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

Fot. Archwium

(tejo)

– 6 listopada (piątek) zaplanowaliśmy główne obchody
tak ważnego dla nas święta
– mówi dyrektor szkoły, Marek
Przeorski. – Zaprosiliśmy władze miasta, osoby związane ze
sportem, byłych pracowników
szkoły, a przede wszystkim naszych sportowców, którzy rozwijali
i rozwijają swoją
sp o r t ow ą p a s j ę i
uzyskiwali znaczące wyniki w wielu dyscyplinach.
To przecież oni,
poprzez swoje
zaangażowanie
w sport, tworzą
historię naszej
szkoły.
Obchody
35-lecia klas
sportowych
rozpoczną się
uroczystym ape-

Fot. Archwium

Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, dawna
Szkoła Podstawowa nr 12,
uroczyście będzie obchodzić 35–lecie istnienia klas
sportowych. Placówka ta
od zawsze kojarzy się ze
sportem, przede wszystkim
z lekkoatletyką. I obecnie
gimnazjum zachowało swój
sportowy profil.

Fot. Rylit

Choć pochodzą z Żor, temperamentem, stylem muzykowania i
żywiołowością mogą dorównać
Irlandczykom, którzy stanowią dla
nich inspirację i fascynację.
Mowa o zespołach: muzycznym
Carrantuohill oraz tanecznym
Reelandia. Połączenie tych dwóch
żywiołów sztuki eksplodowało 26 X
fantastycznym efektem, który można byłi podziwiać na deskach Teatru
Norwida w Jeleniej Górze. Atrakcją
dwóch koncertów pod tytułem
„Touch of Ireland” wspomnianych
grup był występ rodowitego Irlandczyka, Boba Bales’a, który pochodzi
z Mayo, najbardziej tradycyjnego
regionu Zielonej Wyspy.

lem o godz. 12:00. Z tej okazji
przygotowana został też wystawa, na której szkoła zaprezentuje
swój dorobek. Zaproszeni goście
i uczniowie będą mogli zapoznać
się z historią szkoły, wynikami
najlepszych sportowców
oraz z osiągnięciami placówki w sporcie.
– Chodziłam do tej szkoły w latach siedemdziesiątych. Rodzice przenieśli
mnie do niej, żebym
miała dobre warunki
do uprawia-

n i a
b i e g ó w,
k t ó r e
były moją
pasją. Mieliśmy doskonałe warunki do

zajęć, darmowe obozy sportowe
w wakacje i wiele innych atrakcji. A najważniejszą było to, że
nie musiałam chodzić w sobotę
do szkoły, kiedy wszystkie inne
szkoły pracowały – powiedziała
nam jedna z absolwentek SP
nr 12.

(Mar)
Placówkę oddano do użytku w marcu
1966 roku jako tzw. tysiąclatkę. Początkowo mieściło się w niej Liceum
Pedagogiczne i Szkoła Ćwiczeń.
Pierwszym dyrektorem był Adolf
Sypko, polonista i późniejszy
szef I LO im. Żeromskiego.
Klasy sportowe w utworzonej po kilku latach
podstawówce powstały
w 1974 roku.

NAB Ó
wszyst
SE

R

ciagly
na

kie

ME

STR

Y

NABÓR JESIEŃ
JESIEŃ 2009
2009
NABÓR
(nauka od
od września)
września)
(nauka
W cyfrowym świecie Vectry zmienisz
pakiet na lepszy w promocyjnej cenie!
Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

8 Mb/s

+ PREZENT!

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN
119 ZŁ

8 Mb/s

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

+ PREZENT!

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

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

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

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

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

2 listopada 2009 r.

18

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SPORT

Tychy lepsze od Sudetów
nych pozycji znajdowały nie raz
drogę do kosza.
Równo z gwizdkiem kończącym
trzecią kwartę, efektowną akcją
popisał się Tomek Prostak, który
zdobył punkty z... połowy boiska i
na tablicy widniał wynik : 44:55.
Z każdą kolejną minutą drugiej
połowy przyjezdni systematycznie
powiększali swoją przewagę. Decydujące akcje rozegrały się pomiędzy
24, a 26 minutą spotkania, gdzie
przegrywaliśmy już 19-punktami,
30:49.
Słaba skuteczność z rzutów ze
stałych fragmentów gry zaowocowała tym, że nie mieli oni już szans,
na nawiązanie skutecznej wali z
przyjezdnymi, których defensywie
nie można nic zarzucić. Najlepiej
w zespole gości zaprezentował się
21-letni Kamil Nowak, który zanotował 21 punktów i 9 zbiórek
Ciężar gry próbował wziąć na siebie jeszcze Tomek Wojdyła, jednak
i jego akcje kończyły się fiaskiem.
Ostatecznie Sudety uległy Tychom
65:71.

Fot. R. Ignaciak

Fot. R. Ignaciak

Aldona Hawer

Kompletnie nie udał się środowy mecz, koszykarzom Sudetów Jelenia Góra, którzy
ulegli na własnym parkiecie zespołowi z Tych 65:71.
Nasze błędy bezlitośnie wykorzywie 9:11. Kolejna kwarta to jednak
zdecydowana przewaga gości, któ- stywali zawodnicy Big Stara, którzy
rzy w 17. minucie meczu wygrywali dominowali w cały spotkaniu.
Gospodarze zbyt łatwo tracili piłkę,
już 17 punktami! (11:28).
ślązacy często wychodzili na kontrę.
W efekcie drugą kwartę przegraliśmy 14:27. Do przerwy tyszanie
KS Sudety Jelenia Góra
prowadzili 23:38.
– KKS Big Star Tychy 65:71
Po przerwie były już bardzo
(9:11, 14:27, 21:17, 21:16)
trudno by dogonić tak dobrze dysSudety:
ponowaną tego dnia ekipę Mariusza
Niedbalskiego.
Wojdyła 20, Weatherspoon 15, Kułyk 11, Prostak 8, Niesobski 7, Nowak 4, Klimek,
Sudety miały duże problemy
Gra podwójna seniorów
ze skonstruowaniem składnych
4 miejsce Dominik Staniszewski / Adam Cimosz
akcji po których mogłyby zdobywać
punkty. Jedynie dlatego nie udało
KKS Tychy:
: Nowak 21, Salamonik 16, Pacocha 10, Malcherczyk 8, Pustelnik 5, Hałas 5, Bzdyra 3, się gościom uciec na bezpieczny
dystans, ponieważ szalone rzuty
Deja 2, Olczak 1
Kułyka z „trzy” z nieprzygotowa-

Żniwo medalowe zawodników Shidokan
W sobotę, 24 października w Łodzi obyła się mini ShiJacek Daukszewicz bez naj- czasem. Pierwszy przez silne n i e m i a ł s o b i e
do-Liga dla dzieci w formułach sumo grappling, junior mniejszych problemów dotarł kopnięcie low-kick, a drugi przez równych zajmudo półfinału, lecz w pojedynku kopnięcie na głowę (mawashi jąc ponownie I
grappling i bare knuckle karate.
Jeleniogórski Klub Shidokan
reprezentowało 5 zawodników:
Noela Dolińska sumo grappling,
bare knuckle karate, Dawid Rola
sumo grappling, Jacek Daukszewisz sumo grappling, Patryk
Grządziel junior grappling, bare
knuckle, Krzysztof Łukowski junior grappling, bare knuckle.
W pierwszej edycji ligi wzięło

udział 53 zawodoników i zawodniczek z 10 klubów z różnych organizacji karate między innymi:
kyokushin, ashihara, shidokan,
uechi ryu.
Dawid Rola w swojej kategori
wygrał dwie zacięte walki i dopiero w finale uległ gospodarzowizawodnikowi z Łodzi zajmującm
ostatecznie II miejsce.

o wejście do finału musiał uznać
wyższość zawodnika z Częstochowy zajmując ostatecznie III
miejsce.
Noela Dolińska w swoich
dwóch kategoriach przegrała
walki półfinałowe zajmując III i
IV miejsce.
Patryk Grządziel (waga ciężka)
pierwsze dwa pojedynki w bare
knuckle karate zakończył przed

geri).W junior- grappling zakończył na walkach półfinałowych
zajmując IV miejsce.
Krzysztof Łukowski zdominował swoich przeciwników
(bare knuckle karate) i w walce
finałowej spotkał sie ze swoim
kolegą klubowym Patr ykiem
Grządzielem wygrywając przed
regulaminowym czasem.
W junior- grappling Krzysiek

miejsce.
W skład zdob y t yc h m e d a l i
wchodzą: 2 złote,2 srebrne i 2
brązowe
Następny start
naszych zawodników odbędzie
s i ę w p o ł ow i e
grudnia.

Fot. Organizator

Pierwsza kwarta zaczęła się
całkiem niepozornie, ostra walka
w defensywie spowodowała niski
wynik po 10. minutach było zaled-
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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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Odeszli na niebieskie boiska
Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas niezwykłej łączności z tymi, którzy żyją w
naszych wspomnieniach i ze szczególną siłą wracają, pukając do naszej pamięci Nie
można zapominać w tym czasie o sportowcach związanych z naszym regionem, których
nie ma już z nami...
Trzy lata temu odszedł od nas
znakomity wychowawca młodzieży, twórca klubu MKS-MDK Karkonosze. Nestor jeleniogórskiej
koszykówki, Marian Koczwara.
Zainicjował tą dyscyplinę w naszym mieście, jeszcze w latach
40-tych ubiegłego stulecia. Był
wieloletnim dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej
Górze, zawsze zachęcał młodzież
do uprawiania sportu.
Pan Marian, był niezwykle
lubiany przez dzieci i młodzież.
Treningi z Nim były samą przyjemnością. Jego najwybitniejszym wychowankiem jest Janusz
Wichowski, wicemistrz Europy,
który w wywiadzie dla Przeglądu
Sportowego, o swoim trenerze
wypowiadał się w samych superlatywach.
W 1984 roku w uznaniu wielkich zasług Marian Koczwara
otrzymał prestiżową Nagrodę im.
Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawaną corocznie jednej osobie w
Polsce za wybitne osiągnięcia w
sporcie. Rada Państwa przyznała
Mu także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia.
Spod Jego opieki wyszło wielu znakomitych graczy, m.in.
Roman Misiewicz, Marek Juszczyński, Grzegorze Kiliszek, Wojciech Popowski, Zdzisław Syrca,
Ryszard i Henryk Rekiel, Roman
Sikora, Zdzisław Mikuliszyn i
wielu innych.
Jego wychowankami są także znani trenerzy: Mirosław
Trześniewski, Eugeniusz i Rafał
Sroka, Ireneusz Taraszkiewicz,
a także wieloletni trener MKS
MDK Karkonosze, Jerzy Gadzimski, który wspomina Mariana
Koczwarę:

„Człowiek-dusza, człowiekserce. Lata spędzone z szefem,
jak go nazywaliśmy, wspominam
bardzo mile i z uśmiechem na
ustach. Dzięki Niemu, wszystko
się zaczęło, potrafił, jak nikt
inny zarażać miłością do koszykówki.”
Ten wspaniały, serdeczny człowiek, któremu jeleniogórskie
środowisko sportowe zawdzięcza
tak wiele, odszedł od nas w wieku
85 lat.
Osoby związane z basketem
i nie tylko, powód do smutku
mieli także w kwietniu tego roku,
kiedy doszło do śmiertelnego
wypadku, z udziałem Grzegorza
Grygorcewicza.
Grzesiu, był wychowankiem
Sudetów Jelenia Góra. Ze względu
na studia opuścił stolicę Karkonoszy. Ostatnio występował w
Leasingu Siechnice. Jak mówią
o nim przyjaciele, to był wyjątkowy chłopak. Inteligentny, bardzo zdolny, koleżeński i zawsze
uśmiechnięty.
Miał zaledwie 23 lata.
W lipcu minęło sześć lat od
śmierci Mariana Południkiewicza. Lekarza sportowego, którego w Jeleniej Górze pamiętają
wszyscy sportowcy, kibice, osoby
związane ze sportem.
Dla Niego pacjent był cierpiącym człowiekiem, a nie zwykłym
przypadkiem chorobowym. Życzliwy i miły człowiek. Wspaniały
lekarz z powołaniem, zawsze
gotów pomagać innym.
Marian Południkiewicz wraz
z synem Bartkiem zginęli w
wypadku samochodowym pod
Bolkowem. W chwili śmierci
miał 51 lat.
Piotr Morawski zginął w kwiet-

niu tego roku. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich
himalaistów. 14 stycznia 2005
roku razem z Włochem Simone
Moro, jako pierwsi himalaiści w
historii, zdobyli zimą ośmiotysięcznik Shisha Pangma.
Do tragedii doszło w Himalajach podczas wyprawy aklimatyzacyjnej. Celem wspinaczki
był ośmiotysięcznik Dhaulagiri.
Poniżej pierwszego obozu, na
wysokości około 5500 metrów
Morawski ześlizgnął się w szczelinę. Urazy doznane podczas
upadku okazały się śmiertelne.
Miał 33 lata.
Piotr zdobył 6 ośmiotysięczników. Od 2007 roku pełnił funkcję
wiceprezesa Polskiego Związku
Alpinizmu, a od lutego 2009
był przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa PZA.
Piotr dał się poznać w górach
jako wspaniały przyjaciel.
Był gotowy sam ryzykować
swoje życie by pomóc drugiemu
człowiekowi. W 2006 roku
wraz z Piotrem Pustelnikiem po
przejściu przez szczyt wschodni
góry Annapurna (8010 m n.p.m.)
zatrzymali się, bo podjęli decyzję
o ratowaniu życia tybetańskiego
himalaisty Lou Tse, który na
wysokości utracił wzrok.
W tym samym roku na wysokości 7200 m n.p.m.. na przełęczy Broad Peak, polska ekipa
himalaistów napotkała bardzo
osłabionego, w stanie deterioracji wysokościowej, Austriaka.
To Piotr sprowadził go wtedy
do obozu.
Odszedł od nas wspaniały człowiek, pełen pasji, entuzjazmu i
poczucia humoru, oddany kolega
i niezawodny przyjaciel – mówili

po śmierci jego towarzysze.
Piotr uwielbiał Karpacz, starał
się być na wszystkich wrześniowych spotkaniach himalaistów,
nawet wtedy gdy przygotowywał
się do wypraw – zjawiał się na
parę godzin. W mieście pod Śnieżką zdążył zostawić swój ślad.
Odcisk jego buta wyprawowego
znajduje się na Skwerze Zdobywców przed Urzędem Miasta.
W 2006 roku w Jeleniej Górze
zmarł Marek Skrobot, jeden z
najlepszych polskich pilotów
rajdowych lat 90-tych, zwycięzca Rajdu Karkonoskiego 1991
i 93, Rajdu Warszawskiego 98.
Marek startował z Piotrem Kozłowieckim, Pawłem Buziukiem,
Mariuszem Ficoniem, Cezarym
Fuchsem ...
Jak opowiada o nim kolega z
prawego fotela: Łukasz Włoch:
„Marek Skrobot, Wielki „mały”
pilot, człowiek na którego prace
patrzyłem z podziwem. Zawsze
skromny, uśmiechnięty, przyjaźnie nastawiony do ludzi. Kochał
rajdy, opowiadał o nich z pasja
i błyskiem w oczach. Nie raz
dawał mi drobne rajdowe wska-

zówki. Był instruktorem nauki
jazdy, może to powodowało, że z
łatwością nawiązywał kontakt z
młodymi ludźmi. Pełny energii, a
zarazem nie opisanej cierpliwości
do kursantów. „Robocik”, jak nazywali go przyjaciele przemieszczał się ulicami Jeleniej Góry w
seledynowym maluszku z L na
dachu, ale ja wolałem oglądać go
podczas prób sportowych szczególnie w rajdzie Karkonoskim
93, którego został zwycięzcą. Gdy
wysiadał ze swojej toyoty, miał
taka sama minę, jak po kolejnej
lekcji udzielonej przyszłemu kierowcy. Zawsze po prawej, zawsze
z boku w cieniu kierowcy, zawsze
z ciepłym uśmiechem..”
Marek zmarł nagle, w wieku
47 lat.
W zeszłym roku, pierwszego
dnia wiosny w Karpaczu w Białym Jarze zeszła lawina. Największa od wielu lat. Pociągnęła za
sobą instuktora, współzałożyciela
Szkoły Narciarskiej SupernartySzymona Kempisty. Dwa dni
później ratownicy znaleźli pod
śniegiem ciało Szymona.
W pierwszą rocznicę śmierci,

w Karpaczu, by oddać hołd pamięci Szymka, szkoła narciarska
Supernarty.pl zorganizowała
otwarte zawody na trasie slalomu
giganta, które nazwano „I Memoriałem Szymona Kempisty”.
Cząstka Szymona jest w każdym
z was – mówiła do zawodników
mama niezapomnianego narciarza i instruktora.
Szymon należał do ludzi, którzy najlepiej czuli się w górach.
Tam spędzał każdą wolną chwilę.
Góry, narciarstwo, snowboard,
skitouring były całym Jego życiem. Cieszył się wielkim szacunkiem i był kamieniem, a raczej
skałą pozytywnej energii. Świetny narciarz i nauczyciel. Oddany
do końca swojej pasji.
Ci wszyscy i wielu innych sportowców zamieszkują w naszej
pamięci, przysypywani kurzem
niepamięci dnia codziennego.
Warto jednak pamiętać, że żadna
śmierć nie jest bezużyteczna,
jeśli poprzedziło ją życie oddane
innym, życie w którym szukano
sensu i wartości...

Aldona Hawer

Fot. R. Ignaciak

Karkonosze pokonują wicelidera
Godnie pożegnali się ze swoimi kibicami piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra. Nasz zespół pokonał w ostatnim zobaczył niew rundzie jesiennej meczu przy Złotniczej, wicelidera z grający dziś Łukasz Kowalski.
Dzierżoniowa 1:0
Pierwsza połowa to kilka
strzałów z dystansu w wykonaniu
obu zespołów. Sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo.
Nikomu nie udało się pokonać
bramkarzy i pierwsza odsłona
zakończyła się remisem.
W drugiej połowie oba zespoły
za wszelką cenę dążyły do wygranej. W 73. minucie jedyną bramkę

dla naszego teamu zdobył coraz
lepiej grający Daniel Burszta.
Wygrana Karkonoszy mogła być
o wiele wyższa, gdyż cała druga
połowa spotkania należała do
gospodarzy. Od 76. minuty kończyliśmy mecz w „dziesiątkę”. Za
ostry faul, czerwień, drugi raz
w tej rundzie, zobaczył Wojcieh
Bijan. Za dyskusje z arbitrem,

KS Karkonosze Jelenia Góra
- Lechia Dzierżoniów 1:0 (0:0)

Bramka:
73’ Daniel Burszta
Żółte kartki:
69’ Maciej Wojtas, 70’ Marek Siatrak, 76’ Łukasz Kowalski
Czerwone kartki:
76’ Wojciech Bijan, 82’ Wojciech Kamieniarz

KSK:
Dubiel-Bijan, Siatrak, Wawrzyniak, Polak, Burszta, Kotarba, Wojtas (Malinowski), Walczak
(Gęca), Krupa (Smoliński), Kogut
Widzów: 100.

Mecz trzymał
w napięciu do
ostatnich minut.
Na osiem
minut przed
ko ń c e m , d o skonałą akcję
„sam na sam”
z bramkarzem
miał Konrad
Kogut, któr y
został bardzo
brutalnie sfaulowany w polu
karnym przez
dzierżoniowskiego golkipiera, Marcina
Kamieniarza.
W efekcie czego, sędzia podyktował „jedenastkę”.
Niestety rzutu karnego nie
wykorzystał Maciej Wojtas. Mimo
tego, Karkonosze do ostatnich
minut sprytnie się broniły, w

efekcie czego, zainkasowały trzy
punkty.
Miejmy nadzieję, że tym samym nasz zespół podskoczy

nieco wyżej w tabeli, a okazja
do zdobycia kolejnych trzech
punktów nadarzy się w najbliższą
sobotę w meczu wyjazdowym we

Wrocławiu, gdzie zmierzymy się
z rezerwami Ślęzy.

Aldona Hawer
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23.10. 2009 - 14.00 – 30.10.2009 – 14:10
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 135, OGŁOSZEŃ 1150
SZUKAM płytkarza - wykonywanie tylko łazienek, posadzki.
Wykonujemy też pracę w w-wiu.
Płatność – akord, godziny pracy
od 7.00-17.00 - 662 324 830
AGENCJA Ochrony zatrudni pracownika ochrony z terenu Marciszowa i okolic lub Kamiennej Góry.
Praca na stałe - 605 097 861
AGENCJA Pośrednictwa Pracy (certyﬁkat nr 4039) na zlecenie Klienta
prowadzi rekrutację na stanowisko:
graﬁk komputerowy. CRK Jelenia
Góra ul. Wiejska 29 - 75 75 43 965,
biuro@crk-kadra.pl - 605 661 481
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do
współpracy agenta d/s odszkodowań
wypadkowych, wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202

PRACA
DAM PRACĘ
PRACA dla opiekunki do rocznej
dziewczynki - ciepła, cierpliwa,
niepaląca - 75 64 233 78
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
PRACA stała lub dodatkowa w
renomowanej firmie na stanowisku przedstawiciela, manager
- 603 301 734, 603 112 664
PRZYJMĘ do pracy dekarze - 696
328 445

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 w restauracji w
Szklarskiej Porębie kelnera(kę), kucharzy. Oferuję
zakwaterowanie, wyżywienie,
wysokie zarobki - 669 476
888
AGENT ubezpieczeniowy - Praca dla
agenta ubezpieczeniowego, również
jako praca dodatkowa, wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail:
praca@centim.pl - 501 039 202
AGENTÓW nieruchomości -zatrudni
Korporacja Prawno Finansowa – bardzo wysoka prowizja-gwarantowana
umową, CV na jpredki@wp.pl - 697
899 863
AVIVA CU poszukuje osób ambitnych, z wykształceniem minimum
średnim, powyżej 25 lat. Wysokie
zarobki oraz profesjonalny system
szkoleń. CV proszę wysyłać na :
joanna.borowska@aviva.pl - 075
64 65 050
BUDOWLAŃCY - Potrzebni pracownicy do remontu mieszkań tynki,
regipsy, gładzie, płytki, panele - 601
614 784
CHCESZ zlecić - napisanie jadłospisu menu czy diety skontaktuj się
e-mail:augustyna19@o2.pl

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

Zostań przedstawicielem Ds. sprzedaży usług
prawnych w Kancelarii
Opoka! Zdobędziesz ciekawy zawód, zapewnimy
ci atrakcyjny system
wynagradzania, szybko
wypracujesz służbowy
samochód, nieustannie
będziesz mógł podnosić
swoje kwaliﬁkacje. Zgłoś
się na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze. 9 listopad godz.16.00-18.00
(z serwisem kawowym
w przerwie) Zgłoszenia
do 06-11-2009 do godz.
16-tej ( biuro@opoka.biz
- 075 7676256) . Ograniczona ilość miejsc
COPYWRITER /menadżer Zatrudnię copywritera /menadżera
z doświadczeniem. Zajmujemy się
reklamą w Internecie. NETFACTORY
Michał Piaścik biuro@netfactory.pl 509 202 060
CYFRA Plus zatrudni - osoby
młode, dyspozycyjne i chcące
się rozwijać. Oferujemy zarobki
od 2000 netto, możliwość szybkiego awansu oraz pracę w
zgranym, młodym zespole - 75
764 70 19
D.W „Mieszko” poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora - 075 64 39 922
DEKARZA - z doświadczeniem
- 691 496 971
DEKARZY - zatrudnię - 603
280 275
DIETETYK - nawiążę współpracę z dietetykiem. Mile
widziane doświadczenie - 667
268 863
DLA młodej kobiety - wymagane wykształcenie min. średnie, dyspozycyjność, obsługa
komputera (w tym programów
graficznych), doświadczenie
handlowe lub pochodne. Oferty
wyłącznie e-mail: biuro@sigmameble.pl - 75 643 88 33
DLA zdolnych fryzjerów zatrudnię fryzjerkę damską/
męską. Praca na 2 zmiany.
Centrum Jeleniej Góry - 602
235 901
DO 04.11.br. - Samodzielne
stanowisko - ;obsługa w terenie klientów ind. w zakresie
produktów finansowych, utrzymywanie pozytywnych relacji
z nimi i pozyskiwanie nowych.
Gwarantujemy szkolenie Tel.
PN - PT(9.00-10.00; 18.0020.00) - 609 147 042
DORADCÓW/MANAGERÓW
- AVIVA CU poszukuje osób
ambitnych, z wykształceniem
minimum średnim, powyżej
25 lat. Wysokie zarobki oraz
profesjonalny system szkoleń.
CV proszę wysyłać na : joanna.
borowska@aviva.pl - 075 64
65 50

DZIAŁ marketingu - wymagania:
wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w zespole. CV+ list
motywacyjny proszę wysyłać na
adres michl.w@questsport.pl lub
marketing@questsport.pl - 757
522 635
FIRMA przewozowa poszukuje do
pracy kierowcę z okolic Świeradowa Zdroju z prawem jazdy kat.D
i uprawnieniami. Praca stała - 880
844 852, 504 509 919
FLAMENCO - zakochanych Witam. Jeśli ktoś kocha ﬂamenco
i chciałby poćwiczyć wspólne
granie to proszę o kontakt. - 507
107 837
FOTOMODELKI - Poszukuje
Atrakcyjnych Kobiet w wieku 18-30
do sesji fotograﬁcznych. foto na
jari26.82@o2.pl
FRYZJER - fryzjerka - do wynajęcia stanowisko dla fryzjera - fryzjerki męskiej - 509 683 505
FRYZJER-KA - Praca dla 2 osób
damsko-męski i męski. Na 2
zmiany centrum Jeleniej Góry 602 235 901
GO SPORT w Jeleniej Górze
poszukuje osób na stanowisko:
KASJER/KA Prosimy o przesłanie CV na adres sklepu: email:
gosport.210@go-sport.com - 75
75 311 78
GO SPORT w Jeleniej Górze
poszukuje osób na stanowisko:
SPRZEDAWCY Prosimy o przesłanie CV na adres email sklepu:
gosport.210@go-sport.com - 75
75 31 178

HOLANDIA - praca kontrakt - kobiety
i mężczyźni, regularne 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
HOTEL - zatrudnimy osobę z
doświadczeniem do pracy w hotelu
na stanowisko pomocy kuchennej 509 677 857
HOTEL Gołębiewski Inwestycja
- Karpacz zatrudni elektryków-monterów instalacji elektrycznej. Wymagane uprawnienia SEP. - 757 618
042
HOTEL Gołębiewski Inwestycja Karpacz zatrudni monterów sieci
LAN - administratorów sieci. Mile
widziani pracownicy pionu sieci z TP
S.A. lub Dialogu. CV na mail: hotel.
golebiewski@neostrada.pl - 757
618 042
HURTOWNIA ADVADIS S.A ul
Krakowska 28 zatrudni kierowców z
kat B, lub C. Oferty proszę wysyłać
na advadis@wp.pl w tytule kierowca
- 519 545 708
HURTOWNIA ADVADIS S.A ul Krakowska 28 zatrudni na stanowisko
kierownik magazynu. Oferty CV
prosimy wysyłać na adres advadis@
wp.pl. - 519 545 708
HURTOWNIA ADVADIS S.A ul Krakowska 28 zatrudni na stanowisko
operator wózka widłowego. Oferty
Cv proszę wysyłać na adres advadis@wp.pl w tytule operator wózka
widłowego - 519 545 708
HYDRAULIKÓW i spawaczy - w
Warszawie. Zapewniam zakwaterowanie - 509 210 550

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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Kat. B, samochód - francuski operator zatrudni na przedstawiciela. min
średnie do 28 lat. Przeszkolimy 800
zł. tygodniowo - 792 186 671

Poszukujemy - operatywne
osoby z samochodem do Biura
Nieruchomości „ Żebrowscy „ - 505
074 854

Kelner-barman - Szklarska
Poręba - 501 525 509

Poszukujemy lektora j. angielskiego, praca z dziećmi w wieku
przedszkolnym na terenie Jeleniej
Góry i okolic, atrakcyjne warunki
finansowe i elastyczny czas pracy,
nie wymagamy doświadczenia - 607
952 230

Kelnerka - w Karpaczu - stołówka, restauracja - 075 76 16 510
Kierowca - zatrudnię kierowcę
kat. B lub kat. B, C - 609 909 692
Kierownik videoteki - Oczekiwania: doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku dyspozycyjność zainteresowanie tematyka
filmową Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres v43@
videoworld.pl - (075) 753 15 45
Kompleks Sandra Spa w Karpaczu zatrudni ratownika - 075 75
19 190
Krawcowa - do przerobienia
sukni ślubnej - 697 415 159
Krawcową - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507
377 077
Kucharz - zatrudnię samodzielnego kucharza do nowo otwieranego
pensjonatu w Karpaczu - 517 769
888
Lakiernik - Firma KATION Sp. z
o.o. poszukuję chętnych do pracy na
stanowisko: lakiernik. CV prosimy
wysyłać na: biuro@kation.com.pl 075 755-16-97
Magazynier + pomoc biurowa przyjmę (kobietę) do pomocy przy
pracy biurowej i magazynowej - 502
573 251
Manager - AVIVA poszukuje
osób ambitnych, z wykształceniem
minimum średnim, powyżej 25 lat.
Wysokie zarobki oraz profesjonalny
system szkoleń. CV proszę wysyłać
na: wlodzimierz.kuczniak@aviva.
pl - 075 64 650 50
Mobilny doradca Orange - osoba z
mila aparycja, wygadana, prawo jazdy
kat B, własne auto mile widziane. CV
na mail praca@jpkomputery.com.pl
w tytule proszę wpisać „mobilny” 075 64 202 10
Model do zdjęć odzieży - Firma
z odzieżą sport. poszukuje modela
do zdjęć reklamowych produktów.
Dobrze zbudowana i wysportowana
sylwetka, miła aparycja; oferty tylko
ze zdjęciem prezentującym wymienione cechy stoor@op.pl
Niemcy - inżynierowie - praca w
Niemczech dla inżynierów z doświadczeniem w branży energetycznej i
znajomością języka niemieckiego.
Wysokie wynagrodzenie. Zapraszamy do biura! ALMA VAR J.Góra
K. Miarki 52, certyfikat 5185 - 075
647 44 02
Niemcy - lekarze - praca w Niemczech dla lekarzy medycyny. Prosimy
o przysłanie CV w j. niemieckim oraz
skany dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. ALMA
VAR, J. Góra K. Miarki52 certyfikat
5185 - 075 647 44 02
Niemcy - opiekunki - 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
Operator medialny - zatrudni
mężczyzn od zaraz - Cyfra + - 757
647 019
Opieki nad dziećmi - centrum Jeleniej Góry - od czasu do czasu - 695
303 242
Opiekunka - Niemcy - Wyjazdy na
4 tygodnie do opieki nad starszym
panem, bdb. warunki socjalne i
finansowe, j.niemiecki, doświadczenie w opiece, osoba bez nałogów,
niezależna czasowo.1 wyjazd już w
grud (pobyt w święta - premia) - 075
64 19 327
Opiekunka do dziecka - do 8 miesięcznej dziewczynki. Mile widziana
Pani z doświadczeniem, bez nałogów. Zainteresowane Panie proszę o
kontakt po godz.16 - 607 696 115
Osobę bezrobotną - z grupą inwalidzką w biurze rachunkowym na
terenie Jeleniej Góry - 606 940 585

Poszukuję kelnera/kelnerki do
pracy w restauracji w Karpaczu od
15 grudnia na sezon zimowy - 660
697 275
Poszukuję mechanika do warsztatu samochodowego w centrum
Jelenia Góry, w wieku do 40 lat, bez
nałogów. Dobre warunki pracy i płacy
- 603 812 829
Poszukuję niepalącej pani do
opieki nad trzy letnią dziewczynką.
Doświadczenie mile widziane. Oferty
proszę pisać na maila: dobreczesci_jg@wp.pl
Poszukuję osób do dociepleń
budynków - 663 500 666
Potrzebna osoba do pracy w
salonie meblowym. Wymagania:
doświadczenie w handlu min. 1 rok,
najlepiej w sprzedaży bezpośredniej;
pogodna; sumienna i odpowiedzialna
- 756 449 101
Praca - Inpost - zatrudnimy osobę
na stanowisko doręczyciela na
terenie Jeleniej Góry. Oczekujemy
własnego samochodu, dobrej organizacji pracy, uczciwości, punktualności
oraz znajomości topografii miasta.
- 75 75 413 27
Praca dla fryzjerki i tipserki - od
zaraz - Sobieszów - 507 947 413
Praca dla mężczyzny - Telewizja
N, pełen etat, znajomość zagadnień
TV-SAT, komputera, prawo jazdy.
CV i kontakt tylko mailowy biuro@
mont-sat.pl - 602 810 896
Praca dla tipserki - wynajmę
stanowisko tipserce. Jelenia Góra
centrum - 602 235 901
Praca na budowie - zatrudnię do
ocieplenia budynku - praca w Karpaczu tylko fachowców - 510 172 938
Praca w Belgii - dla murarzy
umiejących kłaść klinkier, wymagana działalność gospodarcza w
Polsce, znajomość j. niemieckiego
ewentualnie angielskiego – 27 euro/
m2 brutto cv w j. polskim i obcym
na adres reconsultingpraca@gmail.
com - 781 090 318
Praca w biurze kredytowym - firma
zatrudni osobę z doświadczeniem w
sprzedażny produktów bankowych.
Umowa o pracę i prowizja od osiągniętych wyników sprzedaży cv li
list motywacyjny wysyłać na adres
kredyty10@op.pl
Praca w Galerii Handlowej - w
okresie 15 listopada - 31 grudzień.
Praca przy sprzedaży. Płatna 1400
zł. za miesiąc + 5% komisji od
wszystkich sprzedanych artykułów
CV wysyłać na:magk80@wp.pl - 788
095 301
Praca w Holandii - dla rzeźników
na maciory duże świnie zarobek 8,75
euro/godz. netto oraz rzeźnicy na trybowanie wołowiny praca akordowa
wymagane doświadczenie - CV na
adres reconsultingpraca@gmail.
com - 781 090 318
Praca w Jeleniej Górze - Solid
Security zatrudni osobę na stanowisko pracownik ochrony fizycznej w
Jeleniej Górze. Wymagania: - niekaralność, - biegła obsługa komputera,
- dyspozycyjność. - 667 985 151
Praca w Niemczech - dla cieśli,
murarzy i brygadzistów z paszportem niemieckim lub pozwoleniem
na prace w Niemczech wymagany j.
niemiecki 7-10euro/h cv w j. polskim
i niemieckim na adres reconsultingpraca@gmail.com - 781 090 318
Praca w Niemczech - dla pielęgniarek instrumentariuszek z doświadczeniem na sali operacyjnej. Praca na
stałe wymagany j. niemiecki zarobki
2500 euro - 2900 cv w obu językach
na adres reconsultingpraca@gmail.
com - 781 090 318

Pilnie cieśla i pomocnik - od zaraz
potrzebny - niepijący, samodzielny 721 030 571

Praca w Przesiece - układanie
ziemnych murków z kamienia, prace
w ogrodzie stawka 7 zł godzina zwrot kosztów dojazdu - 502 910
973

Pokojowa/pomoc kuchenna
- zatrudnię na w/w stanowisko do
nowo otwieranego pensjonatu osobę
dyspozycyjną do pracy dodatkowej 517 769 888

Praca w sklepie motoryzacyjnym
na stanowisku sprzedawca. CV
należy składać w sklepie na ulicy
Sudeckiej 22 w Jeleniej Górze - 75
753 29 65

Praca w Szwajcarii - z dobra znajomością j. Francuskiego: lekarze
informatycy, prawnicy, spawacze,
budowlańcy wysokie zarobki proszę
o wysyłanie cv w obu językach na
email reconsultingpraca@gmail.
com - 781 090 318

Stacja Orlen Jelenia Góra - przy
ul. Cieplickiej 106 zatrudni sprzedawców. Osoby zainteresowane
podjęciem pracy proszone są o
kontakt najlepiej osobisty w godz.
12.00 - 15.00 z CV ze zdjęciem - 695
355 342

Praca w Szwajcarii - z dobrą
znajomością j. Francuskiego dla
pielęgniarek zarobki od 3700 -4700
franków wymagane wykształcenie
wyższe cv w obu językach na email
reconsultingpraca@gmail.com - 781
090 318

Stażystka do biura rachunkowego - wymagane wykształcenie
finanse i rachunkowość, zgłoszenia:
biuror@wp.pl - 075 75 42 011

Praca za min. 1000 zł - firma
medyczna Opal Med zatrudni osoby
do telefonicznej obsługi klienta.
Umowa o pracę, 1000 zł. netto +
premia CV prosimy przysłać na
adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075
64 53 928
Pracownik hali - praca dla ucznia/
studenta w nowym markecie budowlanym. Wymagana dyspozycyjność
od 6-31.11. Chętnych prosimy o
wysłanie maila na jpierzchala@jobman.pl w tytule zaznaczając PH-JG.
- 506 008 999

Szukam płytkarza - wykonywanie
tylko łazienek, posadzki. Wykonujemy też pracę w W-wiu. Płatność
– akord, godziny pracy od 7.00-17.00
- 662 324 830
Ślusarz - Firma KATION Sp. z
o.o. poszukuje osoby chętne do
pracy na stanowisko: ślusarz. CV
prosimy wysyłać na: biuro@kation.
com.pl - 075 755 16 97
Technik farmacji - Apteka w Świerzawie zatrudni - 601 974 334
Telemarketer(-ka) - Do sprzedaży przez telefon. wysokie prowizje.
CV proszę słać na mail praca@
jpkomputery.com.pl - 075 64 202 10

Projektant robotów przemysłowych - Firma KM-SYSTEM SC
zatrudni inżyniera mechanika do projektowania robotów przemysłowych.
Znajomość AUTOKAD oraz SOLID
WORKS. Jelenia Góra ul. Wiejska
29 - 075 64 31 641

Tipserka - wynajmę stanowisko
doświadczonej tipserce. Centrum
Jeleniej Góry - 602 235 901

Przedstawiciel handlowy aktywne pozyskiwanie klientów
w branży Internet. Wymagania:
komunikatywność, wysoka kultura
osobista, zaangażowanie. CV ze
zdjęciem oraz list motywacyjny na:
rekrutacja-jg@md4.pl

Wynajmę stanowisko fryzjerce dogodne warunki - 669 017 071

Przedstawiciel Handlowy zatrudnię do pracy PH na teren
województwa dolnośląskiego - 665
335 324
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 - fachowca od
zaraz - 793 240 653
Przyjmę do pracy na weekendy w
dyskotece.TYLKO STUDENCI. CV
ze zdjęciem proszę składać w Pubie
DRUKARNIA przy ul.Konopnickiej 1
po 18 tej - 756 480 635
Przyjmę do pracy osobę uczącą
się na umowę zlecenie - 75 31 545
Przyjmę konserwatora bez nałogów do pensjonatu w Karpaczu w
niepełnym wymiarze godzin. Mile
widziane osoby z Karpacza osiedle
Skalne lub ze Ścięgien. - 075 761
60 23
Przyjmę kucharza - do pizzerii z
doświadczeniem w robieniu pizzy i
dań obiadowych. Pizzeria Zabobrze
- 506 151 602

Wyciąg narciarski - wydzierżawię
za 1500 zł/miesięcznie, bardzo atrakcyjnie położony orczykowy wyciąg
narciarski - 75 76 212 11

Zatrudnię fryzjera męskiego praca na 2 zmiany. Centrum Jeleniej
Góry - 602 235 901
Zatrudnię kelnerkę - Karpacz
-stołówka, restauracja - 075 76
16 510
Zatrudnię krawcową - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze
- 507 377 077
Zatrudnię krawcową - Firma ArtDecor przy ul. Bankowej 22 zatrudni
osobę do szycia firan i zasłon - 607
523 154
Zatrudnię kucharza - Szklarska
Poręba - 509 565 541
Zatrudnię stolarza - Zatrudnimy
od zaraz dwóch stolarzy do renowacji i wykonywania kopii mebli
antycznych. Wysokie zarobki - 609
674 316
Zatrudnię w sklepie zoologicznym
kobietę młodą lubiącą zwierzęta,
uczciwą, wesołą, kontaktową. Dzwonić po 16-stej - 500 278 951
Zatrudnimy Ekspedientkę w salonie Naturhouse w Cieplicach- CV ze
zdjęciem prosimy wysyłać na adres
sklepnaturhouse@onet.eu
Zatrudnimy lakiernika natryskowego z doświadczeniem (obsługa
pistoletu pneumatycznego) kadry@
ZORKA.pl, Dworcowa 19 w Jeleniej
Górze - 075 64 66 323

Przyjmę na docieplenie budynku
osoby z doświadczeniem - 792
290 475

Zatrudnimy pracownika ds. Public
Relations, praca na pełen etat, wysokie wynagrodzenie + premie. - 075
646 1001

Roznoszenie ulotek - na terenie
Zabobrza - 6 PLN za godzinę kontakt
w godzinach 16-17 - 510 171 225

Zatrudnimy programistę C#.
Praca na pełen etat, wysokie wynagrodzenie + premie - 075 646 1001

Saint-Gobain Dystr. Bud. do
oddziału PUM w Jeleniej Górze
poszukuje Specjalisty ds. sprzedaży.
Oczekujemy znajomości branży
sanitarnej cv na adres: rekrutacja.
pum@saint-gobain.com

Zatrudnimy programistę C++.
Praca na pełen etat, wysokie wynagrodzenie + premie - 075 646 1001

Salon Orange w Lwówku Śląskimszuka osób dyspozycyjnych i chcących się rozwijać. CV ze zdjęciem
prosimy kierować na adres mailowy:
sigma@gti.pl - 756 778 700
Samodzielny cieśla - z doświadczeniem niepijącego. Wynagrodzenie od wykonanej pracy - 721
030 571
Sieci internetowe - wymagania:
znajomość budowy i funkcjonowania
LAN i WLAN, systemów Windows i
podstaw Linuxa, zdolności manualne, prawo jazdy kat. B. CV ze
zdjęciem oraz list motywacyjny na
rekrutacja-jg@md4.pl
Specjalista ds. marketingu i
utrzymania czystości (prawo jazdy,
obsługa komputera, orzeczenie
o niepełnosprawności) - 075 753
42 33
Sprzedawca - CERAMIKA - pracownika na stanowisko sprzedawca
- doradca klienta. Miło widziane
doświadczenie w branży budowlanej. CV prosimy składać w siedzibie
firmy na ul. Wyspiańskiego 2A - 75
76 48 408

Zatrudnimy programistę PHP.
Praca na pełen etat w siedzibie firmy
lub zdalna. Wysokie wynagrodzenie
+ premie - 075 646 1001
Zatrudnimy Specjalistę ds. Marketingu. Praca na pełen etat w siedzibie firmy. Istnieje także możliwość
pracy zdalnej. Oferujemy wysokie
wynagrodzenie + premie - 075 646
1001
Zatrudnimy specjalistę Google
AdWords. Praca na pełen lub część
etatu w siedzibie firmy lub zdalna.
Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. - 075 646 1001
Zatrudnimy stolarzy meblowych
z doświadczeniem i chęcią do pracy.
Dobra praca - adekwatna płaca.
Proszę o CV do 31.10.2009r. na
adres; Jel. Góra ul. 1-go Maja 69 075 75 25 297
Zespół - szukam zespołu na Sylwestra - cena do uzgodnienia - 662
020 888
Zlecę wybudowanie domu - wszystkie osoby zainteresowane proszę o
kontakt na remapol@wp.pl
Zostań konsultantem Oriflame zarabiaj na sprzedaży kosmetyków
- zysk 30% marży - 606 638 894

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Każdą chałupniczą - od zaraz 668 082 891
Podejmę pracę - tynk wapienny,
gipsowy, gładź, malowanie i inne
- 887 095 801
Zaopiekuję się dzieckiem, najlepiej w centrum - jestem dyspozycyjna z doświadczeniem,
niepaląca - 669 643 958
27 lat dziewczyna po kursie fryzjerskim - pilnie podejmę prace w
charakterze fryzjerki. Ukończony
kurs stylizacji paznokci - 781
965 508
Kierowca C,E - z praktyką, od
listopada podejmie pracę - 668
604 292
Mam 23 lata - posiadam prawo
jazdy język, niemiecki jestem po
szkole - 507 408 229
Masażysta technikami klasycznymi - podejmie pracę w SPA lub
w gabinecie kosmetycznym - 519
611 294
Poszukuję pracy jako pilarz drwal motorniczy interesuje mnie
praca + za granicą - 795 389 104
Uprawnienia SEP 1kV - 21 lat
student zaoczny, elektryk budowlany 1 rok stażu pracy, prawo jazdy
kat. B - 600 923 395
1/2 etatu - podejmę pracę dodatkową
lub na 1/2 etatu. Z zawodu jestem
technikiem żywienia, posiadam ks.
sanepidowska, znajomość kasy
fiskalnej w stopniu podstawowym 609 243 506
17 latka - podejmie pracę dodatkową
popołudniami lub na weekendy - 664
669 238
18 latek dyspozycyjny - bez nałogów,
szybko się uczę szukam pracy na
stałe lub dorywczo np. budowa lub
coś innego. Pilnie od zaraz, proszę
o kontakt - 508 655 170
18 letni uczeń - zaoczny - podejmie
pracę (pon-pt) od zaraz na terenie
JG, J niemiecki, aktualna książeczka
sanepidu, szybko uczący się, dyspozycyjny - 509 262 091
19 lat - spokojny, uczciwy, podejmę
się każdej pracy na terenie Jeleniej
Góry, najlepiej na stałe. Nie mam
prawa jazdy - 666 139 918
20 lat- kobieta - doświadczenie w
handlu - 601 576 528
21 lat - lody dyspozycyjny ambitny
po ogólniaku szuka stałej pracy - 781
086 575
21 latek - poszukuję pracy jako
pomocnik - 725 517 740
22 lat - technikum budownictwa posiadam prawo jazdy kat. B, uprawnienia na koparko-ładowarkę kl. III,
dyplom potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie technik budowlany, ukończona szkoła służb ochrony KOBRA
w Jeleniej Górze - 722 348 731
22 letnia dziewczyna podejmie pracę
w sekretariacie, biurze turystycznym.
Oferty pracy można wysyłać również
na maila klaudynka181@vp.pl. - 510
238 509
23 lat - wyższe - od zaraz najchętniej do prac biurowych lub pracy
za barem – doświadczenie - 888
195 127
23 letni - podejmę każdą pracę, posiadam prawo jazdy kat. B doświadczenie w budowlance i marketingu - 606
702 260
24 latek - na dłuższy okres czasu.
Interesuje mnie praca jako kierowca
kat. B, pomocnik budowlany, jakaś
produkcja albo dekarz - 661 716
486
25 lat w Jeleniej Górze (NIE agent/
przedstawiciel), wykształcenie wyższe, znajomość obsługi komputera,
urządzeń biurowych, szybko się
uczę. agata844@op.pl - 663 500
837
27 lat - praca dodatkowa - jestem
absolwentką AE w Jeleniej Górze.
Posiadam doświadczenie w pracy
biurowej oraz na stanowisku księgowego, j.angielski dobry, prawo jazdy
kat. B. Szukam pracy dodatkowej
- 660 533 460
27 lat dziewczyna po kursie fryzjerskim - pilnie podejmę prace w
charakterze fryzjerki. Ukończony kurs
stylizacji paznokci - 781 965 508
28 lat, prawo jazdy kat. B - podejmę
pracę - 504 159 037

29 lat, doświadczenie w handlu - oraz
usługach, pracowałem również jako
kelner, dyspozycyjny, sumienny, od
zaraz. - 791 367 327
32 latek - dyspozycyjny, bez nałogów,
prawo jazdy kat. B, samochód osobowy - 509 478 562
32 latek - podejmie pracę dorywczą
lub stałą, auto, dyspozycyjność, bez
nałogów - 885 303 715
50-cio letnia pani - w charakterze
gospodyni domowej, opieki nad
dzieckiem, pomocy kuchennej lub
pracy w pensjonacie, hotelu - 515
470 851
Barmanka, kelnerka - na terenie
Karpacza, Szklarskiej Poręby lub
Jeleniej Góry. Na stanowisko barmanka, kelnerka, recepcjonistka
- doświadczenie oraz prawo jazdy
B - 669 716 174
Biuro lub recepcja - język angielski,
sumienność, doświadczenie - 721
578 985
Biuro, recepcja - komunikatywna,
uczciwa, 34 l. Doświadczenie w tym
kancelaria podatkowa, sekretariat.
Prawo jazdy, samochód, j. niemiecki
i rosyjski bdb. - 667 722 306
Budowa - pomocnik - 21 lat z
Jeleniej Góry - 665 482 021
Budowlane i inne - doświadczenie w budownictwie, uprawnienia
na widlaki, prawo jazdy kat. B,
znajomość elektryki, hydraulika,
mechanika itd. - 661 411 654
Budowlaniec - podejmę pracę w
budownictwie - 514 428 563
Budowlaniec 30 lat - pilnie przy
dociepleniach, elewacje, gładzie,
regipsy oraz wykończenia wnętrz 665 833 159
Budowlaniec spawacz - pilnie
szuka pracy przy dociepleniach,
płytkach, gładzie, regipsy, elewacje,
murowanie itd. - 665 780 925
Chałupnictwo - mogę także
przyjąć reklamę na samochód. Tylko
poważne oferty - 667 476 605
Chałupnictwo - posiadam własny transport - 509 928 342
Chałupnictwo - własny transport. Możliwa reklama na samochód
- 692 885 264
Chałupniczej - szukam pracy 785 524 363
Chętnie podejmę pracę - młody,
aktywny 21 lat, mężczyzna - jako
pomocnik budowlany posiadam też,
doświadczenie jako sprzedawca, 3
lata przyuczenia do zawodu sprzedawca - znajomość kasy fiskalnej
- 725 517 740
Chętny do pracy w weekend silny, zdrowy, chętny do pracy - 501
460 488
Cukiernik i ekonomista - podejmę
pracę od zaraz - 793 730 972
Do cięcia drzewa - rzetelnie potnę,
drzewo oraz pomogę w rożnych pracach ogrodowych - 722 072 443
Do osoby starszej - zaopiekuje się
starszą osobą w Niemczech, termin
dowolny - 661 803 282
Dodatkowa praca - Pielęgniarka z
doświadczeniem zawodowym , chętnie podejmie dodatkową pracę jako
opiekunka starszej osoby - zabiegi
pielęgniarskie wykonywane w domu,
pomoc w pielęgnacji obłożnie chorego itp. - 791 990 823
Dorywcza - mycie okna, posprzątam, prasowanie - 510 854 879
Dorywczo - podejmę pracę od
PN-PT od godz. 16 - 21 oraz w
weekendy. Posiadam wykształcenie
wyższe - 781 024 273
Doświadczony budowlaniec wykonam wszelkie prace remontowo
budowlane szybko i solidnie, także
na zewnątrz oraz prace dekarsko
ciesielskie - 509 156 560
Dyspozycyjna - młoda, ambitna,
po kursie ochroniarskim, 1,5 roku
jako barmanka, podejmę każdą
uczciwą pracę - 607 838 017
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
- jokand@interia.pl - 728 895 353
Dziewczyna 19 lat - sklep, restauracja, kawiarnia, sprzątanie, roznoszenie ulotek - 514 284 552
Elektronik - 27 lat, wykształcenie
wyższe. Podejmę pracę w zawodzie
lub branży pokrewnej - 500 400 812
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Elektrostymulacja - nawiążę
współpracę z gabinetami kosmetycznym, pensjonatami, hotelami itp.
Zainteresowanych rozszerzeniem
swoich usług o zabiegi odchudzające
za pomocą elektrostymulacji, proszę
o kontakt - 667 268 863
Fizjoterapeutka - ukończone
Studium Medyczne oraz Kolegium
Karkonoskie kierunek fizjoterapia,
10 lat doświadczenia w zawodzie 605 558 759
Fryzjerka - młoda fryzjerka tuż
po szkole podejmie pracę - 518
396 921
Hostessa - na imprezach, bankietach, przyjęciach (JG, Wałbrzych,
Wrocław i nie tylko) CV + foto na
meila - 695 521 439
Jako bramkarz - 25 letni mężczyzna, dobrze zbudowany, uprawiający
sport i walki. (Pełniłem funkcje bramkarza) - 665 248 514
Jako kierowca - kat. B - jestem
dyspozycyjny, ambitny, sumienny 601 586 782

Kierowca - bus + samochód
osobowy kombi + pomocnik w razie
potrzeby kat. B,(C) z drzewem, kapustą, paczkami jako kurier, podejmę
się każdej pracy w zawodzie - 605
311 362
Kierowca A, B, C, D, E - posiadam
aktualne badania lekarskie, psychotechniczne, zezwolenia na przewóz
rzeczy i osób oraz kartę kierowcy.
Dyspozycyjność całodobowa. - 601
493 139
Kierowca B, C - posiadam uprawniania na przewóz rzeczy. Jestem
doświadczony i dyspozycyjny - 600
055 024
Kierowca B, C - z aktualnymi
badaniami psychotechnicznymi i
lekarskimi. Kurs na przewóz rzeczy,
własny GPS. - 504 238 335
Kierowca B, C operator - wraz
z kursem na przewóz rzeczy oraz
uprawnienia na koparko-ładowarkę
- 506 452 531

Jako kierowca - kat. B - nawet
wyjazdy zagraniczne - 511 657 452

Kierowca B, C, E, (D) - BEZ
NAŁOGÓW odpowiedzialny, jako
zmiennik kierowcy (dorywczo - własna działalność) - 513 067 750

Jako kierowca - kat. B, C, kartę
kierowcy, kurs na przewóz rzeczy,
zaświadczenie o niekaralności. Mam
32 lata, żonaty, uczciwy, bez nałogów
- 721 115 850

Kierowca C + E - poszukuje pracy
jako kierowca - chętnie na zestaw
posiadam także uprawnienia na
wózki widłowe i koparko-ładowarki
- 503 099 389

Jako piekarz - wiek: 33 lat wykształcenie: zawodowe wieloletnia praktyka
w zawodzie (duża) - 513 415 661
Jako pracownik fizyczny - pomocnik budowlany, posiadam znajomość
kasy fiskalnej, młody 22 letni mężczyzna z chęcią podejmie pracę - 725
517 740
Jako sprzedawca do sklepu –
odzieżowego - agatqua11@wp.pl
- 665 913 713
Jako stróż nocny - młody, uczciwy,
sumienny szuka pracy, możliwe też
wykonywanie drobnych napraw,
remontów - 782 639 189
Jestem absolwentką ZSET kierunek Technik handlowiec! Praca
najlepiej w sklepie - 605 925 019
Jestem młoda, dyspozycyjna
- mam doświadczenie jako sprzedawca w cukiernio-piekarni oraz przy
sprzątaniu, opiece nad dziećmi do lat
5-ciu - 723 902 384
Jestem proaktywny - uczciwy,
solidny, opanowany i punktualny.
Nie boję się wyzwań. Wykonanie
pracy najlepiej jak potrafię jest jedną
z wartości, które wyznaję w moim
życiu. Posiadam prawo jazdy kat.
B - 607 196 530
Jestem studentka zaoczna 1-roku
i podejmę stałą prace od zaraz - 502
668 392
Kasyno, kawiarnia - 27 lat wykształcenie średnie, odpowiedzialna z
doświadczeniem podejmę pracę
w kasynie, pubie, kawiarni - 793
686 630
Każdą pracę - mam 20 lat, uczę się
zaocznie, pilnie szukam pracy - 665
785 774

Kierowca C + E - poszukuje pracy
w charakterze kierowcy, posiadam
ważne badania, kursy oraz kartę
kierowcy - 508 256 083
Kierowca C,E - z praktyką, od
listopada podejmie pracę - 668
604 292
Kierowca CE ADR + cysterny mam 32 lata, doświadczenie, wszystkie badania, digital karta. Jazda po
regionie lub kraj. - 663 638 427
Kierowca CE student - 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 kat. B - 19 lat, uczący
się, kulturalny i chętny do pracy w
charakterze kierowcy - 500 578 434
Kierowca kat. B - doświadczony,
dyspozycyjny, z własnym samochodem - 889 308 551
Kierowca kat. B - mam 24 lata
podejmę pracę jako kierowca - 791
751 793
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny podejmie pracę jako kierowca
nawet od zaraz, posiadam własny
samochód osobowy - 691 975 674
Kierowca kat. B - podejmę pracę
od zaraz - 794 215 387
Kierowca kat. B - poszukuję pracy
jako kierowca doświadczenie jako
kurier na busach, zdrowy, niekarany,
dyspozycyjny od zaraz (z Jeleniej
Góry ) - 693 004 090

Każdą pracę fizyczną - Każdą
pracę fizyczną - 075 64 69 021

Kierowca kat. B - z okolic Lubania
25 lat podejmie pracę chałupnicze
fizyczne - posiadam w własny samochód - 723 343 484

Każdą pracę fizyczną - mężczyzna
28 lat - pracowałem również na budowie dyspozycyjny - 723 741 479

Kierowca kat. B + samochód
- mogę z własnym samochodem
osobowym - 500 315 022

Każde oferty - młody, chętny do
pracy posiadam prawo jazdy kategorii B i dużą umiejętność prowadzenia
auta - 696 035 809

Kierowca z busem - poszukuje
pracy dodatkowej lub na 1/2 etatu,
transport, przeprowadzki oraz pomoc
przy składaniu mebli - 607 448 705

Kelner - szukam pracy od zaraz,
doświadczony - 791 367 327

Kierowca z własnym busem
- Wiek 28 lat. Doświadczony kierowca podejmie pracę dyspozycyjny,
uczciwy, bez nałogów, niekarany,
dobra znajomości topografii miasta
i okolic. Posiadam również własne
auto dostawcze Maxi - 695 924 988

Kelnerka - komunikatywny język
angielski i niemiecki - 517 593 181
Kelnerka - młoda, doświadczenie
w zawodzie - 601 544 597
Kierowca – C + E doświadczenie,
dorywczo na umowę zlecenie polska
i UE - 501 577 044
Kierowca - dostawca z doświadczeniem w branży spożywczej rejon
dolnośląski kat B. jak również w
transporcie ogólnopolskim kat C.
Podejmie pracę na podobnym stanowisku - 517 803 733
Kierowca - kat B, C + operator
wózka widłowego podejmę pracę 665 775 268
Kierowca - podejmę pracę jako
kierowca kat. B C C+E. Posiadam również uprawnienia na wózki
widłowe - 721 909 294
Kierowca - pracownik budowlany
- jako kierowca kat. B lub pracownik
budowlany, jestem dyspozycyjny,
sumienny i pracowity - 606 473 768

Kobieta - (nie przedstawiciel),
gastronomia, opieka (doświadczenie), inne stanowiska z przyuczeniem
- 721 321 006
Kobieta - poszukuję pracy dorywczej - 516 600 754
Kobieta - szukam pracy stałej lub
na 3/4 etatu - 691 049 520
Kobieta - w średnim wieku szuka
pracy - 798 553 202
Kobieta do pomocy - posprzątam, umyję okna, wyprasuję - 515
176 553
Kobieta dyspozycyjna - książeczka
zdrowia, znajomość kasy fiskalnej,
wykształcenie średnie, dyspozycyjna, język niemiecki i angielski
komunikatywnie pilnie szuka pracy
- 783 747 044

Kobieta lat 45 - podejmie pracę
na terenie Kowar, Karpacza, Jeleniej
Góry. Sumienna, pracowita, uczciwa
- 691 839 519
Kobieta, 24 lata - wyższe wykształcenie, doświadczenie w handlu, od
zaraz, niekoniecznie w zawodzie
pedagogicznym - 724 111 906
Komunikatywna, uczciwa Biuro, recepcja. 34 l. Doświadczenie w tym kancelaria podatkowa,
sekretariat. Prawo jazdy, samochód,
j. niemiecki i rosyjski bdb. - 667
722 306
Księgowa - z długoletnim doświadczeniem szuka pracy - 661 751 448
Księgowa szuka pracy ze znajomością programów: SYMFONIA FK,
środki trwałe, FakturaPro, Minibank,
CDN OPTIMA płace, ZUS, Office
- poszukuję pracy od nowego roku
- 508 240 197
Kucharka świetnie - gotująca
z doświadczeniem, bez nałogów
podejmie pracę najchętniej w restauracji lub hotelu - 605 541 654
Kucharka z doświadczeniem
- szuka pracy w Karpaczu - 696
725 521
Kucharz - jako kucharz/szef
kuchni. Wieloletnie doświadczenie.
Karpacz i okolice - 782 639 189
Kucharz - mam 32 lata i 14-letnie
doświadczenie w gastronomii - okolice JG - 508 775 658
Kucharz - tylko poważne oferty 513 640 073
Kucharz - z doświadczeniem w
gastronomii podejmie pracę - 513
640 073
Kucharz Szklarska - okolice kucharka po szkole z praktyką 7
lat pracy 4 lata na samodzielnym
stanowisku tylko poważne oferty 513 640 073
Kucharz technik żywienia podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry, kuchnia polska, włoska,
grecka, turecka, meksykańska - wiele
umiejętności, organizacja imprez 506 151 602
Kucharz, pomoc kuchenna/inna
- technik żywienia szuka pracy - 793
935 722
Lat 23 - prawo jazdy kat. B - uprawnienia na wózki widłowe chęć do
pracy - własne auto posiadam - 518
403 312
Magazynier - kierowca - dyspozycyjny - 505 288 212
Magazynier, ślusarz - magazynier z dużym doświadczeniem (10lat
pracy), wózki widłowe, Rawo jazdy
kat. B podejmie pracę od zaraz. Mam
również 10 letnie doświadczenie na
stanowisku ślusarz. - 691 049 160
Mam 21 lat - oraz posiadam prawo
jazdy kat. B - 668 947 802
Mam 21 lat - średnie wykształcenie, ze znajomością kasy fiskalnej.
Poszukuję pracy - jestem osobą
ambitną, pracowitą, rozsądna. Pracę
zacznę od zaraz - 661 279 210
Mam 23 lata - posiadam prawo jazdy
język, niemiecki jestem po szkole 507 408 229
Mam 24 lata - prawo jazdy kategorii
B od 5 lat, bez nałogów - 724 111
903
Mam 24 lata doświadczenie w handlu jak i pokojówka - 781 951 973
Mam 29 lat prawo jazdy kat. B wykształcenie średnie. Szybko się
uczę, odporny na stres, Pracuję od
2000 roku. Szukam stałej, ciekawej
pracy - 791 892 110
Mam 30 lat i doświadczenie podejmę pracę na budowie lub nie
koniecznie - 691 618 265
Masażysta - najlepsze ceny,
dojazd do klienta - 508 222 776
Masażysta technikami klasycznymi - podejmie pracę w Spa lub
w gabinecie kosmetycznym - 519
611 294
Masażystka - studentka zaoczna
- sympatyczna i uczciwa szuka
dodatkowej pracy - 693 347 349
Mężczyzna 28 lat - branża obojętna, posiadam prawo jazdy kat.
B,, dyspozycyjny sumienny, bez
nałogów - 669 948 044
Mężczyzna 31 letni - jako dekarz,
pomocnik budowlany - 726 464 986
Mężczyzna 34 lata z doświadczeniem przy remontach szuka pracy,
bez nałogów - 888 494 056

Mężczyzna 44 lata - podejmie
każdą pracę w kraju lub zagranicą
- 604 147 034

Operator cnc, tokarz - doświadczenie w zawodzie 10 letnie - 794
215 387

Mgr - świeżo upieczona magister
zarządzania przedsiębiorstwem i
administracji publicznej podejmie
pracę - 503 456 755

Operator maszyn - budowlanych,
posiadam uprawnienia na koparkę i
koparko ładowarkę, posiadam prawo
jazdy kat. B i własny samochód.
Młody, bez nałogów - 605 034 652

Młoda i chętna do pracy - średnie
wykształcenie - podejmie się pracy
na cały etat lu pół etatu, od zaraz 505 582 351
Młoda i pracowita - podejmę pracę
w Jeleniej Górze - 609 852 992
Młoda ze średnim wykształceniem
podejmie prace na terenie Jeleniej
Góry lub bliskiej okolicy - 791 557
486
Młody - jako pomocnik budowlany.
Pracownik Fizyczny. Posiadam
tez znajomość kasy fiskalnej - 725
517 740
Młody 26 lat - prawo jazdy kat. B od
7 lat, kierowca aktywny, uprawnienia
na wózki widłowe, kierowca aktywny.
Podejmę pracę, żonaty, uczciwy,
bezkonfliktowy - 792 473 415
Młody kat. B - Szukam pracy
jako kierowca, kurier, dostawca itp.
Wykształcenie średnie, dyspozycyjny, młody. - 727 621 520
Młody, ambitny, prawo jazdy - kat.
B posiadam własny samochód z
instalacją LPG - na różne stanowiska
pracy - 661 908 912
Młody, dyspozycyjny, ambitny po
ogólniaku szuka stałej pracy - 781
086 575
Młody, prawo jazdy kat. B - mam
20 lat, chętnie się czegoś nauczę,
podejmę się każdej pracy z możliwością ustalania sobie grafiku. - 503
599 782
Montaż mebli kuchennych - szukam pracy w tym zakresie oraz
remonty mieszkań - 783 952 008
Murarz tynkarz cieśla - szalunkowy pilnie szuka pracy z długim
stażem uczciwy, niepijący, niepalący
itd. - 721 085 804
Na stałe - jestem studentem, posiadam prawo jazdy kat. B, oraz własny
samochód. Podejmę się każdej pracy
na stałe - 792 641 328
Na terenie Jeleniej Góry - 20 lat
uczący się zaocznie, bez nałogów
- 605 362 062
Na terenie Jeleniej Góry - solarium,
sprzątanie, opieka nad dzieckiem lub
inna - 696 889 882
Na weekendy - 19 lat książeczka
sanepidu, uczeń technikum żywienia
i gosp. dom podejmie pracę dorywczą w weekendy kontakt po 15 - 781
539 011
Na weekendy - jako kelnerka, opiekunka itd. studentka z Karpacza
ala434@op.pl
Na weekendy - uczennica Technikum Hotelarskiego Klasa III - 726
525 852
Niepijący - młody, dyspozycyjny,
regipsy, gładzie itd. lub jako pomocnik
podejmie pracę - 790 479 218
Nudne popołudnia - ze względu
na nudne popołudnia szukam pracy
dodatkowej - mogę zacząć od 15:00,
najlepiej remonty mieszkań itp. - 662
120 207
Od 16-tego listopada, 22 lata po
wojsku - 693 196 440
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 - mężczyzna 44 lata
uczciwy, dyspozycyjny, pracowity
podejmie każdą pracę w kraju lub
zagranicą - 604 147 034
Od zaraz - młoda, komunikatywna,
otwarta, z wyższym wykształceniem,
doświadczenie w handlu, podejmie
pracę od zaraz. Tylko poważne oferty
- 662 411 216
Od zaraz - możliwie jak najszybciej!
Atuty moje to dyspozycyjność, najwyższa sprawność umysłowa jak i
zarówno fizyczna, proszę o wszelkie
kontakty! - 660 702 962
Od zaraz - pracowałam przy
zarządzaniu hotelem - mam 20 lat.
Podejmę pracę w Szklarskiej Porębie lub najbliższych okolicach - 791
036 301
Operator - operator koparko-ładowarki, koparki-wszystkie
typy-ukończone kursy, praktyka na
macalac, od zaraz - 669 944 770

Operator maszyn - jako operator
maszyn budowlanych, posiadam
uprawnienia na te maszyny, mam
aktualne badania lekarskie, posiadam prawo jazdy kat. B i własny
samochód. Młody, bez nałogów - 605
834 652
Operator maszyn cnc - tokarz/
frezer po szkoleniu w obsłudze i
programowaniu maszyn CNC - 507
103 409
Pełna zapału - 21 lat, średnie,
obsługa urządzeń biurowych, kasy
fiskalnej. Mocne strony: zaangażowanie, odporność na stres, pogoda
ducha, komunikatywność, kreatywność. Nie boję się pracy i obowiązków - 693 379 294
Pilnie pracę fizyczną - jako pomoc
piekarza, pomocnik budowlany lub
prace ogrodowe - 513 308 083
Plytkarz - mężczyzna 28 lat,
średnie wykształcenie, prawo jazdy
kat. B, duże doświadczenie w kładzeniu płytek i w pracach wykończeniowych - 506 140 864
Po ekonomie i pedagogice - (z
tytułem technik ekonomii) oraz
ukończyłem studia pedagogiczne
o profilu: Pedagogika Opiekuńcza
i Resocjalizacyjna, prawo jazdy
kat B, email:bambo9@o2.pl - 692
566 287
Po kursie ochroniarskim - uczę
się zaocznie, prawo jazdy kat. B,
podejmę pracę w Jeleniej Górze,
bądź Karpaczu. Niekoniecznie jako
ochroniarz - 607 838 017
Po szkole - gastronomicznej praca
na kuchni. Mam 21 lat mam prawo
jazdy kat. B jestem miła odpowiedzialna i kompetentna. Tylko Jelenia
Góra lub Cieplice - 607 528 431
Pokojowa - z doświadczeniem i
dyspozycyjna - 512 248 703
Pomoc kuchenna - pokojowa lub
do opieki - 511 194 649
Pomoc kuchenna - w kuchni jako
pomoc (szkoły, szpitale, przedszkola
lub inne propozycje) aktualna książeczka sanepidu. Interesuje mnie
praca na stałe ze stałym wynagrodzeniem, na zmiany - 725 203 743
Pomoc kuchenna-pokojowa - jako
Kucharz lub Pomoc kuchenna.
Posiadam papiery Technika Technologii Żywienia najlepiej na terenie
Karpacza - 794 581 705
Pomocnik - mam 21 lat - jako
pomocnik na budowę lub pomoce
w ogrodzie bądź inne. Posiadam
doświadczenie w w/w pracach - 667
601 493
Pomocnik mechanika - zwarty i
gotowy do pracy, nie piję i mam 21
lat - 790 479 218
Poszukuję pracy biurowej - lub
na recepcji dobra znajomość języka
niemieckiego, prawo jazdy - 607
274 028
Poszukuję pracy jako pilarz drwal motorniczy interesuje mnie
praca + za granicą - 795 389 104
Pół etatu - mam 19 lat - 691 059
307
Praca - jako instruktor nauki jazdy
kat. B - 516 056 582
Praca - jako kierowca kat. C, E lubię jeździć, dbam o auto, wszelkie
badania aktualne, jestem uczciwy,
nie kradnę - z Lwówka Śl. Grzegorz
- 669 571 943
Praca biurowa - mam wyższe
wykształcenie oraz odbyłam prawie
roczny staż w Urzędzie Miasta - 667
095 769
Praca biurowa - Posiadam grupę
inwalidzką, doświadczenie w pracy
biurowej, znajomość obsługi urządzeń biurowych + programy komputerowe. Uczciwa, odpowiedzialna
rzetelna - 502 520 493
Praca dorywcza - wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B, C. Dyspozycyjny, uczciwy, ambitny - 505
288 212
Praca na weekendy - mam 18 lat,
jestem uczniem technikum. Poszukuję jakiejś pracy na weekendy - kontakt po godz. 18 - 605 088 263
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Praca na weekendy - może być
też w godzinach popołudniowych w
tygodniu ze względu na szkołę mail:
katarzyna118@onet.eu
Praca na weekendy - szukam
dodatkowej (PT-ND) - 781 875 564
Praca po godzinie 14 - prawo jazdy
kat. B, 7 lat praktyki w pracy związanej ze sprzedażą i pozyskiwaniem
klienta, praktyka na busach T4, Lt
- 508 383 074
Praca w Szklarskiej Porębie - po
szkole i na weekendy. Mam lat
19.Prawo jazdy B. Własne auto - 792
178 320
Pracowity osiemnastolatek Podejmę każdą pracę od zaraz - 798
408 074
Pracownik biurowy - młoda
studentka zaoczna pedagogiki, po
rocznym stażu biurowy podejmie
pracę od zaraz. - 662 020 888
Pracownik recepcji - najchętniej
w weekendy, posiadam doświadczenie i znajomość języka niemieckiego
- 781 875 564
Prawo jazdy i uprawnienia - mam
31 lat, posiadam prawo jazdy kat.
B, C i uprawnienia na wózki oraz
koparko-ładowarki. Szukam stałej
pracy - 668 306 116
Prawo jazdy kat. B - uprawnienia
na wózki widłowe, koparko-ładowarki
oraz koparki - 693 137 314
Przedstawiciel handlowy - czeski - podejmę pracę jako przedstawiciel handlowy na Czechy. J. czeski,
niemiecki - 662 566 222
Przewozy kurierskie - mam 18
lat posiadam prawo jazdy kat. B
podejmę pracę, dodatkowa po szkole
lub przed szkołą - może być rozwożenie pieczywa itd. (Nie posiadam
samochodu) - 726 269 390
Przy komputerze - podejmę wszelkie prace przy komputerze (np. przepisywanie dokumentów, pisanie prac
itp.) Tanio. Bez konieczności umowy.
Kontakt: skapunk@op.pl
Rehabilitant! - masaż i rehabilitacja - podejmę pracę umowę o
pracę - 665 335 324
Rencistka - jestem na rencie - 697
453 526
Robotnik drogowy - umiejętności;
układanie krawężników, puzzli bruku,
podbudowa, rozkładanie asfaltu,
praca na sprzęcie - 500 315 022
Rozwożenie pizzy, auto - interesuje mnie praca w popołudnia i
weekendy, typu rozwożenia pizzy.
Posiadam własne auto z instalacją
LPG. Proszę o oferty - 500 257 370
Solidna - obowiązkowa - doświadczenie w handlu (kasa fiskalna,
komputer) staż w księgowości - 785
484 546
Sprzedawca - podejmę pracę w
sklepie - 794 244 969
Sprzedawca - w sklepie od zaraz
- 721 039 315
Stróż - dozorca - palacz - konserwator - Karpacz i okolice dyspozycja
24/h - 505 952 218
Student - najlepiej jako kierowca B,
C, E ADR, wózki widłowe, doświadczenie, uczciwość - 075 74 13 705
Student drugiego roku - fizjoterapii, posiadający książeczkę sanepidu,
podejmie pracę popołudniami dwatrzy razy w tygodniu - 603 891 609
Student studiów dziennych szuka pracy na popołudnia i weekendy, po gastronomie, prawo jazdy
kat. B, C+ kurs na przewóz rzeczy
- 697 884 677
Student szuka - studiuje dziennie,
szukam pracy na popołudnia i weekendy, dyspozycyjny, po gastronomie,
prawo jazdy kat. B, C - 691 245 253
Student zaoczny - podejmie pracę
od poniedziałku do piątku - 696
336 230
Student, DJ, informatyk - Student, 23 lata, najchętniej jako DJ
- i wszystko, co z tym związane
( doświadczenie) lub praca przy
komputerze. Ale nie tylko. Dyspozycyjny, dostępny PN-SB. 24h. Email:matx1@tlen.pl - 607 728 931
Studentka - na terenie Jeleniej
Góry lub okolic - 793 447 101
Studentka - na weekendy (piątek - niedziela). Może być opieka
nad dzieckiem lub osobą starszą
(doświadczenie) lub inne zajęcie 601 798 556
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STUDENTKA 5 roku studiów magisterskich, posiadam prawo jazdy,
szukam stałej pracy. Moje silne
strony: pracowitość, lojalność, rzetelność, dyspozycyjność - 605 886
516
STUDENTKA na weekendy - poszukuję pracy na weekendy, znam biegle
język angielski w mowie i piśmie,
język niemiecki na poziomie podstawowym - 509 546 031
STUDENTKA UE - studia dzienne.
Komunikatywna, lubiąca pracę z
ludźmi. Szybko się uczę. Podejmę
pracę dodatkową lub na weekendy
- 693 501 286
STUDENTKA UE - zaoczna 3-go
roku na UE szuka pracy - 889 490
529
STUDENTKA, prawo jazdy - obsługa
komputera, komunikatywna szuka
pracy - 515 932 125
SZKLARSKA - okolice kucharz kucharka, własne auto, 7 lat pracy w
zawodzie, tylko poważne oferty - 513
640 073
TECHNIK elektronik specjalizuję się
w naprawie CB. prawo jazdy kat. B,
dobra znajomość obsługi komputera
- 512 839 028
TECHNIK odzieżowy - szukam pracy
w charakterze osoby szyjącej-wystrój
okien - 887 774 061
TEGOROCZNA absolwentka,
wykształcenie średnie maturalne,
gastronomia, kelnerstwo, miła aparycja, komunikatywność, zdolność
pracy w grupie, szybko się uczę - 783
492 225
TOKARZ - frezer - manualny, staż
pracy około 20 stu lat. - 603 242
211
TYNKARZ szuka pracy - 24 lata
szukam pracy. Pracowałem około
roku przy tynkach maszynowych lub
podejmę jakąś inną pracę. Posiadam
prawo jazdy kat. B - 791 751 793
UPRAWNIENIA SEP 1kV - 21 lat
student zaoczny, elektryk budowlany
1 rok stażu pracy, prawo jazdy kat.
B - 600 923 395
UPRAWNIENIE SEP - Student
Wydziału Technicznego, dzienne
szuka dorywczej pracy Kontakt krzysiek66505@wp.pl - 727 548 509
W branży handlowo - usługowej
- doświadczenie, 29 lat - 791 367
327
W budownictwie - wykończenia
wnętrz, murarka, tynki oraz tanio i
solidnie remonty i malowanie mieszkań - 788 444 596
W charakterze sprzedawcy (tylko
branża przemysłowa) mam 28 lat ,
posiadam doświadczenie w handlu,
zależy mi na pracy na etacie - może
być 1/2. - 602 441 694
W dniach od piątku do niedzieli - od
rana do wieczora - 782 039 133
W gastronomii - posiadam tytuł
technika organizacji usług gastronomicznych. Jestem osobą młoda
i dyspozycyjna, dlatego też chętnie
podejmę się pracy w innych kierunkach zawodowych - 695 628 438
W gastronomii w Szklarskiej Porębie
- wieloletnie doświadczenie - 519
769 637
W godzinach popołudniowych - W
godzinach popołudniowych - 516
319 901
W handlu lub barze - podejmę stałą
pracę na pełen etat w handlu lub w
barze. Posiadam doświadczenie 721 035 494
W Jeleniej Górze oraz okolicach,
posiadam prawo jazdy kat. B, oraz
doświadczenie na mini koparkach 669 310 313
W Karpaczu - pokojowa, pomoc
kuchenna (nie kucharka) - 602
872 454
REKLAMA
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W piekarni, cukierni - do rozwozu pieczywa lub jako pracownik do krojenia
chleba, dyspozycyjny - 505 288 212
W weekendy - lub od godziny 18
w gastronomii(jako kelnerka lub
pomoc kuchenna) lub inne. Jestem
z Pasiecznika. - 723 699 359
WÓZKI widłowe - chciałbym odbyć
staż/doszkolenie jako magazynier/
operator wózka, posiadam niezbędne certyﬁkaty - 782 897 753
WÓZKI widłowe - operator wózka
widłowego posiadam prawo jazdy
kat B, C - 665 775 268
WYŻSZE - doświadczenia w handlu
i kierowaniu ludźmi; Pracowity i
sumienny podejmę pracę na samodzielnym stanowisku pracy - 660
546 166
WYŻSZE, angielski - inżynier, praca
w międzynarodowym zespole, pilnie
podejmę pracę pół lub pełny etat 697 520 290
Z grupą - mam 31 lat posiadam grupę
inwalidzka, jestem w 95 % sprawnym zdrowym mężczyzną - dobrze
zbudowanym. Podejmę się każdej
pracy np. jako stróż, posprzątam,
umyję okna i wiele innych propozycji
- 882 491 671
Z wieloletnim doświadczeniem - w
gastronomii podejmie pracę od
zaraz. - 519 769 637
ZA każde pieniądze! - Pomogę zrzucić węgiel, porąbać drewno, drobne
naprawy. Po 16 w każdy dzień, w
sobotę od rana-wystarczy zadzwonić
dzień wcześniej - 605 071 567
ZAOCZNY uczeń - mam 20 lat i
uczęszczam do zaocznej szkoły
podejmę się pracy ﬁzycznej lub psychicznej, prawo jazdy kat. B szybko
się uczę i jestem dokładny - 669
315 949
ZNAJOMOŚĆ angielskiego - jako
lektor języka angielskiego, recepcjonistka w hotelu, ewentualnie sprzedawca. Chętnie podejmę też pracę
jako stażystka - 661 108 494

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 - 3 pokojowe na Zabobrzu - dla
klienta mieszkanie na Zabobrzu III,
może być do 8 piętra, do 200 tys. lic
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
3 pokoje - powyżej 60 m2 do 210 tys.
bez pośredników - 796 489 566
3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu II lub III. Jeldom N lic.3059 - 600
434 800
DLA klienta mieszkanie - 3 pokojowe
w Jeleniej Górze - koniecznie parter
- Eurodom - 601 540 292
M3 na Zabobrzu - o powierzchni od
60-70 m2 (3 pokoje) do 200 tys. - bez
pośredników - 602 225 822
MAŁĄ (do 700 m2) działkę - w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie - 667
660 498
MIESZKANIE - dwupokojowe w
centrum J.G. lub okolicach do 130
tys. bez dodatkowego wkładu - 509
374 174
MIESZKANIE - na XX-lecia lub w
okolicach lic.12181 - 514 600 103
MIESZKANIE 2 pokojowe - z ładnym
widokiem o powierzchni powyżej 45
m2, może być do remontu, płatne
gotówką. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071
OSIEDLE XX-lecia - pilnie dla zdecydowanego klienta poszukuję mieszkania do I piętra pow. około 50 m, 2
pokoje na Oś. XX-Lecia, Bohaterów
Września, Barlickiego Lic. 5677 - 500
122 447
Kupię mieszkanie powyżej
60 m2 - 794 215 692
075 64 29 385

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
DZIAŁKAbudowlana o powierzchni
950 m2 w centrum Karpacza - 509
229 092
6 działek budowlanych w Szklarskiej Porębie o powierzchni od
1500-3000 m2 - 509 229 092
PENSJONAT położony w Centrum
Karpacza, cena: 899 000 PLN - 559
229 092
PENSJONAT oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym w
centrum Karpacza o powierzchni
3000 m2 cena:1 600 000 PLN - 509
229 092
MIESZKANIE bezczynszowe 10
km od Jeleniej Góry- mieszkanie
o powierzchni 22 m2 + przedpokój do remontu, suﬁt i podłoga z
drewna. Do mieszkania przynależy
ogódek - 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
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
DOM do wykończenia - wolnostojący w stanie surowym, zamkniętym położony w Jeżowie Sudeckim
- 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
DOM z duszą - bardzo ładny o
powierzchni 130 m2 - działka 530
m2, przyjazna dzielnica Jeleniej
Góry Nieruchomości Szymkiewicz
- lic. zaw. 2400 - 691 791 994
DZIAŁKA budowlana w Jeżowie Sudeckim - uzbrojona o
powierzchni 1553 m2 - budownictwo jednorodzinne - M. Szymkiewicz - lic. zaw. 2400 - 691 791 994
DZIAŁKA budowlana - 1800 m2
z warunkami zabudowy na dwa
budynki mieszkalno-usługowe,
położona 3 km od Karpacza. Cena
dobra - M.Szymkiewicz - lic. zaw.
691 - 791 994
BEZ pośredników mieszkanie 54
m2 - 794 966 450, 793 282 893
DOM - bardzo ładny, 240 m2 działka 75 arów, niedaleko Jeleniej
Góry do negocjacji - Nieruchomości - 783 411148
MIESZKANIE 3 pokojowe, rozkładowe, ocieplone, słoneczne
w Cieplicach ul XX- Lecia - 506
330 843
SPRZEDAM lub wydzierżawię
budynek gospodarczy, wolnostojący nadający się na każdą działalność wszystkie, media, ogrodzony
w Piechowicach - 696 594 665
PENSJONAT oraz działkę zabudowaną o powierzchni 3000 m2 położone w centrum Karpacza - cena
1600 000 PLN - 509 229 092

DZIAŁKAbudowlana o powierzchni
950 m2 położoną w centrum Karpacza - 509 229 092
6 działek budowlanych położonych w Szklarskiej Porębie o
powierzchni od 1500 do 3000 m2
- 509 229 092
PENSJONAT położony w centrum
Karpacza cena 899 000 PLN - 509
229 092
259421. 2 pokoje pod lasem - I
piętro, powierzchnia 60 m2, ładne i
zadbane mieszkanie z widokiem na
las na obrzeżach centrum Jeleniej
Góry, 10 minut spacerkiem od 1-go
Maja, możliwość dzierżawy garażu.
Lic.5124 - 603 491 335
259925. 2 pokoje z antresolą - Mieszkanie na parterze w czterorodzinnej
kamienicy po remoncie do mieszkania przynależy ogródek. Jeldom
lic.3059 - 602 727 242
259928. 2 pokojowe - 60 m2 w okolicy Liceum Żeromskiego, I piętro,
5-cio rodzinny budynek położony
pod lasem , możliwość dzierżawy
garażu, cena 185 tys. zł. Lic.5124 603 491 335
260731. 2 pokojowe - Wyczółkowskiego - mieszkanie 49 m2, 2 pokoje,
wymaga remontu. Cena 148 tys. do
negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
260369. 2 pokojowe 60 m2 - I piętro,
budynek pod lasem w okolicach
Liceum Żeromskiego, cena 185
tys. zł. Idealnie spokojne miejsce 5
min. spacerkiem do ul. 1-go Maja.
Lic.5124 - 603 491 335
261140. 2 pokojowe do remontu - 49
m2, wysoki parter, ok. Małej Poczty.
Słoneczne i ciepłe. Cena 145 tys. do
negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
260739. 2 pokojowe na Karłowicza - przytulne mieszkanie 40 m2,
balkon, wysoki parter. Cena 143 tys.
do negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty 601 869 663

260863. 2 pokojowe ok. centrum - 60
m2, I piętro, spokojna lokalizacja.
Lic.5124 - 603 491 335
260860. 2 pokojowe ok. Morcinka
- 55 m2, ładne i niewymagające
remontu, budynek w idealnym stanie.
Lic.5124 - 603 491 335
261231. 2 pokojowe XX-lecia po
remoncie w dogodnej lokalizacji blisko sklepów, komunikacji miejskiej,
parku. nr lic. 10750 - 691 210 677
260777. 2 pokojowe Zabobrze zadbane mieszkanie 40 m2, balkon,
piwnica. Okolice „Jubilata”. Niska
cena jeszcze do negocjacji!. lic. zaw.
10728. - 501 181 875
261135. 2 pokojowe Zabobrze I - 40
m2, ok. „Jubilata”, wysoki parter,
balkon, przytulne. Cena 140 tys. do
negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
259803. 2 pokojowe Zabobrze II - 2
pokojowe, 50 m2, duży balkon,
piwnica, cena 165.000 zł. lic. zaw.
10728 - 501 181 875
260782. 2 pokojowe Zabobrze II zadbane mieszkanie II p., 50 m2,
duży balkon, piwnica, lic. zaw. 10728
- 501 181 875
259795. 2 poziomowe Cieplice 52,8 m2, 2-poziomowe, gustowne,
2 pokoje, kuchnia, duża łazienka,
garderoba, piwnica, ładna okolica,
atrakcyjna cena! lic. zaw. 10728 501 181 875
260227. 2 poziomowe na Zielonej
- piękne mieszkanie - 53 m2, na I
poziomie salon, kuchnia i łazienka,
na piętrze sypialnia i mała garderoba.
cena 220 tys. lic 7453 Cztery Kąty. 601 869 663
260668. 25.000 zł. - za mieszkanie
dwupokojowe z ogrodem na wsi.
NŻebrowscy lic.9549 - 505 074 854
258670. 2700 zł./m2 - Karpacz - 104
m2 - mieszkanie z możliwością adaptacji na niezależne dwa mniejsze
lokale. lic.3290 - 692 178 993

259914. 3 pokojowe 2-poziomowe
- piękne mieszkanie w centrum, 84
m2, w stanie deweloperskim. lic.
nr 7867 Roksanes Żukowski Abn
Stępień - 508 240 831
260765. 3 pokojowe Cieplice - Osiedle Orle 60 m2, 2 piętro NM5877
- 500 122 446
260763. 3 pokojowe Mała Poczta
- 64 m2, blok z cegły, trzecie piętro
NM5877 - 500 122 446
260223. 3 pokojowe w Szklarskiej
- w centrum 51 m2, 3 pokoje, balkon. Zadbane i przestronne. Cena
215 tys. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
259364. 3 pokojowe z ogrodem mieszkanie z ogrodem i garażem
w kilkurodzinnym budynku po renowacji. Mieszkanie po remoncie,
ogrzewanie gazowe. Mieszkanie
znajduje się w Cieplicach - 691
210 677
260216. 3 pokojowe Zabobrze
III - mieszkanie na Kiepury, 8 piętro. Zadbane, słoneczne, piękne
widoki. 62m2, cena 235tys do
negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty 601 869 663
260734. 3 pokojowe Zabobrze III
- piękne mieszkanie na 8 piętrze,
zadbane i przestronne. 3 pokoje,
62 m2, ładne widoki, słoneczne.
cena 235 tys. do negocjacji. lic
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
259300. 38 m2 Cieplice - ładne ustawny pokój (20 m2), oddzielna
kuchnia z meblami w zabudowie
w cenie, ładna okolica. lic. zaw.
10728 - 501 181 875
259426. 4 pokoje ok. Mała Poczta
- 66 m2 na I piętrze, rozkładowe z
widną łazienką. Bardzo spokojne
lokalizacja. Lic.5124 - 603 491
335
260767. 4 pokojowe Cieplice - 79,5
m2, pierwsze piętro - NM5877 - 500
122 446

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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258505. 4 pokojowe - 66 m2 w bloku
z cegły w okolicach ul. Morcinka,
I piętro, bardzo spokojna okolica.
Cena 238tyś zł. Lic.5124 - 603
491 335
261234. 5 pokoi - Gryfów centrum
- wyremontowane mieszkanie, dwupoziomowe z kominkiem o pow 83.5
m2, wysoki standard. Cena 220 tys.
do negocjacji. lic 7453 Cztery Kąty 601 869 663
260768. 5 pokojowe centrum bardzo ładne duże mieszkanie w
kamienicy. Możliwość prowadzenia
działalności 117 m2, 2 piętro NM5877
- 500 122 446
260905. 54 m2 - dwupokojowe
mieszkanie na drugim piętrze okolice
Centrum, niska cena, lic. 5524 - 662
112 344
261307. 75 000 zł działka - 4180
m2, w tym 1000 m2 budowlanej, z
mediami w Wojcieszowie. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
259990. 82 m2 na Zabobrzu III mieszkanie 3 pokoje, w oryginale 4,
dziewiąte piętro w bloku z windą. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
259901. 85 tys. dwupokojowe - Świeradów Zdrój, blisko centrum i Domu
Zdrojowego, 36 m2, niski czynsz,
ogrzewanie ciepła woda z sieci lic
9549 - 501 736 644
258449. 87 tys. 2 pokojowe - wysoki
parter, blisko centrum, CO i ciepła
woda z sieci, niski czynsz, 36 m2.
nowe okna, do odświeżenia Świeradów LIC 9549 - 501 736 644
259950. Blisko centrum 57 m2
- duże, przestronne mieszkanie
dwupokojowe w odremontowanej
kamienicy. Niska cena! 165 tys.
Lic.5524 N.City - 600 406 805
260930. Centrum 3 pokoje - Plac
Ratuszowy, dwie sypialnie i pokój
dzienny z aneksem, garderoba. lic
9549 - 501 736 644
259306. Centrum 4 pokojowe 104 m2, ładny rozkład, 4 pokoje,
oddzielna kuchnia, balkon od strony
podwórza, ogrzewanie z sieci. lic.
zaw. 10728 - 501 181 875
259447. Centrum 93 m2 - mieszkanie w Jeleniej Górze do remontu przy
jednej z ulic odchodzących od rynku.
Duża powierzchnia, niska cena 180
tys. Lic. 5524 N.City - 600 406 805
259975. Cieplice - 3 pokojowe, 1
piętro po remoncie w kilkurodzinnej
kamienicy NM5877 - 500 122 446
259900. Cieplice działka - na granicy ze Staniszowem, ( Słoneczna
Dolina) kilka uzbrojonych działek o
powierzchni od 1586. Doskonała
cena. - 694 482 055

PRENUMERATA

260764. Cieplice działki - przy granicy
Cieplic, uzbrojone, dogodny dojazd,
doskonała cena, bez pośredników.
Od 1500 m2 - 694 482 055

259458. Cieplice willowe - 3 pokojowe 74 m2 z kawałkiem ogródka
NM5877 - 500 122 446

260749. Karpacz - 100m2 - centrum
miejscowości. 270000 zł. lic3290 692178993

259937. Dom jednorodzinny - 220
m2 na działce 1200 m2, z 2008
roku 450 tys. zł. licencja 5124 - 601
551 213

259733. Karpacz 100 m2 - Rewelacyjna cena lic. 3290 - 692 178 993

261233. Dom niedrogo - w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. Dogodny
dojazd. Widok na góry. Dom nadaje
się dla dwóch rodzin. Cena 250 tys.
zł- do negocjacji! nr lic. 10750 - 691
210 677
259370. Dom ok. Karpacza - na ładnej działce 1200 m2, cena tylko 240
tys. zł nr lic. 10750 - 691 210 677
260779. Dom Sobieszów - dom wolnostojący z garażem o powierzchni
użytkowej 120 m2, działka 500 m2,
dzielnica domków jednorodzinnych.
lic. zaw. 10728 - 501 181 875
258737. Dom w Karpaczu - do
zamieszkania lub prowadzenia działalności gosp. Dom o powierzchni
użytecznej 167 m² (min 6 pokoi),
położony na działce o powierzchni
1400m², po remoncie, przygotowany
pod własne zagospodarowanie - 603
189 847
259465. Dom wolnostojący - W
okolicy Lubomierza na pięknej dużej
działce NM5877 - 500 122 446
259369. Dom, 250 tys. zł - w bliskiej
okolicy JG, w spokojnej okolicy,
z widokiem na góry, z dogodnym
dojazdem. Dom nadaje się dla
dwóch rodzin. Sprzedaż pilna! Cena
do negocjacji - nr lic. 10750 - 691
210 677
259972. Duża kawalerka - Okolice
Małej Poczty NM5877 - 500 122
446
260732. Działka inwestycyjna
Sosnówka - przy głównej drodze na
Karpacz, widok na zalew. 4700 m2
za 193 tys. lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
258487. Działka Sosnówka - Piękne
widoki. Media (woda, prąd, kanalizacja) przy drodze asfaltowej.
Powierzchnia 1100 m2 Doskonała
cena 99 tys. lic 9549 - 501 736 644
260705. Działka w Podgórzynie
- budowlana, 3000 m2, widok na
zalew. cena 180 tys. lic 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
261241. Działki osiedle - Cieplice
- budowlane, uzbrojone, piękny
widok, doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena. Bez pośredników - 694
482 055
260754. Kadetów 55 m2 - piękne
mieszkanie na poddaszu. Cena obejmuje całe wyposażenie. Sprawdź
sam Lic. 3290 - 692178993
259729. Kadetów 55 m2 - tylko
165000 zł. umeblowane - 692 178
993

261209. Karpacz 240 tys. - 3 pokojowe, kuchnia, kominek, 64 m2, lic.
zaw. 10728 - 501 181 875
259302. Kawalerka Cieplice - 37 m2,
parter, nowe okna PCV, blisko parku,
miejsce parkingowe zamykane
bramą, odnowiona klatka schodowa.
lic. zaw. 10728 - 501 181 875
260222. Kawalerka ok. centrum wyremontowana kawalerkę 37.8 m2,
salon z balkonem, kuchnia w zabudowie, duży przedpokój, łazienka w
kafelkach. Lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
258481. Kiepury 2 pokojowe - w
zadbanym domu, ładne mieszkanie
na 3 piętrze, słoneczne, ciepłe, niski
czynsz. 50 m2, cena 170 tys. lic 9549
- 501 736 644
260751. Kiepury 42 - duże, piękne
mieszkanie. lic.3290 - 692178993
259727. Kiepury 63 m2 - mieszkanie
z całym wyposażeniem - komfortowe
za rozsądną cenę lic. 3290 - 692
178 993
259451. Kiepury okolice Zus - Piękne
mieszkanie dwupokojowe (w wysokim standardzie) z dużym balkonem
na trzecim piętrze w bloku 193 tys.
Lic. 5524 N.City - 600 406 805
261190. Koniecznie zobacz - przepiękne mieszkanie w centrum Jeleniej Góry 74 m2 - nr.Lic 5877 - 515
285 788
259988. Lokal użytkowy - 57 m2 po
remoncie na parterze, dwa pomieszczenia sanitarne, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry 150 000 zł. - 667
219 752
261311. Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2 powierzchni użytkowej,
3 pokoje, pierwsze piętro, na pięknym
osiedlu w Jeleniej Górze ( cena
z wyposażeniem) 385 000 zł NŻ
Lic9549 - 667 219 752

259940. Mieszkanie - w Szklarskiej
Porębie po kapitalnym remoncie w
świetnej lokalizacji. Cena 215 tys.
Jeldom lic.3059 - 602 727 242
260217. Noskowskiego 3 pokojowe śliczne mieszkanie 52 m2, zabudowa
kuchenna, balkon, rewelacyjna
okolica i cena 170.000 zł. nr.l 3059
- 668 667 637
260259. Nowe mieszkania Cieplice
- tuż przy powstających Termach
Cieplickich - obok Biedronki Pod
Koroną. Energooszczędne ściany,
ogródki, balkony, wyjątkowa ilość
okien, kontakt - info@dom-pol.com
260676. Nowy pensjonat - nowy
obiekt pensjonatowy położony w
Karpaczu o powierzchni 500 m2, na
działce 1000 m2. Cena 2, 5 mln nr
lic. 10750 - 691 210 677
258473. Okazja tylko - 105.000 zł
za bardzo ładne mieszkanie 42 m2
po kapitalnym remoncie z własnym
ogrzewaniem i ogrodem. N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
259454. Okolice centrum - duże,
przestronne mieszkanie dwupokojowe w odremontowanej kamienicy.
Niska cena 165 tys. Lic.5524 N.City
- 600 406 805
259798. Os. XX - lecia - 3 pokoje, 54
m2, balkon, piwnica, cena 3000 zł/
m2! lic. zaw. 10728 - 501 181 875
261240. Osiedle Cieplice - działki
budowlane, uzbrojone z pięknym
widokiem na skraju Cieplic. Media,
wybór i doskonała cena. Bez pośredników. - 694 482 055
260762. Park Sudecki - 48 m2 - luksusowo wykończone z kompletem
mebli i wyposażenia. Lic.3290 - 692
178 993
259971. Piętro bliźniaka - Cieplice 54
m2 z balkonem i ogrodem NM5877
- 500 122 446
259984. Pilna sprzedaż - mieszkania
trzypokojowego na Zabobrzu przy
ulicy Karłowicza, środkowe, na I
piętrze N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

259493. Ładne 62 m2 - mieszkanie
po remoncie, 3 pokoje w wieżowcu
na ósmym piętrze. Zabobrze III. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752

261235. Pilnie 2 pokojowe - 41 m2,
zadbane, przestronne na Zabobrzu,
cena 135 tys. zł nr lic. 10750 - 691
210 677

261291. Małcużyńskiego 54 m2
- położone na pierwszym piętrze
o powierzchni 54 m2, ciepłe, słoneczne. W sąsiedztwie szeregówek
na Zabobrzu. Cena 169 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308

259909. Plac Ratuszowy - mieszkanie 47 m2, 2 piętro, ładne, zadbane.
Ogrzewanie miejskie, garderoba,
umeblowana kuchnia lic 9549 - 501
736 644

260761. Małe mieszkanie w centrum
- kawalerka poddaszowa w akcie
35 m2 po podłodze 50, dobra cena
NM5877 - 500 122 446
259467. Mieszkania w Podgórzynie - stan deweloperski doskonale
nadające się na wypady w Góry
NM5877 - 500 122 446

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!

258483. Plac Ratuszowy 3 pokojowe
- dwie sypialnie, pokój z aneksem
kuchennym, garderoba, II piętro,
ogrzewanie z sieci, umeblowane. LIC
9549 - 501 736 644
261261. Poddaszowe po remoncie
- po remoncie w Cieplicach, ogród,
garaż. Mieszkanie składa się z 3
pokoi, kuchni, łazienki. Cena 195 tys.
zł. nr lic. 10750 - 691 210 677

258667. Rozkładowe Kiepury 63
m2 - idealne mieszkanie - Zabobrze
III lic.3290 - 692178993
260735. Stylowe w Cieplicach mieszkanie na poddaszu (II piętro),
po generalnym remoncie, 64m2 po
podłodze, 3 pokoje, ogród, piwnica
i murowany garaż. 195 tys. lic 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
258668. Szymanowskiego 50 m2
- mieszkanie po remoncie w najspokojniejszej części Zabobrza. Lic.3290
- 692 178 993
260759. Ścięgny - piękna działka
budowlana - centrum lic. 3290 - 692
178 993
259327. Świeradów - mieszkanie
- trzypokojowe położone w nowym
budynku z cegły w centrum Świeradowa Zdr. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
260669. Tylko 120.000 zł. - za mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu, 46
m2, I piętro N.Żebrowscy lic.9549
- 505 074 854
258474. Tylko 1300 zł./m2 powierzchni domu w zabudowie
bliźniaczej, stan deweloperski, w
bardzo ładnej lokalizacji N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
260673. Tylko 75.000 zł. - za mieszkanie jednopokojowe 32 m2 na II
piętrze w Miłkowie, po remoncie
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
258470. Tylko u nas - kawalerka
za 60.000 zł. (cena do negocjacji),
o powierzchni 30 m2, w pobliżu
centrum N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
259329. Wyszyńskiego, na gabinety
- duże mieszkanie położone na I
piętrze - idealne na gabinety, biura.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
259448. Wzgórze Grota Roweckiego
- mieszkanko trzypokojowe na I
piętrze, bardzo ładne, zadbane, z
dużym balkonem. W cenie pozostaje
część wyposażenia. Cena 200 tys. Lic.5524 N.City - 600 406 805
260381. Zabobrze I - mieszkanie
dwupokojowe w czteropiętrowym
bloku. Cena 166 tys. Lic. 5524, N.City
- 600 406 805
259944. Zabobrze III - bardzo ładne
mieszkanie dwupokojowe, przestronne, słoneczne, w dobrym standardzie, III piętro, klatka schodowa po
remoncie -174 tys. - lic. 5524 N.City
- 600 406 805
170 tys. zł - mieszkanie 3 pokojowe
+ kuchnia + łazienka + garderoba
(71 m2)w budynku kilkurodzinnym.
Budynek po kapitalnym remoncie.
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie,
wspólne podwórko nr lic. 10750 - 691
210 677
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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
2 pokoje + antresola - mieszkanie o
powierzchni ok. 65 m2 z ogrodem,
bezczynszowe. Jeldom N lic.3059
- 600 434 800
2 pokoje -125 tys. - mieszkanie w
Jeleniej Górze, 37 m2, drugie piętro,
własne c.o gazowe w ładnej zielonej
części miasta, czynsz 108 zł. ładne
zadbane otoczenie Lic 5877 - 500
122 447
2 pokoje Cieplice - na osiedlu XXLecia, 43 m2 – nr Lic 5877 - 515
285 788
2 pokoje za 135 tys. - mieszkanie na
Zabobrzu I w ocieplonym bloku. Lic
5524, N.City - 600 406 805
2 pokojowe - 41 m2 na Zabobrzu.
Mieszkanie zadbane z loggią, niskie
koszty utrzymania, 170 zł./ miesięcznie z ogrzewaniem. Cena do
negocjacji 135 tys. zł nr lic. 10750
- 691 210 677
2 pokojowe - kuchnia, łazienka, blisko
centrum na II piętrze, czynsz 108 zł,
ładna zadbana okolica, mieszkanie w
dobrym stanie technicznym cena 125
tys. Lic Nr5877 - 500 122 447
2 pokojowe centrum - piękne mieszkanie dwupokojowe w zielonej dzielnicy Jeleniej Góry - Słowackiego.
Polecam Roksanes Żukowski lic nr
7867 Abn Stępień - 508 240 831
2 pokojowe na Zabobrzu - 115 tys.
Lic. 5627 - 514 600 103
2 pokojowe po remoncie - na Zabobrzu, 55 m2 - 605 428 901
2 pokojowe Zabobrze II - 40 m2
na II piętrze. Budynek 4 piętrowy
ocieplony. 139 tys. zł. - Jeldom lic.
3059 - 600 434 800
2-POKOJOWE Zabobrze II - 39 m2,
II piętro w budynku 4 piętrowym na
Noskowskiego. Jeldom N lic 3059 600 434 800
3 pokoje - 165000 zł. L 5908 - 723
143 566
3 pokojowe - 2900 m2 Lic 5877 - 500
122 447
3 pokojowe - Blisko Centrum. Bardo
dobry stan, pełne wyposażenie.
Gorąco polecam! 3290 - 788 405
734
3 pokojowe - w zielonej dzielnicy
miasta, 200 tys. zł. NKról, lic. 8151
- 600 258 703
3 pokojowe Mała Poczta - budynek z
cegły 3 piętro 64 m2 NM5877 - 500
122 446
3 pokojowe na Zabobrzu - do wprowadzenia nr.7867 - 514 600 108
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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

3 pokojowe po remoncie - na Zabobrzu III. Bez pośredników - 608
837 451
3/4 domu z lokalami użytkowymi - i
ogrodem przy głównej drodze lic. nr
7687 - 662 009 200
3-pokojowe - Zabobrze 3. Bardzo
dobry stan 62 m2. Polecam - 3290 788 405 734
4-pokojowe - Centrum, duże 4
pokojowe mieszkanie. Niski czynsz
- 3290 - 788 405 734
4-pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu III - 600 434 800
60 m2 na Orlim - 3-pokojowe drugie
piętro Nr. lic 5877 - 515 285 788
63 m2 - mieszkanie trzypokojowe na
Zabobrzu III, drugie piętro, cena 236
tys. zł. licencja 5124 - 601 551 213
74 m2 w Cieplicach - po remoncie z
ogrodem lub zamienię na dom - 600
313 119
85 tys. dwupokojowe - wysoki parter,
blisko centrum, niskie koszty utrzymania, nowe okna, ogrzewanie z
sieci. Lic 9549 - 501 736 644
93 m2 - centrum - mieszkanie w Jeleniej Górze do remontu przy jednej z
ulic odchodzących od rynku. Duża
powierzchnia, niska cena! 180 tys.
Lic. 5524 N.City - 600 406 805
93 m2 centrum, tanio - mieszkanie
do remontu przy jednej z ulic odchodzących od rynku. Lic. 5524, N.City
- 600 406 805
Atrakcyjne 0,5ha w Podgórzynie
- 230.000 - 508 127 007
Atrakcyjne mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 Lokal nie wymaga
żadnego wkładu finansowego. Usytuowane w „przyjemniejszej” części
Zabobrza III - 796 160 678
Blisko centrum - 2 pokoje kuchnia,
łazienka, piętro II. Cena 125 tys.
lic.5877 - 500 122 447
Bliźniak - piękny bliźniak z pełnym
wyposażeniem. Super oferta - 788
405 734
Bliźniak - piękny w Cieplicach,
pełne wyposażenie, po kapitalnym
remoncie - 3290 - 788 405 734
Budowlana 1 ha - doskonała
lokalizacja na zajazd, gościniec, agro
itp. propozycja ceny 400 tys. - 500
122 447
Cieplice - 1, 2, 3 pokojowe w Cieplicach. Osiedle XX-lecia. lic. zaw.
10728 - 501 181 875
Cieplice - Oś Orle - 3 pokoje, 54
m2, słoneczne, rozkładowe, IVp.
Sprzedam bez pośredników - 603
502 232
Cieplice 2 pokoje - wyremontowane, wysoki parter, duży balkon w
bloku IV piętrowym, oś. ORLE - cena:
153 tys. - 509 319 021
Dom - w Mysłakowicach z 2007
roku, powierzchnia 220 m2 na
działce 1200 m2 cena 450 tys zł
licencja 5124 - 601 551 213
Dom 480 tys. zł - w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. Dom zadbany z
widokami na góry. Cena do negocjacji. nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom do remontu - w Wojcieszycach
lic.7867 - 514 600 105
Dom niedrogo - kilka km od JG
z widokiem na góry, w spokojne
okolicy. Dom nadaje się dla dwóch
rodzin. Pilna sprzedaż! 250 tys. zł.
do negocjacji - nr lic. 10750 - 691
21 0677
Dom ok. Karpacza - za 240 tys.
zł w bliskiej okolicy Karpacza- ok.
3 km, na działce 1200 m2- ładnie
zagospodarowanej nr lic. 10750 691 210 677
Dom w okolicy Gryfowa Śl. - do
zamieszkania, 300 tys. zł. - lic.7867
- 514 600 105
Dom w Piechowicach - 340 m2,
garaż, taras, ogród – nr.7867 - 662
009 200
Dom w Piechowicach - cena 350
tys. - do uzgodnienia nr.7867 - 514
600 108
Dom wiejski w Jarkowicach - 110
m2, działka 2450 m2 do remontu,lic.7867 - 514 600 105
Dom z 2008 roku - dom po odbiorach
na działce 1200 m2 do zamieszkania(
parter wykończony) cena 450 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213
Dwupokojowe - eleganckie
mieszkanie 35 m2 na III-piętrze,
4-piętrowego bloku, Zabobrze III,
środkowe, słoneczne, czynsz niewysoki, kuchnia-aneks.Lic.zaw.2400
- 669 620 071

Dwupoziomowe - mieszkanie w
J.G. trzypokojowe 64 ( po podłodze
74) m2 z wyposażeniem 395 tys. zł.
licencja 5124 - 601 551 213
Dwupoziomowe centrum - mieszkania deweloperskie dwupoziomowe
w ścisłym centrum miasta, 30003200 zł/m2 brutto, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
Działka - Jeżów Sudecki - Działka
budowlana blisko centrum na osiedlu
nowych domków jednorodzinnych,
1650 m2, cena do negocjacji! nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Działka - stacja paliw - Inwestycyjna działka budowlana, przy gł.
drodze wylotowej na Wrocław, 3627
+ 5277 m2, w planach częściowo
pod stację paliw, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
Działka budowana - Piękna działka
ok. Jeleniej Góry, 6300 m2, dobra
cena - 788 405 734
Działka budowlana - 1 ha - mieszkalno-usługowa doskonała lokalizacja
na zajazd, gościniec, agroturystykę,
itp. propozycja ceny 400 tys. - 500
122 447
Działka budowlana - 6300 m2
nie daleko Jeleniej Góry - lic.3290 390000 - 788 405 734
Działka budowlana - ok. Jeleniej
Góry, Dobry dojazd 6300 m2, dobra
cena 3290 - 788 405 734
Działka budowlana - w Łomnicy,
38 zł/m2 - nr.7867 - 514 600 108
Działka budowlana 45 arów - w
Górzyńcu, 10 km od Szklarskiej
Poręby - 667 264 181
Działka handlowo - usługowa zabudowana budynkiem 150 m 2.
Działka 2400 m 2. Przy wyjeździe
z Jeleniej Gór 450000 PLN - 508
142 566
Działka Leśne Zacisze - ładna
działka wśród nowych domów, 1000
m2, atrakcyjna cena, lic. 5524, N.City
- 662 112 344
Działka mieszkalno - usługowa 1500 m centrum Jeleniej Góry /260
zł m/ - 691 800 131
Działka w Jeżowie Sudeckim budowlana 1503 m2, częściowo
ogrodzona, z dostępem do mediów.
120 000 zł do negocjacji. NŻ lic 9549
- 667 219 752
Działka w Łomnicy - bez pośredników - 693 307 360
Działka w Ścięgnach - 1211
m2, położona w gminie Ścięgny.
Działka w obrębie leśnym w sąsiedztwie domków jednorodzinnych.
W sąsiedztwie całoroczne korty
tenisowe. Atrakcyjna cena - lic.5524
- 503 111 466
Eleganckie mieszkanie 3-pokojowe 62,3 m2, na VIII - piętrze,
w wieżowcu, Zabobrze III, środkowe,
bardzo ciepłe, duży balkon od południa, niski czynsz. Nieruchomości
Szymkiewicz - lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Garaż murowany w centrum Garaż murowany w centrum - 691
081 217
Garaż w centrum J.G. - ul. Zamenhofa - 510 124 844
Grunty rolne tanio - Koło Świerzawy, 8,36 ha. Rola doskonała pod
uprawę oraz 1200 m2 lasu. Doskonała cena - 501 736 644
I piętro - 60 m2 - bardzo ładne
mieszkanie dwu pokojowe na I
piętrze zadbanej kamienicy, blisko
centrum Jeleniej Góry Lic5877 - 500
122 447
Idealne dla młodej pary - Ciepłe,
słoneczne 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu 3, po remoncie. Zabudowa
kuchenna, lokalizacja, blisko centrum
- 788 405 734
Idealne dla młodej pary – Zabobrze 3, 2 pokojowe w bardzo dobrym
stanie - 788 405 734
Jeżów Sudecki - działki budowlane
93 zł/m2 powierzchnia 1297 m2,
1664 m2 - 601 551 213
Karłowicz 47 m2 - dwa pokoje (w
tym jeden z aneksem kuchennym) lic. 5524 N.City - 600 406 805
Karpacz M3 - mieszkanie w bloku
z cegły blisko centrum, 63 m2, nPartner - lic. zaw. 4917 - 790 359 599
Karpacz M4 - mieszkanie inwestycyjne, centrum Karpacza, ogródek,
garaż, 2500 zł/m2, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Kawalerka - 30 m2 na parterze,
blisko Centrum 3290 - 788 405 734

Kawalerka - Jeldom N lic.3059
- 600 434 800
Kawalerka - ładna, duża Lic 5877
- 500 122 447
Kawalerka Cieplice - ładna słoneczna doskonała lokalizacja, 38 m2,
parter - NM5877 - 500 122 446
Kawalerka na Zabobrzu II - po
remoncie, na wysokim parterze.
Dzwonić do godziny 10 i po godzinie
20 - 075 64 287 07
Kolorowe 2 pokojowe - kolorowe, optymistyczne mieszkanie na
Zabobrzu 3, 54 m2. Blisko centrum
handlowego Echo.3290 - 788 405
734
Lokal użytkowy - w ścisłym centrum Wrocławia. NKról, lic. 8151 - 600
258 703
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie 63,25 m2 na I-piętrze w bloku
4-piętrowym, Zabobrze III, bardzo
dobry standard. Nieruchomości
Szymkiewicz - lic.zaw.2400 - 669
620 071
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie o
powierzchni 66,90 m2, I-piętro, blok
4-piętrowy, Zabobrze III, rozkładowe,
meble na wymiar w cenie. Nieruchomości Szymkiewicz - lic. zaw. 2400
- 669 620 071
Ładne mieszkanie - mieszkanie w
pobliżu centrum 57 m2, częściowo
umeblowane z balkonem i piwnica,
Nieruchomości Stępień, nr licencji
7867 - 514 600 102
M1 na Morcinka - bardzo zadbane,
po remoncie, 38 m2 na parterze.
Atrakcyjne wykończenie, czynsz
tylko 150 zł. Okazja. Polecam lic.5524 - 503 111 466
M2 na Morcinka - 2 pokojowe bardzo
słoneczne mieszkanie o powierzchni
60,9 m2 mieszczące się na 2 piętrze.
Balkon z widokiem na góry. Bliskie
otoczenie lasu i parku. Atrakcyjna
cena. Pilnie lic.5524 - 503 111 466
M-3 - Mieszkanie po remoncie w
ścisłym centrum Szklarskiej poręby,
215 tys. zł, nPartner - lic. zaw. 4917
- 790 359 599
M3 Cieplice - mieszkanie poddaszowe w ładnej kamienicy, ogródek,
garaż, 195 tys. zł, do negocjacji!
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359
599
M4 Cieplice - mieszkanie poddaszowe z ogródkiem, 220 tys. zł,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359
599
Małcużyńskiego - mieszkanie
dwupokojowe na pierwszym piętrze
do wprowadzenia od zaraz. Nieruchomości Partner licencja zawodowa
pośrednika 4917 - 604 508 308
Mieszkanie - 3 pokojowe w Jeleniej Górze z balkonem, zadbane,
w budynku z cegły Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie - koło sądu na Wojska
Polskiego na parterze, mieszkanie
idealne na 2 niezależne kancelarie
- 728 877 658

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 48 m2, na VIII - piętrze,
Zabobrze III, balkon od południa,
czynsz niewysoki, cena do negocjacji
N.Szymkiewicz - lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - w Miłkowie do zamieszkania od zaraz. Cena
100 tys. - lic.10171 - 508 240 827
Mieszkanie 2 pokojowe - z możliwością dobudowania tarasu w
Piechowicach - lic. nr 7867 - 662
009 200
Mieszkanie 2 poziomy - 2 pokojowe - Szklarska Poręba - tanio 220
tys. 50 m2 - lic.10171 - 508 240 827
Mieszkanie 3 pokoje - w odnowionym bloku, blisko centrum - mieszkanie wymaga remontu cena 2900 za
m2 - 500 122 447
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie 62 m2, na I-piętrze, Zabobrze III, kuchnia - meble na wymiar,
wysoki standard, do zamieszkania od
zaraz - lic.zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe
- po remoncie, bardzo ładne, o
powierzchni 51,20 m2, Zabobrze III,
rozkładowe, środkowe, słoneczne,
balkon od południa. Nieruchomości
Szymkiewicz - lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - wymaga
remontu, na IV-piętrze 53,90 m2,
w bloku 4-piętrowym, środkowe,
słoneczne, z dużym balkonem, Zabobrze III, możliwość kupna garażu.
Atrakcyjna cena N.S - lic. zaw.2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3-pokojowe - bardzo
ładne o pow. 76 m2, na I-piętrze, słoneczne, bardzo ciepłe, budynek wielorodzinny, niski czynsz, doskonała
lokalizacja, okolica cicha, zielona. Lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 44 m2 - 2 pokojowe
po remacie z garażem i ogródkiem,
bezczynszowe, stan do wprowadzenia - 508 770 482
Mieszkanie 72 m2 na Zabobrzu lub zamienię na mniejsze z dopłatą
9 - 669 569 669
Mieszkanie centrum - piękne
4-pokojowe mieszkanie blisko Centrum. Po remoncie, niski czynsz
lic3290 - 788 405 734
Mieszkanie na Kiepury – 2 pokojowe na III-piętrze o powierzchni
50,79 m2, w bloku 4-piętrowym, bardzo ciepłe, duży balkon od południa.
Nieruchomości Szymkiewicz - lic.
zaw.2400 - 669 620 071

Mieszkanie 125 tys. - mieszkanie
2 pokoje, kuchnia, łazienka p.pokój 37 m2, II piętro, odnowiony budynek,
czysta ładna okolica, nowe okna,
własne c.o, czynsz 108 zł. Lic 5877
- 500 122 447

Mieszkanie na osiedlu fampowskim - 35 m2, po remoncie, stan
bardzo dobry - 502 387 261

Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2,
dobry standard, niski czynsz, okna
nowe, panele, pierwsze piętro, centrum. Lic.2400 - 691 791 994

Mieszkanie na Zabobrzu 3 - 50
m2, stan b.dobry, 166 tys., bez
pośredników - 502 376 460

Mieszkanie 2 pokojowe - 60 m2,
I piętro, blisko Akademii Ekonomicznej. Cena 400 zł./mc lic. zaw.1749
- 509 596 339
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
eleganckie 50,10 m2, na III-piętrze
w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III,
słoneczne, dobry standard, zadbane,
lokalizacja bardzo dobra N.Szymkiewicz - lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne o pow. 51,40 m2, na II-piętrze, budynku wielorodzinnego, po
modernizacji, okolica spokojna,
można dokupić garaż. Nieruchomości Szymkiewicz - lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne po remoncie 47,55 m2, na
IV-piętrze, Zabobrze I, kuchnia aneks, rozkładowe, czynsz niski,
doskonała lokalizacja - lic.zaw.2400
- 669 620 071

Mieszkanie na XX-lecia - jedyna
taka okazja 54 m2 za 3000 tys. za
metr - nr.lic 5877 - 515 285 788

Mieszkanie ok. Morcinka - bardzo
ładne 3 pokojowe 50,80 m2, na
III-piętrze w bloku 4-piętrowym, rozkładowe, balkon od południa, czynsz
niewysoki, blok ocieplony. N.Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie w centrum - komfortowe mieszkanie z wyposażeniem,
dwupoziomowe, 64 (po podłodze 74)
m2 395 tys. zł. - licencja 5124 - 601
551 213
Mieszkanie w centrum - po remoncie 82,13 m2, na IV-piętrze budynku
wielorodzinnego, funkcjonalne, słoneczne, ciche, czynsz niewysoki Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Cieplicach - 3
pokojowe na parterze 53,80 m2, blok
3 piętrowy, ocieplony, rozkładowe,
wymaga remontu, dobra lokalizacja,
blisko Park Zdrojowy. N.Szymkiewicz
lic.zaw.2400 - 669 620 071

Mieszkanie w Cieplicach 3-pokojowe na I-piętrze w bloku
3-piętrowym o powierzchni 67,40
m2, wymaga remontu, bardzo dobra
lokalizacja, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Cieplicach - z ogrodem na parterze, 68 m2, spokojna
dzielnica - 668 677 841

Mieszkanie w Karpaczu - Inwestycyjne mieszkanie w centrum,
ogródek, garaż, 2500 zł/m2 - 790
359 599
Mieszkanie w Sobieszowie - 3
pokojowe 1 piętro, 74 m2 NM5877
- 500 122 446

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Mieszkanie XX-lecia - 3 pokojowe
na parterze o łącznej powierzchni 54
m2. Okna nowe budynek ocieplony i
odmalowany Nr.Lic 5877 300 tys. za
metr - 515 285 788
Mieszkanie, 47 m2 - dwupokojowe
w Cieplicach lic.7867 - 514 600 105
Nowa niższa cena - działka w Wojcieszowie 4180 m2 za cenę 75000.
Nieruchomości Stępień - nr licencji
7867 - 514 600 102
Nowy dom w Jeleniej Górze Nowy dom w Jeleniej Górze - 515
237 999
Ok. Intermarche - 2 pokojowe mieszkanie, 38 m2. I piętro 140 tys. zł
Jeldom nieruchomości lic.3059 - 600
434 800
Okazja mieszkanie 70 m2 - Kiepury (za ZUS-em) 4 piętro 200 tys.
- 695 106 919
Okazja nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena
155.000 - powierzchnia 48 m2 - bez
pośredników i prowizji. Do zamieszkania od zaraz - 605 885 085
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
Okolice Małej Poczty - trzy pokoje
64 m2 w bloku, trzecie piętro, mieszkanie do wprowadzenia od zaraz,
Atrakcyjna cena - lic. 5524, N.City
- 662 112 344
Okolice wzg. Kościuszki - mieszkanie w kamienicy, dwupoziomowe,
69 m2, 190 tys. Lic 5524, N.City - 600
406 805
Park Sudecki - luksusowo wykończone mieszkanie z balkonem
położone na pierwszym piętrze.
Nieruchomości Partner lic. 4917 604 869 172
Pilnie sprzedam 2 pokojowe mieszkanie położone w spokojnej
części Zabobrza. Słoneczne 54 m2
na parterze 4 piętrowego bloku. Nr lic.
7867. Polecam! - 508 240 832
Połowa domu w Piechowicach
- z działką 8 arów. Doskonała
lokalizacja centrum Piechowic.
Pośrednikom dziękuję - 791
084 744
Przytulne, cieple - środkowe
- słoneczne 2 pokojowe mieszkanie w Cieplicach - oś.Orle,
po generalnym remoncie. Cena
153 tys. sprzedaż bezpośrednia
- 509 319 021
Stoisko handlowe - na giełdzie
w Cieplicach - 607 675 081
Szklarska Poręba - 2 pokojowe mieszkanie, blisko stoku
narciarskiego i wodospadu lic.
3290 - 788 405 734
Szklarska Poręba - działki
w Szklarskiej Porębie 85 zł./m2
licencja 5124 - 601 551 213
Szklarska Poręba - mieszkanie 2 pokojowe, piękna okolica.
3290 - 788 405 734
Szklarska Poręba Górna,
47 m2, - dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka, WC. Po
kapitalnym remoncie - 517
353 026
Ścisłe centrum - 3 pokojowe
mieszkanie o powierzchni 60
m2 położone na I piętrze. Mieszkanie do remontu. Nadaje się
na biuro, gabinet lekarski itp.
Pośrednikom dziękuję - 726
052 958
Świeradów 85 tys. - Ładne
mieszkanie wysoki parter, niskie
koszty, blisko centrum, nowe
okna lic 9549 - 501 736 644
Świeradów Zdrój - Mieszkanie trzypokojowe po remoncie,
na pierwszym piętrze bloku
blisko centrum. Nieruchomości
Partner licencja zawodowa
pośrednika 4917 - 604 508 308
REKLAMA

Tanie 2 pokojowe - mieszkanie
przytulne, zadbane 52,50 m2, na
II-piętrze, budynek wielorodzinny,
blisko centrum, bardzo niski czynsz,
atrakcyjna cena.N. Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Tanio 2 pokojowe - Tanio 2 pokojowe - nr 3290 - 662 040 448
Ul. Trzcińskiego 54 m2 - mieszkanie
trzypokojowe w doskonałej lokalizacji, atrakcyjna cena, lic. 5524 N.City
- 662 112 344
XX - lecia - kawalerka parter, bardzo
słoneczna NM5877 - 500 122 446
Za 65 tys. - 2 pokojowe mieszkanie
w Barcinku. Do zamieszkania od
zaraz - 664 492 829
Zabobrze II – 2 pokojowe mieszkanie - 140 tys. 40 m2 - ładne słoneczne ul. Elsnera - 604 867 757
Zabobrze II - 3-pokojowe mieszkanie 170 tys. zł Jeldom lic.3059
- 600 434 800
Zabobrze II - mieszkanie 2 pokojowe, 3 pokojowe. Jeldom Nieruchomości lic.3059 - 600 434 800
Zabobrze II i III - 3 pokojowe 54
m3, 2 pokojowe 53 m2, 4 pokojowe.
Jeldom Nieruchomości lic.3059 - 600
434 800
Zabobrze III – 2 pokojowe, 3
pokojowe, 4 pokojowe mieszkania.
Jeldom Nieruchomości lic.3059 - 600
434 800
Zabobrze III - 3 pokojowe na
pierwszym piętrze Nr.Lic 5877 do
prowadzenia - 515 285 788
Zabobrze III - atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w czteropiętrowym
bloku, przestronne, słoneczne. 174
tys. Lic 5524, N.City - 600 406 805

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje, bursa, akademik z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby
indywidualne w Jeleniej Górze
-blisko UE - 606 360 443
Od zaraz mieszkanie 3 pokojowe
86 m2 w centrum, po remoncie,
1200 zł. - 664 308 587, 075 71
221 71
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
Pokój dla 2 osób - 075 64
212 03
Tanio 1 pokojowe, 2 pokojowe
w Sobieszowie - bez dzieci, do
zamieszkania - 518 564 347, 75
75 541 48
Mieszkanie 80 m2 - parter
domu jednorodzinnego - niezależny dojazd, miejsce do
parkowania - Jelenia Góra oś.
Czarne - 75 75 215 89
Mieszkanie 54 m2 - 794 966
450, 793 282 893
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

1 pokojowe, 2 pokojowe - w Sobieszowie - bez dzieci, do zamieszkania
- 075 75 541 48, 518 564 347
2 osobowy pokój - w mieszkaniu
studenckim, Internet 250 zł./os.+
liczniki - 796 635 171
3 bardzo mile, sympatyczne uśmiechnięte studentki poszukują
1 osoby do mieszkania do pokoju
2 osobowego na ul. Złotniczej - 697
192 722
3 pokojowe Zabobrze III - I piętro,
64m2, umeblowane dla studentów
lub rodziny. Od zaraz do końca
czerwca 2010r. - 503 128 159
Apartament 68 m2 - komfortowy
- willowy, kompletnie wyposażony i
umeblowany. Balkon, piwnica, ogród,
miejsca parkingowe. Także dla firm 503 197 955
Bardzo ładne mieszkanie - w
Podgórzynie 80 m2 dwupoziomowe
na pierwszym piętrze w bardzo
dobrej lokalizacji z ładnymi widokami
i miejscem parkingowym. Cena 900
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
Bardzo ładne, komfortowe mieszkanie - w pełni wyposażone, M3 przy
ulicy Kiepury. 1300 zł. + liczniki - 606
205 413
Dwupokojowe - mieszkanie,
46 m2, umeblowane w centrum na
parterze. Czynsz najmu 800zł plus
media N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Karpacz pokój z łazienką - aneksem kuchennym, od zaraz - 507
046 283
Kawalerka - od listopada, balkon,
piwnica, wysoki standard, umeblowana, 750+250 rachunki, kaucja
1000 zł., dzwonić po 18.00 - 075
71 321 16
Kawalerka - umeblowana 800
zł z ogrzewaniem i z czynszem - nr
licencji 7867, Nieruchomości Stępień
- 514 600 102
Kawalerka - wynajmę lub sprzedam kawalerkę na Zabobrzu II, na
wysokim parterze po remoncie, 30
m2. Umeblowana lub nie - 075 64
28 707
Kawalerka 2 studentom - na
Zabobrzu, blisko marketu Tesco 507 600 776
Kawalerka 33 m2 - w nowym
budownictwie na parterze umeblowana w dobrej lokalizacji z miejscem
parkingowym. Cena 800 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
Lokal na bar lub pub - urządzony,
z miejscami parkingowymi i ogrodem letnim nr.7867 - 514 600 108
Lokal na działalność - w Jeleniej
Górze ul. Wolności 231 - 506 092
881
Lokal użytkowy w Jeleniej Górze
- przy ul. Kiepury 32 ( obok posterunku policji) - 602 428 640
Lokal w centrum - na parterze z
witryna, UL. Krótka, 45 m2 - 601
758 845
Lokal w Cieplicach - 32 m2 - ul.
Wolności - 505 033 080
Lokalu biurowy - na 1 piętrze
w centrum pomieszczenie, 800
zł. ze wszystkimi mediami. - 600
258 703
Mieszkania w wygodnej okolicy
- Sobieskiego 82 różne standardy
- 607 083 098
Mieszkanie - w Cieplicach - 607
675 081
Mieszkanie 3-pokojowe - od
stycznia z samodzielnym c.o. w
Piechowicach - 665 504 557
Mieszkanie nowe 3 pokoje - parter 59 m2 i wiata garażowa, ogrzewanie gazowe Cieplice Słoneczna
Dolina 1500 zł plus media - 721
116 001
Mieszkanie okolice centrum - 3
pokoje - 724 463 095

Na ul. Ludowej - pomieszczenie na
działalność gospodarczo-usługową o
powierzchni 53 m2. Pomieszczenie
jest na parterze w dużym tarasem 508 118 880
Nowe, dwupokojowe mieszkanie w luksusowym apartamencie - 693
458 689
Nowiutkie mieszkanie - w Jeleniej
Górze ul. Kraszewskiego. Wysoki
parter. Dwa pokoje, kompletnie
urządzona kuchnia i łazienka. Cena
1200 - 506 092 881
Pokój - kuchnia, łazienka, przedpokój - 509 996 394
Pokój 1 osobowy lub dla pary przy ul. Noskowskiego duży - 510
797 010
Pokój dla studenta/studentki - 15
minut od KK i UE, warunki idealne,
opłaty w cenie. Cena do negocjacji
- 791 699 728
Pokój dwuosobowy - z łazienką,
używalność kuchni na dłużej warunki do uzgodnienia - Karpacz
- 697 195 998
Pokój w Cieplicach. - jeden pokój
w domku w Cieplicach dla studentów,
pary, osoby pracującej - z dostępem
do kuchni, łazienki, Internetu. Spokojna dzielnica - 503 630 899
Pokój z używalnością kuchni
i łazienki - Pokój z używalnością
kuchni i łazienki - 502 912 849
Pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój - Pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój - 509 996 394
Pokój, najchętniej 2 studentkom 350 zł + media - 509 996 394
Poszukujemy współlokatorki - do
oddzielnego pokoju w 50 m2 mieszkaniu studenckim na Zabobrzu 300
zł plus liczniki i 350 zł kaucji - 664
996 398
Studentki poszukują - współlokatora/współlokatorki do mieszkania
na Zabobrzu, cena 300 zł. + rachunki
- 519 166 668
Umeblowane mieszkanie 2 pokojowe - w Jeleniej Górze niedaleko
UE. Cena 1000 zł. Lic. 5627. - 508
240 823
W domku ul Małcużyńskiego - 48
m2 częściowo umeblowane, miejsce
parkingowe, ogródek. Wszędzie blisko 1000 zł plus opłaty bez czynszu
- 668 388 020
Wynajmę lokal 18 m2 - ul. Kiepury
- 513 145 435
Wynajmę lub sprzedam (200000)
- trzypokojowe mieszkanie w Kowarach cena wynajmu 700 zł. od zaraz
- 600 261 937
Wynajmę samotnej studentce
- część mieszkania w zamian za
opiekę nad nim GG 5514778 - 603
623 335

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Dla zdecydowanego klienta - pilnie
poszukujemy lokalu pod sklep 50m2
z dobrą lokalizacją. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Młode małżeństwu - poszukuje
ładnej umeblowanej kawalerki do
wynajęcia: w JG, na Zabobrzu lub
w Cieplicach. Od 1 listopada. Max
750zl/mc. - 508 170 170
Pilnie dla zdecydowanego klienta poszukujemy komfortowego domu lub mieszkania
trzypokojowego. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
Poszukuję kawalerki - w Kowarach - 510 241 120
Wezmę w dzierżawę pensjonat
- posiadam wieloletnie doświadczenie - 600 032 065
Szukam garażu na Kiepury szukam garażu na Kiepury - 607
100 870
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Spokojny student KK - szuka
pokoju z Internetem w JG lub okolicach od listopada. Około 250 zł. +
media - 607 837 790
Szukam pokoju 1-osobowego - nie
interesują mnie mieszkania studenckie. Mogę sprzątać i gotować - 691
240 988
Dwie pary szukają 2 pokojowe
- Mieszkania do 900 zł. w pełni
umeblowanego w jeleniej Górze, od
zaraz - 697 021 839
Młode małżeństwo z dzieckiem zaopiekuje się mieszkaniem, domem
lub wynajmie za nie wielka opłatą
- 781 024 273
Para szuka mieszkania - dwupokojowego do 900 zł umeblowanego
w Jeleniej Górze od zaraz - 783
218 283

Przystojny 28 lat - zasponsoruję
młodą najlepiej do 25 lat, szczupła i
atrakcyjna, weekendowe wyjazdy
i nie tylko, GG 6830611 - 691 636
249
Samotna - lat 54 - szuka partnera na zabawę Sylwestrowa. Jeśli
również nie masz z kim przywitać
nowego roku-zadzwoń - 506 684
615
Samotny 56 latek szuka pani - do
której się przytuli - duży biust i serce
mile widziane - możliwy stały związek
- 603 783 521
Szukam partnerki do sexu - i nie
tylko tylko smsy - 608 235 385
Zapłacę za seks - z ładną i miłą
kobietą Mile widziane foto. Pozdrawiam - 785 204 306

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

USŁUGI
BUDOWLANE

Mieszkanie - 2 pokoje w centrum
Jeleniej Góry na kawalerkę zabobrzańską - 665 733 363
Mieszkanie (pokój z kuchnią) - po
remoncie na większe - może być
zadłużone, do remontu lub z dopłatą
do 20 tys. - 781 823 310
Mieszkanie 2 pokojowe - w Kowarach na 3-pokojowe z zadłużeniem
lub za dopłatą. Niski czynsz, ładna
okolica - 796 140 576
Mieszkanie 72 m2 - (pół domu)
komunalne w Jeleniej Górze - trzy
pokoje, łazienka, kuchnia, piwnica,
strych, ogród - na mniejsze komunalne lub własnościowe - 513 688
556
Mieszkanie własnościowe - 35 2, iii
piętro w Nowym Sączu zamienię na
kawalerkę w jeleniej górze - cieplice
(i lub ii piętro) - 692 078 993
Trzypokojowe na Zabobrzu
- mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe (z windą) na mniejsze z dopłatą.
Zabobrze - 665 371 229
Zamienię lub sprzedam 50 m2 - na
Zabobrzu na większe (tylko na Zabobrzu 2 lub 3) - 509 996 394

Doświadczenie, jakość wykonywanych prac - oraz niskie
ceny, to gwarancja satysfakcji dla
naszych klientów. Pełny zakres
prac remontowo-wykończeniowych - 888 494 056
Wyremontuję dach, mieszkanie - tynki, regipsy, gładzie, płytki,
woda, prąd, C.O., malowanie,
tapetowanie, ogrodzenia - 662 142
682, 075 71 30 572
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
Hydraulik - tanio - 605 180
403
Dachy, papa, gont, blacha,
dachówka, remonty, inwestycje
- 601 861 085
Dachy, remonty, pokrycia, konserwacja, ocieplenia, wentylacja
- 602 882 480
Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg, paneli, cyklinowani
schodów, renowacja drzwi, malowanie wnętrz i gładzie - 697 143
799
Dachy - najtaniej w Jeleniej
Górze - 696 328 445
Wykonam tynki, szpachle, gładzie, panele - tanio i solidnie - 504
964 227
Bezpyłowe gładzie gipsowe - na
mokro, malowanie natryskowe - 662
485 024
Brukarstwo - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio, solidnie - 793 240 653
Budowa domków jednorodzinnych - i wielorodzinnych. Szybko,
solidnie, w atrakcyjnej cenie! Zakład
ogólnobudowlany Jerzy Nowak 693 638 727

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Wdowa - 61 lat, studia, wzrost i
waga średnie, zmotoryzowana,
lubiąca przyrodę i wyjazdy w
plener pozna kulturalnego wysokiego, bez zobowiązań wdowca
bez nałogów - Jelenia Góra 8
- skr. 504
32-latek - szuka partnerki na seks
- 885 303 715
40 letnia brunetka - z ładną piąteczką - 695 077 034
Atrakcyjna brunetka zaprasza
- Atrakcyjna brunetka zaprasza 695 022 876
Atrakcyjny mężczyzna - dla
kobiet warto - 795 389 104
Chłopak dla miłych - i atrakcyjnych pań i dwóch pań bez sponsoringu - 511 081 751
Chłopak dla miłych - i zadbanych pań - nie sponsoruję - 511
081 751
Miły Pan dla Pań - bez ograniczeń
wiekowych - 661 106 199
Para Pani 45 Pan 48 - poznamy
zadbane małżeństwo z Panią Bi
w zbliżonym wieku. Lokum mile
widziane. J. GORA. Zapewniamy
dyskrecje i jej oczekujemy. - 607
495 461
Poznam dziewczynę, pannę Wojtek 33 lata, kawaler, wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu,
blond włosy - 605 499 767
Poznam mężczyznę do 45 lat
- najlepiej z wioski z własnym
domkiem, mam córkę, jestem
samotna - 37 lat, interesuje mnie
tylko trwały związek i poważne
SMSy - 791 651 893

Doświadczenie, jakość wykonywanych prac oraz niskie
ceny, to gwarancja
satysfakcji dla naszych
klientów. Pelny zakres prac
remontowo wykończeniowych
- 888 494 056
REMONTY
Kompleksowe remonty sklepów, restauracji, profesjonalnie
695 031 664
Wykonujemy konstrukcje
stalowe, wiaty, ogrodzenia
metalowe - kompleksowe0
balustrady oraz roboty
instalacyjne OC i WODK - 661
813 096
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og£oszenia

Budowa domów - stany surowe,
pod klucz również - F VAT - 606
508 723
Budowlanka i hydraulika - kompleksowe remonty i wykończenia oraz hydraulika. Fachowość i
doświadczenie gwarantowane - 725
637 220
Budowlano - remontowe - tanio
i solidnie. Remonty, docieplenia, elewacje, wykończenia - 785 978 369
Budowlano - remontowe wykończenia wewnątrz i zewnątrz
tanio - szybko - solidnie - 726 433
346
Cyklinowanie bezpyłowe - układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja starych podłóg, sprzedaż
kleju i lakieru 1 FHU KLEPKA - 692
679 891
Dachy - kompleksowo - oraz adaptacja poddaszy - 601 831 287
Docieplenia adaptacje strychów
- elewacje, budujemy domy, wykonujemy remonty, przebudowy, rozbudowy nadbudowy Firma budowlana
Dom pod klucz - 507 445 930
Docieplimy budynek - 663 500
666
Elewacje - wykończenia - Firma
ogólnobudowlana wykona elewacje
z tynku naturalnego lub mineralnego
oraz wszelkie prace wykończeniowe
- 793 240 653
Firma remontowa - wykończenia
wnętrz, oświetlenia, podłogi, łazienki,
wysoka precyzja, doświadczenie,
nowe technologie. Konkurencyjne
ceny - 502 440 200
Gładzie, malowanie, panele łazienki od A do Z kompleksowe
remonty, możliwa faktura VAT - 607
961 108
Helpman - jeśli masz z czymkolwiek problem w domu, jeśli cokolwiek wymaga naprawy - zadzwoń.
Profesjonalnie, szybko, od wbicia
gwoździa po kapitalny remont
- e-mail.helpman@wp.pl - 794
319 451
Helpman - wykonamy wszystkie
prace z którymi nie radzisz sobie
w domu. Od naprawy spłuczki po
kapitalny remont. Możesz zgłosić
każdy problem e-mail.helpman@
wp.pl - 794 319 451
Hydraulika - montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz,
załatwiamy uzgodnienia i odbiory
- tanio szybko i solidnie. Projekt i
odbiory - gratis - 696 484 516
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
Hydraulika, instalacje wodne
- CO, regipsy, gładzie. Profesjonalnie! - 600 258 703
K o pa r k o ł a d o wa r k a
wykopy - prace ziemne wszelkiego rodzaju tanio sprawnie
- 785 535 629
Kostka brukowa itd. - podjazdy,
tarasy, parkingi, place, mury z
kamienia, ogrodzenia z granitu.
Szybko, tanio i solidnie - doradztwo - 787 210 943
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz inne
usługi w zakresie budownictwa
- 510 171 859
Planujesz remont domu mieszkania, zadzwoń a zrobimy
to szybko, tanio, solidnie - 502 215
803
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
Prace ziemne koparko ładowarką
JCB - koparka gąsienicowa, wozidło, wywrotka, niwelator laserowy,
zagęszczarka gruntu, młot wyburzeniowy, pompa do wody - 500
454 936
Prace ziemne koparko ładowarką
JCB - koparka gąsienicowa, wozidło, wywrotka, niwelator laserowy,
zagęszczarka gruntu, młot wyburzeniowy, pompa do wody - 793
360 425
Profesjonalne remonty mieszkań - pomieszczeń handlowych.
Stany surowe i elewacje. Wszystko
od A do Z. Zapraszam do współpracy - 500 011 540
Remont od A do Z - szybko i
solidnie - 609 272 704
Remonty - elewacje - wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne,
wymiana okien, remonty domów,
mieszkań, biur. Tanio i solidnie.
Możliwa negocjacja cen - 726
444 006
Remonty - solidnie i kompleksowo - faktura VAT, gwarancja - 884
287 704
Remonty kompleksowe - mieszkań, domów. Tanio, solidnie - 502
215 803
Remonty mieszkań - kompleksowe usługi budowlane - 509 565
541
Remonty mieszkań - sklepów Specjalność - układanie glazury,
hydraulika od a-z, regipsy, panele,
gładzie, malowanie - tapetowanie.
Tanio - szybko - solidnie - 501
404 098
Remonty mieszkań - wykonam
od zaraz remont mieszkania: płytki,
gładzie, gk, malowanie, panele,
płyty osb. - 793 299 616
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 - możliwy transport i rozstawienie. Wykonawstwo docieplenia,
elewacje - 606 508 723

Rynny, papa, dekarstwo od a do
z - oferujemy dobre ceny - 783
990 284
Solidnie, szybko i tanio - wykonam remont mieszkania: tynki,
regipsy, gładzie, malowanie, podwieszane sufity, ocieplanie poddaszy. Wystawiam faktury VAT - 512
117 726
Ściany działowe itd. - murowanie, klejenie, sucha zabudowa gk,
malowanie i brukarstwo, drenaże,
panele itd. Doradztwo. Szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Tanio wykończenie domu, biura mieszkania pod klucz, remonty od
A do Z. Solidnie. Zadbamy o indywidualny styl Twojego mieszkania,
domu, biura. nikszo@wp.pl - 513
556 324
Tynki, gładzie, malowanie - płytki
ceramiczne itp. - 506 623 977
Układanie parkietów - cyklinowanie bezpyłowe układanie parkietów,
desek, paneli renowacja starych
podłóg sprzedaż kleju i lakieru - 660
205 437
Usługi budowlano remontowe
- mieszkań, domów i biura. Wykończenia mieszkaniowe itp.- płytki,
regipsy, tynki maszynowe, poddasz
i ogólnobudowlane - 721 207 152
Usługi dekarskie - wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe,
elewacje i docieplenia. - 500 062
371
Usługi hydrauliczne - centralne
ogrzewanie. instalacje wodne,
kanalizacyjne, montaż urządzeń i
armatury sanitarnej - 669 826 053
Usługi ogólnobudowlane - gładź,
malowanie, ścianki działowe,
regipsy, glazura, przeróbki hydrauliczne, elektryczne, panele, montaż
mebli itp - 660 341 453
Wlokbud - ogólnobudowlane
- wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
Wykonam prace tokarskie - na
dużej tokarce - 601 586 474
Złota rączka - pomoc w zakresie: montaż mebli itp. demontaż,
hydraulika, elektryka, kładzenie
wykładzin, usługi techniczne, przeprowadzki itp. - 513 067 750

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
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, karaoke - 603 785 794
1 osoba zagra do tańca - na każdej
małej imprezie KOLMUZ - 609
299 524
Muzyczny duet - studniówki wesela, bankiety - 609 851 863
Oprawa muzyczna imprez – Dj.
na każdą okazje oprawa muzyczna
imprez wesela imprezy dla grup.
victoria-imprezy@wp.pl - 604
229 350
Zespół muzyczny - profesjonalnie wesela, dancingi, ogniska,
instrumenty: akordeon, saksofon,
gitara klawisze - 609 272 704
Zespół Pieszczochy - wesela,
zabawy, dancingi, studniówki bogaty repertuar - 604 186 987
Zespół SAXBAND - 3 osobowy:
wokal żeński, saksofony (klarnet) , klawisze (akordeon) DEMO
na stronie, ale najlepiej pytać w
lokalach, gdzie graliśmy - 609
325 082

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Foto inaczej - Proponuję swoje
usługi w zakresie fotografii portretowej, ślubnej oraz plenerowej.
Obsługa imprez. Atrakcyjne ceny
- 609 303 272
Fotografia ślubna i okolicznościowa - Fotografia ślubna i
okolicznościowa - 660 854 939

USŁUGI
OPIEKA
Organizuję „Domowe Przedszkole” w domu jednorodzinnym w Jeleniej Górze na
Oś. Czarne. Zapewniam miłą
atmosferę i dobrą opiekę nad
3-4 giem dziećmi w wieku 3-5
lat - 075 75 25 89
Zaopiekuję się starszą osobą
na wsi - dzwonić po 19. - 603
986 683
Niepaląca pani - z dużym doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem
niedrogo - 501 083 152
Opieka nad starszą osobą - Pomoc
we wszystkim. - 660 380 398
Opiekunka do osób starszych poszukuje pracy - 668 365 005

USŁUGI
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Warsztaty z robótek ręcznych centrum Jeleniej Góry - 075 64 71
048, 502 102 355
Angielski indywidualnie - przygotowanie do egzaminów, konwersacje
- nowoczesne materiały, szybkie
rezultaty, mila atmosfera. JG i okolicedojazd do ucznia - 517 453 656
Asystent niepełnosprawnej osoby
- nabór wiosenny - asystent osoby
niepełnosprawnej (2 letni). Zajęcia,
co 2 tygodnie, 2 warianty nauki: I PT i SB lub II - PN, WT, SR. Szkoła
dysponuje własnym budynkiem
(pracownie na miejscu) - 075 648
83 85

Bhp 1,5 roku zaocznie - Ostatnie
wolne miejsca na kierunku Technik
BHP. Zapewniamy praktyki, uprawnienia państwowe, własny budynek.
Centrum Kształcenia Plejada - 075
648 83 85
Darmowe konwersacje z j.
angielskiego. Jeśli masz 15-20 lat i
ćwicz angielski. Native speaker dwa
razy w miesiącu. Każdy czwartek
godz.19:00 ul. Wolności 32 JG - 888
152 841
Ekonomia matematyczna - korepetycje - Ekonomia matematyczna
- korepetycje - 692 650 785
Fryzjerstwo zaocznie - Wolne
miejsca na kierunku Technik usług
fryzjerskich. Nabór do 20 listopada. Zapewniamy materiały do
zajęć-główki, kosmetyki, przybory.
Pracownie we własnym budynku.
CK Plejada - 075 648 83 85
Hiszpański nauka obcokrajowiec
- Hiszpański nauka obcokrajowiec
- 502 656 140
Język angielski - Popołudniowe
lekcje z doświadczonymi lektorami
z Anglii i USA. Miła atmosfera, żywy
język, szybkie efekty. 4w@wp.pl 601 508 797
Język niemiecki - Korepetycje z
języka niemieckiego - tanio - 695
317 590
Kosmetyka zaocznie - Wolne
miejsca na kierunku Technik usług
kosmetycznych (zaocznie). Zapisy
tylko do 6 listopada. Zapewniamy
wszelkie materiały do zajęć.
Pracownia/gabinet we własnym
budynku. CK Plejada - 075 648
83 85

2 listopada 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Księgowy - kurs - Księgowy
początkujący. Cena już od 450zł za
cały kurs (materiały do zajęć zapewnia szkoła). Zajęcia w PN, WT w
godz. 17-20 oraz SR w godz. 17-19.
Centrum Kształcenia Plejada - 075
648 83 85
Kurs nauki jazdy - w sali Domu
Towarowego Amigo ul. Konopnicka
1 (2 piętro, wejście od Kościoła) - 604
556 719
Kurs Prawo Jazdy kategorii B - już
30 października początek nowego
kursu na prawo jazdy kat. B. Niska
cena, raty, opieka nad dzieckiem,
wykłady w centrum Jeleniej Góry 604 556 719
Kursy administracyjne - Zadbaj
o swoje finanse. Zabezpiecz swoją
przyszłość. Kursy administracyjne:
Kadry i płace, Księgowy początkujący. Rekrutacja i selekcja. Zajęcia
popołudniami. Centrum Kształcenia
Plejada - 075 648 83 85
Kursy kosmetyczne - Zadbaj
o siebie i swoje finanse. Jeszcze
przed Świętami ukończysz kurs
kosmetyczny: Henna i regulacja brwi,
Wizaż, Tipsy żelowe, Kosmetyka
pielęgnacyjna, i inne. Zajęcia popołudniami. - 075 648 83 85
Masaż II stopnia - Centrum Kształcenia Plejada zaprasza na kurs
Masażu II stopnia. Start już po
Nowym Roku. Zajęcia w PN i PT w
godz. 16:00-20:00. Zajęcia prowadzi
wykwalifikowany Masażysta - doktorant Fizjoterapii - 075 648 83 85
Opiekun medyczny - ostatnie
wolne miejsca na kierunku Opiekun
medyczny (kierunek zaoczny). Nabór
tylko do 6 listopada. Szkoła zapewnia
materiały do zajęć, własne pracownie
we własnym budynku. CK Plejada 075 648 83 85
Pisanie prac licencjackich - magisterskich oraz zaliczeniowych - 515
237 999
Student 2-go roku historii U.W udzieli korepetycji - posiadam własne
materiały dydaktyczne pomocne
w nauce 1h - 30 zł. Arek - 796 808
667
Studentka lV roku filologii angielskiej - udzieli korepetycji z języka
angielskiego - 782 058 084
Technik masażysta - Ostatnie
wolne miejsca na kierunku Technik
masażysta-stacjonarnie (wieczorowo). Zajęcia w PN, WT, SR od
16:00 do 20:40. Szkoła zapewnia
pracownie we własnym budynku i
materiały do zajęć - 075 648 83 85
Udzielam korepetycji z języka
angielskiego - dla gimnazjum i
liceum. 25 zł za godzinę, dojeżdżam
do klienta - 660 410 737
Udzielam korepetycji z matematyki
- dla gimnazjum. 20 zł za godzinę,
dojeżdżam do klienta - 660 410 737
Udzielę korepetycji z j.angielskiego
- przygotuję do matury czy egzaminu
gimnazjalnego. Pomogę nadrobić
zaległości i poszerzyć posiadana
wiedzę 1h/20 zł. - 793 943 250
Udzielę korepetycji z języka włoskiego - Udzielę korepetycji z języka
włoskiego - 721 775 639

USŁUGI
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Świadectwa Energetyczne
790 273 163
71 785 68 28
silesia2@vp.pl

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
t a p i c e r k i , s a m o c h o d ó w,
wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
Biuro Rachunkowe K O - ALA - p e ł e n z a k r e s
usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych W. Polskiego 54 obok sądu,
budynek NOT – alakow@onet.
eu lub 601 837 677

Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
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
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia – 695 133 584
Spotkanie Andrzejkowe - Czernica - Dom wiejski Agroturystyka
- 075 71 221 71, 664 803 587
Wspólnoty mieszkaniowe,
księgowość i rozliczenia - 507
540 459
Restauracja SONATA - Cieplice - zaprasza 11-22 na smaczne
dania oraz okazjonalne przyjęcia,
wesela, zabawy - 075 75 57 217,
692 046 727
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
Anteny - serwis - anteny, naziemne,
satelitarne, cyfrowe, analogowe,
naprawy, regulacje. Mont-Sat ul
Wolności 52 (Mała Poczta), ul.Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice)
tel. 0756428588, 0500183279,
0602810896 - 075 64 285 88
Anteny, serwis CS-Mont - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT naprawa, sprzedaż TELEWIZJA N, TV NA KARTĘ
info@csmont.pl - 792 859 985
Auto Alarmy - Diagnostyka komputerowa - 606 171 646
BHP, PPOZ, Kadry - atrakcyjne ceny
- 662 273 406
Czyszczenie dywanów - tapicerki
domowej, żaluzji pionowych. Mycie
okien, kompleksowe sprzątanie,
negocjacja cen - zapraszam - 607
155 751
Galanteria drzewa - toczenie w
drewnie - 666 292 949
Jak zdobyć pracę?? - Zwiększ
swoje możliwości! Zapraszamy na
kursy zawodowe-księgowość, kadry
i płace, bhp, informatyka, masaż,
kosmetyka i inne. Europejskie Centrum Kształcenia. Zaświadczenia
MEiN - 075 648 83 85
Koszenie krzaków - wycinka drzew
ciecie drewna na opał - tanio i solidnie
- 796 575 944
Miałeś wypadek? - Pomożemy
odzyskać odszkodowanie. Bez opłat
wstępnych, zaliczek. Wystarczy 1
telefon - 698 581 388
Naprawa komputera - montaż
podzespołów, konserwacja sprzętu,
zmiana języka systemu, doradztwo
przy zakupie sprzetu, konfiguracja
sieci, koszt wizyty 20 zł. - 889 029
424
Oberża pod koroną - Obiady
domowe dla Ciebie i Twojej rodziny.
Czeskie piwo z beczki, swojski
klimat. Zapraszamy codziennie w
godz. 10-22, ul. Kubusia Puchatka
2A - 783 366 248
Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 695 299 500
Pomiary elektryczne - Atrakcyjne
ceny. Sprawdź nas - 662 273 406
Pomoc w montażu mebli - masz
problem ze złożeniem szafy, meblościanki lub innych mebli? zadzwoń
- 609 243 506
Pranie wykładzin - Pranie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej środki i sprzęt Karcher - 602
741 924
Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość, rozliczenia
PIT, CIT, VAT, sprawozdania finansowe - tanio - 605 248 272

Pub Lea JG, Wiejska 15B - organizujemy imprezy okolicznościowe,
urodziny(18-stki), imprezy integracyjne itp. Posiadamy sprzęt
muzyczny, karaoke, rzutnik - tanio
- 600 880 515
Rusztowanie elewacyjne - 100
m2 do wynajęcia, możliwy transport
i rozstawienie, wykonawstwo docieplenia, elewacje - 606 508 723
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych.
Skuteczna reklama w Internecie.
Faktury VAT - 695 299 500
Ślusarstwo - Ślusarstwo - 663
393 415
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - budynków i lokali 691 759 542
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - budynków lub lokali
tanio wykonam - 660 408 360
Telewizja na karte - Telewizja
Nowej Generacji N, Telewizja na
Kartę. Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) - 075 642 85 88, 075 64 286
99, 500 183 279, 602 810 896 - 075
642 85 88
Telewizja na kartę CS-MONT montaż zestawów TV-SAT, anteny
naziemne, instalacje TV-SAT
naprawa, sprzedaż, TELEWIZJA N,
zamów przez Internet info@csmont.
pl - 792 859 985
Telewizja N - CS-MONT, montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT naprawa, sprzedaż, TV NA KARTĘ, zamów przez
Internet info@csmont.pl - 792 859
985
Termomodernizacje kompleksowo - audyt projekty wykonawstwo
oraz uzyskanie premii termomodernizacyjnej. Dla Wspólnot Spółdzielni
Zarządców - 502 087 972
Wysokościowa ścinka drzew
- czyszczenie terenu z zakrzaczeń,
cięcie drewna opalowego. Tanio i
profesjonalnie - 785 978 369
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Transport - Furgon 1,2 zł. ,
faktura VAT, tanio
722 004 959
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 adresbez przesiadki – 075 75 182
55, 607 222 369
Autokar do wynajęcia wycieczki, wesela, itd. konkurencyjne ceny preferowany
kontakt telefoniczny - 606 886
413
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. F-ra VAT - 607 763 204

Maxi przeprowadzki - domki jednorodzinne i inne. Nietypowe i normalne.
Doświadczenie, profesjonalnie, tanio
i solidnie - 513 399 066
Przeprowadzki transport –
towarowy, tanio i solidnie, 2 busy
maxi i przyczepy - 513 399 066
Tani transport / przeprowadzki Mercedes Sprinter blaszak. Jelenia
Góra i okolice - 609 243 506
Transport ciężarowy skrzyniowy
- (6.4 m x 2.4m) 7t z hds 3T - 507
576 765
Transport osobowy - przewozy
krajowe i zagraniczne, obsługa
konferencji, lotnisk, imprez okolicznościowych. VW T5 Klimatyzacja
- 602 120 624
Transport towarowy i przeprowadzki na terenie JG od 69 zł. Pomoc
w załadunku - 513 399 066
Transport, przeprowadzki Transport, przeprowadzki tanio - 503
004 482
Wyjazdy - 794 279 020

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Toyoty Cariny, Corolle, busy Toyoty, Mercedes 123 - 781 261
155
Auta powypadkowe - w całości na
części, odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 796
913 718
Auto do 2 tys. - 4/5 drzwi do
pojemności 1.4 benzyna / LPG marki
Renault 19, Renault Clio, Citroen zx
- 601 168 395
Auto kasacja - zaświadczenia do
U.M. i ubezpieczalni, posiadamy
własny transport - 796 913 718
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Audi A4 avant 97 rok 2,6b - przebieg
180 tys. 2.6 benzyna, czerwony,
alufelgi, stan bardzo dobry, ważne
opłaty, cena do negocjacji, 11.900 510 522 968
Audi A4 tdi - avant 1,9 TDI 2002
rok - zarejestrowany, serwisowany,
udokumentowany. Uszkodzony
prawy narożnik, silnik i poduszki ok.
Nowy rozrząd i opony. Cena 18 000
zł. Zdjęcia na e-mail - 601 883 454
AX diesel za 1000 zł. - Citroen AX
1,4 diesel, ważny przegląd i OC, do
małych poprawek blacharskich stan
silnika bardzo dobry, autko bardzo
ekonomiczne; cena 1000 zł. - 691
898 801

Samochód - z OC I przeglądem z
bdb. stanie do 1700 złotych może być
Tico - pilne - 668 519 457

Białoruska 6.500 - rok 1982,
sprawna, ubezpieczona - zarejestrowana CENA 6.500 - 607 509 762

Samochód w cenie do 1000 zł może być uszkodzony lub bez opłat
lub przyjmę każde auto za wyrejestrowanie - 661 519 540

Bmw - E46, 1999 rok, benzyna - gaz
(sekwencja), bogate wyposażenie.
Kontakt po godzinie 16:00 - 601
698 950

Mycie okien - sprzątanie tylko oferty
poważne - 503 347 936

Skup aut do 10000 zł. - PODOLAUTO oferuje skup aut za gotówkę
w atrakcyjnych cenach do 10 000
zł, również uszkodzone, posiadamy
własny transport auto-laweta do 1700
kg. - 608 382 458

Bmw 316i - rok produkcji 1993,
pojemność 1,6 benzyna + gaz (4 miesiące) kolor bordowy, ABS, wspomaganie elektryczne lusterka, szyber,
centralny zamek, stan b.dobry - 600
062 698

USŁUGI
ZDROWIE URODA

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Bmw 525i - auto ma 240 tys. przebiegu i jest w bardzo dobrym stanie
technicznym. Zarejestrowana, ubezpieczona - 691 049 652

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Ośrodek Rozwoju i psychoterapii SENTIENT - 609 823
924

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)
Gabinet rehabilitacji. Skuteczne
leczenie dysfunkcji kręgosłupa
i narządu ruchu. Masaż
leczniczy - mgr Eryk Olszak
- 075 613 74 28, 697 855
631
50% dla studentów - Aerobik, Step, Siłownia - zniżka
50 % na wszystkie zajęcia
d l a s t u d e n t ó w, u c z n i ó w i
nauczycieli. Fitness Klub
Euro Manta - Ogińskiego 1A
(za Rondem) - 791 222 252
Masaż leczniczy relaksacyjny - częściowy, całkowity,
masażystka - 517 511 515
Problem ze stopami?
- Dokuczają ci odciski,
modzele, wrastające paznokcie. Ciężko obciąć paznokcie?? Jeśli tak to zapraszamy
do Gabinetu Specjalistycznej
pielęgnacji stóp. Przychodnia
„Zabobrze” - 792 870 508
Woda przefiltruj - w twoim
domu uzyskasz zdrową idealną wodę!!! Filtr Osmoza
100% czysta woda, z mineralizowaniem - wynik: jak
ŻYWIEC. Gwarantowana
satysfakcja, za polecenie
zniżka 10% - 513 067 750

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZY J M Ę - c h c e s z s i ę
pozbyć nieprzydatnych
s p r z ę t ó w AGD i RT V l u b
czesci metalowych lun akum u l a t o r ó w, w i ę k s z ą i l o ś ć
- odbiór własnym transportem - 605 726 890
Oddam kotkę - śliczna,
czarna z białym krawacikiem.
Mogę wysłać zdjęcia. Półtora
miesiąca - 667 209 892
Oddam ziemię - z gruzem z
budowy - 887 279 934

Opony na felgach do E34 zimowe
2 sztuki - 205\65R15 - 781 225 335
Ford Fiesta - 5 drzwiowy, ABS,
1997 rok, komplet kół letnich,
alufelgi + komplet kół zimowych z
felgami - cena 2700 do uzgodnienia - 603 390 229
Citroen Berlingo - 1.9 D, 5 osób,
67.000 przebiegu, I właściciel,
kupiony w salonie, bezwypadkowy - sprzedam lub zamienię
na mniejszy - 075 75 215 95, 695
605 043
Części samochodowe, używane
- Skoda Octavia II, Vw Golf IV,
Mercedes 170A, Renault Megane,
Vw Polo i inne - 696 594 665
Części do Fiata 126 - np. licznik,
lampy tył, zderzak przód, wloty
powietrza itp - 664 661 156
Audi 80 B4 1995 rok 2000ccm benzyna 115 km - granatowy stan
blacharki i silnika db. 6500 PLN.
Jelenia Góra - 660 690 263
Ford Mondeo – kombi, 1996 rok
- 1.6 16V benzyna + gaz st. Bdb.,
cena 5200 - 500 810 276
Renault Clio 1,5 DCI - 2002
rok, 85KM, czarny, 3-drzwiowy,
szyberdach, pełna elektryka (bez
klimatyzacji), alufelgi OZ-16, kpl.
kół zimowych. Cena - 16000 zł. 695 780 118
Alfa Romeo 147 diesel - 1,9 JTD,
2004 rok, 110 tys., srebrny, pełna
elektryka, skórzana tapicerka, 2 x
airbag, do opłat cena 17500 zł. - 502
297 240
Astra II kombi diesel - 1,7 TD,
rok 1998, kombi, ciemna zieleń, 2
x airbag, wspomaganie kierownicy,
alarm, centralny zamek, cena 6000
zł. do opłat - 502 297 240
Astra kombi 1.6 - biała za 3000
przegląd i OC do 08.2010 - dodatkowo komplet opon zimowych bez
śladów korozji - 790 684 277
Astra z LPG 1650 - 92 rok, 2 lata
w kraju, stan dobry, ważny przegląd
i OC, sprawny - 727 227 917
Astra za 400 zł. z gazem - 1992
rok, 1,8 + LPG, 5 drzwiowy, czarny
metalic, skorodowany, cena złomowa, na części idealny - 691 995
838
Audi 100 c3 - 2200cm plus gaz
- rok 1985, srebrny metalik - 691
245 258
Audi 2.8 v6 - ważne OC i przegląd
na cały rok, pełna elektryka, drewno,
cena 5000 - 665 337 048
Audi 80 B4 1995 rok 2000ccm benzyna 115 km - granatowy stan
blacharki i silnika db. 6500 PLN.
Jelenia Góra - 660 690 263
Audi A4 - 1,9 TDI, 110 KM, sedan,
granatowy, ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i lusterka,
klimatronic, tempomat, zadbany, w
kraju od 3 lat - 663 222 027
Audi A4 1,9 tdi 1997 rok - kombi,
klimatronik, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka alufelgi, relingi
dachowe, 2 x poduszka powietrzna,
sprowadzony, cena 12500 zł. - 793
509 587

Bmw e36 silnik kompletny 1.6 m43b16 czyli nowszy model na
łańcuchu rozrządu. Silnik kompletny
z komputerem cena 400 zł. Taniej nie
będzie! Możliwość kupna zestawu ze
skrzynią za 550 zł! - 694 437 683
Chrysler 5.900 - rok 1995, 2500
turbo diesel, zarejestrowany CENA
5.900 - 607 509 762
Cinquecento 700 - zielony 1993
rok, zarejestrowany, ubezpieczony,
sprawny cena, 1000 zł. - 793 050
422
Cinquecento uszkodzone - 700
cm3 po kolizji uszkodzony lewy bok
pojazdu rok budowy 1998 - cena 500
zł. - 607 100 857
Citroen AX - 93, pojemność 1,0
cm3, benzyna, bardzo ekonomiczny:
spalanie 4-5L, liczba drzwi: 4/5, autko
z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem, w ciągłej eksploatacji - 693
950 241
Citroen AX 93 rok - w dobrym
stanie, przegląd i ubezpieczenie
ważne autko koloru zielonego, 4/5
drzwi autoalarm blokada skrzyni
biegów, benzyna 1,2 komplet opon
zimowych. Cena 1100 zł. - 500
069 226
Citroen Bx - rok produkcji 1990,
kolor czerwony 1.4, benzyna, cena
450 zł. - 665 967 785
Citroen Xantia 2.0 + gaz - 94 rok,
granatowy metalik, elektryczne 4
szyby, klimatyzacja, cena 3800 zł.
do negocjacji - 600 004 985
Citroen Xsara - 1999 rok, 1,9D,
przebieg 150 tys. ekonomiczny, po
wymianie paska rozrządu, świec,
klocków oraz płynów. Centralny
zamek, elektryczne szyby, wspomaganie lub zamienię na picasso do
2003 roku - 667 268 964
Citroen zx 1.4 1000 zł. - z 1995
roku 3 drzwiowy silnik 1.4, elektryczny szyberdach, wspomaganie,
kolor czarny. Ważne OC na rok, niestety brak przeglądu - 509 231 320
Citroen zx- TD interculer - Citroen
ZX - 1,9 TD INT stan idealny. Org
przebieg 120 tys. km. garażowany,
bezwypadkowy, nowe opony zimowe
Kleber , tapicerka jak nowa. Cena
5000 zł. do małej negocjacji pilnie 507 159 341
Citroena Xantia - z 94 roku pojemność 1.6i. Zadbany zarówno na
zewnątrz jak i w środku, zero jakiejkolwiek rdzy. Samochód posiada
ABS, obrotomierz wspomaganie
kierownicy. Ważny przegląd i OC.
Cena 7000 tys. - 887 336 650
Civik 1,700 - 1991, 1,5 16v, sedan
czerwony zadbany 1700 zł. do negocjacji - 724 594 049
Corsa - stan dobry pali i jeździ, 1.4
na mono wtrysku z 1990 roku - 603
836 196
Daewoo Lanos - (wiśniowy metalik) pojemność 1500, rok produkcji
1998, przebieg 91 tys. km, stan
dobry. Cena: 5,5 tys. PLN - 509
677 821
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

196 21

JELENIA GÓRA
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska

www.przycupwdolinie.pl

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa

20% RABATU
stypendia
dla bezrobotnych

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

Z tym ogłoszeniem do 07.11.2009 r.

DAEWOO Lanos - 1.4 2003 rok sedan - benzyna, czerwony, stan bardzo dobry, oryginalny przebieg 27.000
km, pierwszy właściciel garażowany,
cena: 9.500 - 664 268 758
DAIHATSU Coure 97 rok - 850 cm
benzyna, z Niemiec, 2000 zł. - 696
581 300
DODGE Grand Caravan - 1994 rok,
amerykański (pełna elektronika),
automat, skórzana tapicerka, pojemność 3.8, zarejestrowany na 7 osób.
Cena: 6 tysięcy do negocjacji - 602
778 103
ESCORT 91 - 1,4 benzyna, 5
drzwiowy, zarejestrowany OC do
sierpnia 2010, atrakcyjny wygląd,
opony zimowe 1200 do negocjacji
lub zamienię - 691 995 838
ESCORT 96 - 2300 do negocjacji
- 1.3 benzyna, stan dobry, alarm,
centralny 4 drzwiowy, ro cd 2 kpl.
kół, felgi stalowe 50 % każde lato,
zima, nowe wszystkie elementy
gumowe, zawieszenia, przód, przekładnia kierownicy - 607 907 494
EXTRA Passat - B3 pełna opcja 724 382 720
FAVORIT na części - brak opłat 510 242 940
FIAT CC - 129 tys. km do wymiany
uszczelka pod głowicą, nowe
zawieszenie, hamulce, nie jest
zgnity, Czerwony zderzaki w kolor
nadwozia - zadbany - 695 130
857
FIAT Punto 1.2/60 kM - 1999 rok,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, 2 x airbag, elektryczne
szyby, radio, 5-cio drzwiowy, niebieski metalic, serwisowany z pełną
historią - 501 874 663
FIAT Sienna 1.6 16v - bordowy
metalik, wspomaganie, centralny
zamek instalacja gazowa cena
5800 do negocjacji - 790 684 277
FIAT Tempra - rok 1992, pojemność
1.6 benzyna. W stanie dobrym.
Cena do uzgodnienia - 512 392
427
FIAT Uno - stan dobry 1.0, benzyna przegląd i OC do 04.2010
lub zamienię na auto z większą
pojemnością, cena 1350 zł. - 791
587 964

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

FIESTA 400 zł. - 93/96, brak przeglądu, do wymiany uszczelka pod
głowicą, cena 400 do uzgodnienia
- 667 685 488
FIESTA 93 rok - 1,3 1000 zł. - zarejestrowana, opłacona, stan techniczny
dobry - 696 062 757
FIESTA 96 rok, 1.8 diesel - nowy
model, bardzo oszczędna. Cena 3800
zł. - 605 580 445
FORD Escort - kombi - 1995 benzyna,
cena do negocjacji - 695 303 242
FORD Escort - rocznik 1992 - z
instalacją gazową, ubezpieczony
z przeglądem, z przeznaczeniem
raczej na części, choć jest nadal na
chodzie - cena 550 zł do negocjacji
- 603 616 375
FORD Escort + LPG - na chodzie, alufelgi, centralny zamek, wspomaganie,
instalacja gazowa - 519 169 298
FORD Escort kombi 1,8 TD - granatowy metalik, pełna elektryka, ABS
centralny zamek, wersja ghia, 2 x air
bag - 793 731 224 694 365 936
FORD Escort z zarejestrowany, LPG
- czerwony 92 rok - opony letnie i
zimowe, radio. Wymieniony rozrząd,
klocki hamulcowe itp. Stan dobry, w
pełni sprawny. Brak rdzy. Prowadzony
przez kobietę. Cena 1.200 zł. - 511
639 829
FORD Eskort kombi 1.200 - rok 1995,
1.6 benzyna, ubezpieczony - zarejestrowany, cena 1.200 - 607 509 762
FORD Fiesta - 91 rok - 1.1 stan bardzo
dobry, ważne OC i przegląd - 796
519 119
FORD Fiesta1.1 - rok 90, benzyna,
ważne OC i przegląd, autko posiada
alufelgi, cena do uzgodnienia - 517
655 187
FORD Galaxy - 1999 2,3l benzyna,
niebieski metalik, klimatyzacja, pełne
wyposażenie, nowe opony na alu,
tłumik, hamulce, hak, stan dobry - nie
wymaga żadnego wkładu ﬁnansowego, do opłat, cena do uzgodnienia
- 787 210 943
FORD Mondeo – kombi, 1996 rok 1.6 16v benzyna + gaz stan bdb. cena
5200 - 500 810 276
FORD Mondeo - kombi, rok produkcji
1993 - tanio - 663 518 267

FORT 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
GALLOPER - rok produkcji 1998,
pojemność 2.5, przebieg 130 tys.,
kolor zielony, ABS, klimatyzacja, hak,
ciągła eksploatacja, 2 właściciel, stan
bdb. cena 13 tys zł. - 697 469 604
GOLF 2 - 1.3 (pełny wtrysk + gaz
rok. 1990 przegląd i OC do kwietnia
sportowe zawieszenie stan b.dobry
cena do uzgodnienia lub zamienię na
diesla - 691 976 227
GOLF 2 z gazem - 88/96 składak,
ważne opłaty, niebieski 3 drzwi,
szerokie zderzaki, szyber 1250 do
małej negocjacji - 603 836 196
GOLF 3 - 1.9 tdi kombi 1998 - 8500
elektryka, ABS, funkcja komfort centralnego zamka - 604 786 525
GOLF 3 - 96 rok - dobra cena
- czarny 5 drzwiowy, 1,8 wspomaganie, centralny zamek, alarm,
dwa komplety kół 4000 PLN - 605
694 105
GOLF 3 - stan bdb. - pojemność
1.8. rok 1996, 8 tys. do negocjacji
(warto) - 519 893 157
GOLF I - 81 rok - diesel, zarejestrowany, opłacony, po wymianie
układu hamulcowego, wymieniono
dużo podzespołów, kolor żółty, w
ciągłej eksploatacji, cena 800 zł. 792 080 331
HONDA Accord 97 rok - 2,0 TDI
ABS ASR, pełna elektryka, alufelgi.
Stan techniczny b. dobry 9900 - 880
098 319
HONDA Bali 80 - 2000 - Przywieziony 99 roku - 80 ccm. pojemności.
Stan techniczny b. dobry - 880
098 319
HONDA Civic - 1.5 16v pełna elektryka, OC, ważne brak przeglądu,
cena 3999 PLN - 605 571 125
HONDA Civic 1,4 5d 98 rok - moc
1,4, benzyna, rok 1998, przebieg 147 tys. km, wspomaganie,
2 x airbag, elektryczne szyby,
lusterka, radio cd, bezwypadkowy,
1 właściciel, kupiony w salonie, koła
zimowe. 10.800 zł. do negocjacji 696 424 935

HONDA Civic 1,6, 110 km - produkcja
2003, 147000 km, dwa komplety kół,
2 poduszki, elektryczne szyby, światła
pmg z przodu, bezwypadkowy, jeden
użytkownik, centralny zamek, alarm,
stan bd. - 075 75 420 11
HONDA Civic 1.3 - 75KM 16v, czarna,
stan techniczny bardzo dobry, po przeróbkach blacharskich, nowe przewody
hamulcowe i paliwowe (miedziane),
mało pali - 695 612 093
HONDA Civic 92 rok - 1.5, ważne
opłaty, zadbana i ekonomiczna cena
1700 zł. - 724 594 049
HONDA crf 250 2007 - w super stanie. Motocykl serwisowany regularnie,
świeżo po wymianie korbowodu! Pali
od kopa, silnik pracuje wręcz wzorowo! GG:5891129 - 693 953 427
HYUNDAI Lantra - pojemność 2000,
benzyna, elektryczne szyby, klimatyzacja, alufelgi, stan dobry, 6500 zł do
negocjacji, rok prod. 1999, rej. 2000
rok - 793 991 846
IBIZA 1,9 tdi 2001 - elektryczne szyby
i lusterka, wspomaganie kierownicy,
alarm, centralny zamek, czerwona,
150 tys. przebieg, 5 drzwi, nieuszkodzona, do opłat 9500 zł. - 502
297 240
KIA Clarus 1999 - przegląd 09.2010,
ubezpieczenie 05.2010, hak, ABS,
poduszka powietrzna, elektryczne
szyby i lusterka, welurowa tapicerka,
benzyna + LPG, pali 10l gazu na
100 km w mieście na trasie ok. 8l,
dodatkowo dodaje alusy z oponami
letnimi - 501 181 177
MALUCH całości na części - brak
przeglądu, stan średni - 510 242
940
MATIZ Top - srebrny metalik, rocznik
2001. 76 tys. km przebiegu. Cena do
negocjacji - 609 990 924
MAZDA 323 - pojemność 1.8.16v.
Pełna elektryka, wspomaganie, centralny zamek, regulowana kierownica
itp. stan auta BDB. ważne opłaty!
Cena do uzgodnienia - 882 491 671
MAZDA 6 kombi 2003 diesel - stan
idealny, pełne wyposażenie, 8 poduszek powietrznych, webasto, klimatyzacja, pełna elektryka itd. 2 komplety
kół, letnie na alufelgach, cena 35.500
- 665 835 877

MAZDA 626, 1988 rok - tanio granatowa w bieżącym użytkowaniu. Wymaga robót blacharskich.
Pojemność 2000 cm, benzyna pełny
wtrysk, hatchback. Badanie techniczne ważne do 18.11.09r. Cena:700
- 880 845 059
MAZDA Xedos 6 98 rok 2.0 + gaz +
sekwencja. Bardzo bogate wyposażenie, od kobiety - 792 831 818
MEGANE 1998 - stan idealny 8.500
zł. lub zamienię na większy - 793
566 929
MEGANE coupe 96 rok - instalacja
gazowa 1.6, granatowy metalik,
cena 7200 PLN lub zamienię - 511
699 191
MERCEDES 123 - częściowo zdekompletowany, zarejestrowany 450
zł lub zamienię - 607 162 320
MERCEDES 124 - diesel 1992, rok
stan idealny, opłacony - 506 384 694
MERCEDES 124 300 te + gaz - kombi
z 1988 roku, 300TE + gaz, elektryczne
szyby, szyber dach, tempomat, Automat, pneumatyczne zawieszenie,
uszkodzony silnik, ale odpala i jeździ.
Ważny przegląd i ubezpieczenie, cena
2800 - 509 231 320
MERCEDES 124 e kombi - 2.5 diesel,
zarejestrowany, ubezpieczony, sprzedam lub zamienię na audi kombi w tej
cenie lub inne propozycje, 14200 - 601
924 778
MERCEDES 220 D - 1500 zł. lekko
uszkodzony wahacz - 601 924 778
MERCEDES A 140 - kupiony i serwisowany w salonie 100 tys. km Faktura
VAT - 602 101 096
MERCEDES Vito 110 cdi - 2001
- diesel 2,2 75 KW, 5 osobowy
homologacja na ciężarowy, bogate
wyposażenie, stan techniczny bdb.
kupiony w kraju, w ciągłym użytkowaniu, faktura VAT - 662 051 595
MICRA 1993 rok za 500 zł. opłacony i
zarejestrowany do wymiany uszczelka
pod głowicą - 609 849 448
NISSAN 2.0 16v LPG - 1992 2.0 4
x elektryczne szyby i szyberdach,
radio, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, cena jaka mnie interesuje
to 4500 do małej negocjacji - 781
053 692
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NISSAN Almera - 1996, silnik 1,4 za
3300 - 668 102 128
NISSAN Almera n16 2002 - sedan,
rok prod. 2002, kupiony w salonie
w 2003, ABS, ESP, klimatyzacja, 4
x airbag, radio CD MP3 z pilotem,
złoty metalic, stan bardzo dobry, 71
tys. km. - 607 420 952
NISSAN Almera za 3200 - 1994,
silnik 1,4 autoalarm, aluminiowe
felgi - 668 102 128
OKAZJA Carisma 1,8 gdi - 1998
rok, benzyna, klimatyzacja, centralny
zamek, elektryczne szyby. Auto zarejestrowane w Polsce. Cena 7 tys. zł.
Dla zainteresowanych zdjęcia wyślę
na e-maila.elkogutto@op.pl - 693
532 144
OPEL Astra 1996 - rok produkcji
1996, bardzo zadbany, mały przebieg
- ok. 4.500 zł. - 728 496 829
OPEL Astra 2 - 2001 rok - kolor biały,
2 airbagi, centralny zamek z alarmem
bez wypadku, stan b.dobry, cena
13500 zł. - 666 099 550
OPEL Astra I 1996 - 88000 km, 60
KM, benzyna, hatchback, 4-5 drzwi.
Kupiony w salonie, bezwypadkowy,
pierwszy właściciel, szara oliwka
metalik, komplet opon zima, radiomagnetofon SONY. Właścicielem
była niepaląca kobieta - 075 643 08
08, 667 130 573
OPEL Calibra 1996 - elektryczne
szyby lusterka szyberdach, ABS,
wspomaganie kierownicy, nowe
kompletne sprzęgło, alufelgi - 504
427 853
OPEL Kadet - 1977 rok zarejestrowany, brak przeglądu i ubezpieczenia, pojemność 2000 - 3 drzwiowy
stan b. dobry, cena 1500 zł lub
zamienię - 513 647 371

OPEL Kadet - 1991 rok, pięciodrzwiowy, hatchback, czerwony,
ekonomiczny, nowe amortyzatory,
tarcze, klocki. Sportowa kierownica,
silnik stan idealny. Cena 2000 zł do
drobnej negocjacji - 605 558 759
OPEL Kadet - z 91 roku, 1,6 B - stan
techniczny dobry, silnik idealny - 691
722 936, 605 558 759
OPEL Kadet - 1100 zł. - rok produkcji
1991, pojemność 1,4, przegląd do
03.2010, OC do 07.2010, całkowicie
sprawny technicznie, cena 1100 zł. 783 032 800
OPEL na części w całości - pojemność 1.6, rok 89, kombi sprzedam
na części w całości, zarejestrowany,
ubezpieczony, brak przeglądu uszkodzony przegub zamienię na telefon
komórkowy lub inne propozycje - 505
447 978
OPEL Omega B - 2,0.16v - auto w
b.dobrym stanie i wyposażeniu: 2
x air bag, reﬂektory ksenonowe, 2
strefowa klimatyzacja, ABS, komputer pokładowy, elektryczne fotele i
lusterka. Dobra cena - 888 794 020
OPEL Vectra - sedan 94 rok, 1600
benzyna i gaz - 5200 zł. l stan bdb.
- 696 581 300
OPEL Vectra 2001 - stan dobry, po
przeglądzie, kolor metalik ciemnozielony - 510 105 442
OPEL Vectra B - kombi - 1998r, zielony, 180 tys. przebiegu, 1,8 benzyna,
klimatronic, elektryka, 2 kpl. kół - 9500
zł lub zamiana - 501 208 885
OPEL Vectra B - w dobrym stanie 793 926 261
PASAT combi - 1995, 1800 benzyna,
ful wypas, stan idealny 7000 zł. - 603
303 975

PASSAT - 92 rok, gaz + benzyna,
opłaty do 05.2010r, w dobrym stanie
- pilnie - 783 219 939
PASSAT - VW - kombi B3, stan
dobry, 1988 rok, gaz 2006 rok w całości lub na części, brak OC i przeglądu
tanio - 722 104 012
PEUGEOT 106 1.0 - Palm Batch 94
rok, uszkodzony rozrząd, właściciel
niepalący, szyber dach, 2 lata w kraju
ładny, zadbany, ocynk, blacharka,
cena 500 zł., karta pojazdu zgubiony
kwit od zatrzymania dowodu - 695
980 516
PEUGEOT 205 - 92 rok, 5-cio
drzwiowy, biały, do naprawy przegub
na półośce i wymiana lewych przednich drzwi. cena 600 zł. rozrząd,
płyny, ﬁltry-nowe! - 782 671 131
PEUGEOT 206 - rok 2001, pojemność 1.9 TD, wspomaganie kierownicy, 4 x poduszka, halogeny,
c-zamek, alarm, pilot, elektryczne
szyby, radio, zarejestrowane ważne
przegląd i OC, cena 13.600 - 604 899
303, 698 707 299
PEUGEOT Boxer - maxi, w ciągłej
eksploatacji, 99 rok, pierwsza rejestracja w 2000 rok, tdi, poduszka
powietrzna, 14800 brutto, faktura
VAT - 601 924 778
PEUGEOT Boxert 1995 rok - bus w
wersji maxi, blaszak, buda 11dm3,
uszkodzona pompa wtryskowa,
odpala, ważne OC, brak przeglądu,
cena 6000 - 783 934 205
PILNIE 3 pokojowe - 2900 za m2 Lic
5877 - 500 122 447
POLO 6 N 1.4 - rok produkcji 1996
kolor czarny, przebieg 175 tys. Wyposażenie: centralny zamek na pilota,
alarm, elektryczny szyberdach,
wspomaganie kier. Cena 5500 - 790
510 850

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 8 listopada 2009 a od 9 listopada wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz
telefon kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

POLONEZ - 1.6 benzyna, 1998 rok,
120 tys., srebrny metalik, alufelgi,
centralny zamek, cena 1300 zł. do
uzgodnienia - 691 081 217
POLONEZ - rok 1994, opłacony.1.6
z gazem, opony zimowe stan idealny,
letnie stan idealny na felgach. Stan
auta idealny, zero wycieków, cena
1500 - 691 020 827
POLONEZ Caro - aktualny przegląd
i OC, zdrowe blachy, zadbana tapicerka + komplet opon zimowych.
Cena 800 zł. (do niewielkiej negocjacji) - 785 484 546
POLONEZ Caro - za symboliczną
kwotę, auto powypadkowe uszkodzony tył, silnik w stanie znakomitym
- 722 072 443
POLONEZ Caro LPG - 95 - kolor
zielony butelkowy, stan dobry, ważne
OC, cena 1000 zł. do negocjacji - 504
168 706
POLONEZ Caro z gazem - 1995 rok,
instalacja gazowa, zarejestrowany w
ciągłej eksploatacji, OC do luty 2010,
brak przeglądu, ogólnie w dobrym
stanie, cena 650 zł. do negocjacji 691 995 838
PROTON - 1996, pojemność 1500
12V, elektryczne szyby, centralny
zamek z pilotem, szyberdach,
poduszka powietrzna, hak holowniczy, dobrze utrzymany - 504 970
628
PRZYCZEPKA samochodowa - jednoosiowa do rejestracji, posiada nadstawki na burty i stelaż, ma plandekę,
cena 350 zł. - 603 450 397
PRZYJMĘ reklamę na busa - kraj
zagranica - 603 265 722
RENAULT 19 - 1993 przebieg 120
tys. elektryczne szyby, lusterka,
szyberdach, uszkodzony prawy bok
drzwi, przód i tył do wymiany oraz
lekko wgnieciony błotnik prawy,
reszta stan bdb., cena 1500 zł. 721 074 713
RENAULT 19 - 93 rok - brak ubezpieczenia i przeglądu, auto na
chodzie, kilka poprawek i można
jeździć, cena do uzgodnienia - 781
622 465
RENAULT Clio - 99 rok, 1.4 benzyna, srebrny metalik, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy,
ABS, nowe lampy przód i tył, po
wymianie płynów i rozrządu, garażowany. 9500 zł. - 783 873 862
RENAULT Clio 1,5 DCI - 2002
rok, 85KM, czarny, 3-drzwiowy,
szyberdach, pełna elektryka (bez
klimatyzacji), alufelgi OZ-16, kpl.
kół zimowych. Cena - 16000 zł. 695 780 118
RENAULT Clio 2,1.4 16V - czerwone cena 9500 do negocjacji
- 793 608 916
RENAULT Clio 95 - 1,4 benzyna
+ gaz, 5 drzwi, stan techniczny b.
dobry 3500 zł. - 696 062 757
RENAULT Clio II 1997 - kolor
srebrny metalik, 5 drzwiowy,
rok produkcji 1997, pierwsza
rejestracja 1998, pojemność 1,2,
przebieg 162tys.km. Kupiony w
salonie. Dodaje komplet opon
zimowych. Cena do uzgodnienia
- 601 903 449
RENAULT Kangoo - 1.4 benzyna 169 tys. km. elektryczne
szyby, centralny zamek, poduszka
powietrzna, hak, relingi, przeszklony bezwypadkowy, kupiony
w polskim salonie, graﬁtowy - 793
578 350
RENAULT Kangoo - 2 osobowy,
z kratka, czerwony, 1500 ccm
dCi, 80 km, przebieg 83 tys.,
rok produkcji 2003, oszczędny,
hak, relingi dachowe, welurowa
tapicerka, zadbany, cena 12 200
zł. - 722 304 046
RENAULT Laguna - benzyna +
gaz, czarny metalik, 2.0 1996 rok,
klimatyzacja, alufelgi, ABS, elektryczne szyby i lusterka, poduszki
powietrzne, cena 6.000 zł. - 510
498 711
RENAULT Mascott - 2001 rok, 6
ton DMC na 10 euro palet, zadbany
Webasto, kurnik PONY - 601 822
425
RENAULT Megane - 2002 rok cena do rozmów - 514 600 108
RENAULT Megane - 5800 - 698
777 205
RENAULT Megane 1998 - w
dobrym stanie benzyna 1,6 Do
samochodu dołączam: 4 nowe
opony + alufelgi, 4 opony zimowe
+ felgi - 504 156 999

RENAULT Megane kombi - 2000
rok - benzyna 1.6-16V srebrny
metalik, przebieg 209 tys. km. Pełne
wyposażenie elektryczne, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, ABS,
airbagi, centralny zamek - alarm,
zadbany, stan techniczny idealny 782 369 637
RENAULT Safrane - 1995 rok,
srebrny metalik, benzyna, p 2,2l,
elektryka, klimatyzacja, centralny
zamek, zadbany, w dobrym stanie sprzedam. Cena 4,500 zł może być
do negocjacji - 693 876 595
RENAULT Safrane - 2.2 benzyna,
zadbany 225 tys. km., cena 4000
zł. - 791 720 086
RENAULT Scenic 1.5 dci - rok
2004, silnik 101KM, 130 tys., pełne
wyposażenie, cena 26.900 zł. - 796
066 401
SAMOCHÓD ciężarowy Man - z
1988 roku. Skrzynia 6 metrów długości. 360KM. Samochód na chodzie do obejrzenia w Wojcieszycach
k. Jeleniej Góry - 601 999 561
SAMURAJ 4x4 - 94 składak. silnik
suchy, buda plastik, krata przednia,
progi, halogeny na dachu, przegląd
i ubezpieczenie do końca roku,
cena 6600 w pełni sprawny - 601
881 262
SCENIK - pojemność 1.6 98 rok 500 289 971
SCORPIO 2.0 136km + LPG - z
95 roku w bardzo dobrym stanie.
Cena:7900 zł. - 790 799 040
SEAT Ibiza 1.3 - 94 rok - obniżony, sportowe zawieszenie, tłumik
remusa, kubełkowe fotele, Ro,
przyciemniane szyby, nowe opony,
autko eksploatowane przez kobietę.
Cena 4.200 do negocjacji - 607
082 212
SEAT Ibiza 2004 - czarna perła, 5
dzwi, klimatronik, alufelgi 16” Seat,
komplet kół zimowych. Doinwestowana, gotowa do jazdy - 667
611 531
SEAT Ibiza 97 rok - 1400 benzyna,
5200 zł. - 696 581 300
SEAT Toledo - 1.6i cl benzyna, rok
1995, kolor czerwony, stan dobry
po przeglądzie, cena 3800 zł. - 695
400 530
SEICENTO - 99 rok - niebieski 90
tys. przebieg eksploatowany przez
kobietę 5000 PLN - 511 699 191
SEICENTO - stan igła - 2003, przebieg 43 tys. 1.1, srebrny metalic,
100% bez wypadku, garażowany,
nie jeżdżony zimą - 756 434 333
SEICENTO 900 - rok produkcji
1999, autko jest zadbane i godne
uwagi - 665 365 514
SILNIK do Opla - silnik 1.4 cały bez
osprzętu sprzedam lub zamienię (do
negocjacji) - pilnie - 722 289 402
SIMSON - sr50 w bdb stanie
inst.12v, w wszystko jest w 100%
sprawne motorower jest bez dokumentacji - tanio GG10386734
SKODA Favorit - 1992 rok, ważne
ubezpieczenie, świeżo po przeglądzie. Auto jest na chodzie - 781
598 790
SKODA Felicia 1800 zł. - kombi,
sprawna technicznie, dużo nowych
części silnik 1300 mpi, przegląd
ważny do 10 2010. do poprawek
blacharskich, klapa tylna i początkowa korozja nadkoli - 692 723
836
SKODA Felicia 97 - kombi, sprawna
technicznie, dużo nowych części
silnik 1300 mpi z przebiegiem
120000 do drobnych poprawek
blacharskich, przegląd ważny do
10 2010 roku - 692 723 836
SKODA Felicja - 1999 pojemność
1.3, kolor ciemny zielony metalik,
stan b.dobry, centralny zamek,
elektryczne szyby, poduszka
powietrzna, alufelgi + nowe opony
zimowe, auto nie wymaga wkładu
ﬁnansowego - 661 059 925
SKODA Felicja 2.700 - rok 1997,
stan dobry, silnik bardzo dobry,
zarejestrowana, cena 2.700 - 607
509 762
SKUTER Piaggo - na części za 350
zł. - 607 162 320
SKUTER za 800 zł. - ubezpieczony,
zarejestrowany, czerwony - 508
764 585
SUBARU Vivio - tani w utrzymaniu,
ekonomiczny, pojemność 650cm, w
stanie bardzo dobrym, kolor czerwony, autko do obejrzenia i jazda
próbna na Zabobrzu, cena jest do
uzgodnienia - 791 072 763
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SUZUKI Swift - 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
TOYOTA Carolla 96.rok - 13 e - auto
posiada alarm, centralny zamek 1
airbag, szyber dach, po przeglądzie, po wymianie amortyzatorów i
hamulców, kolor szary metalik cena
6500 zł. - 666 099 550
TOYOTA Corolla combi 2005 - stan
idealny po przeglądzie 120 tys.
pełna dokumentacja, diesel moc,
90 km, spalanie 4,3l do 5,5l kolor
bordowy - 501 543 117
TWINGO - rok 1995, zielony po
przeglądzie OC, zimowe opony,
cena 3500 zł. - 504 334 380
VECTRA z LPG 1650 zł. - 92 rok,
ważny przegląd i OC, technicznie
sprawna - 727 227 917
VITO 99 rok - Mercedes Benz 2.2
cdi opłacony - alarm, centralny
zamek, zarejestrowany jako ciężarowy - 602 698 100
VOLKSWAGEN Golf III - 1.8 z 1992
roku. Stan dobry. Cena 4000 zł. do
negocjacji - 605 613 323
VOLKSWAGEN Polo 1998 - pojemność 1.4, benzyna, trzy drzwiowy,
centralny zamek, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy i dwie
poduszki powietrzne. Cena do
uzgodnienia - 603 622 878
VOLVO - rok produkcji 94, przebieg
73 tys. wersja amerykańska, klimatyzacja, ABS, instalacja gazowa,
stan bdb., cena 6000 zł. - 697
469 604
VW Golf II - 1.6 benzyna, plus
części, cena do uzgodnienia - 696
874 426
VW Passat - kombi, rok produkcji
1990, pojemność 1,6 TD hak,
wspomaganie, stan dobry - 600
062 698
VW Passat 1,9 TDI 2003 - kombi,
czarny metalic, rok produkcji grudzień 2003, 130KM, climatronic,
pełna elektryka, podgrzewane
fotele - 696 066 312
VW Passat kombi - rocznik 1992,
1800 ccm + GAZ, aktualny przegląd i OC (maj 2010) - cena 4000
zł. (do niewielkiej negocjacji ) 785 484 546
VW Polo - 1,9sdi rok 2001, alarm
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, ABS, 2 poduszki
powietrzne, elektryczne szyby,
biały, trzydrzwiowy - 504 244
847
XANTIA - z 94 roku pojemność
1.6i, zadbany, sedan.Cena 6.500
- 887 336 650
ŻUK za 800 zł. - w dobrym stanie
z plandeką, ważny przegląd i OC
- 605 516 837

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
KOCIOŁ wodny - grzewczy, rok
produkcji 2000, mało używany,
moc cieplna 1.4 kW - 662 330
276
SUKNIA ślubna - długi rękaw,
biała, rozmiar 36 S - stan dobry
- 507 408 678
FELGI stalowe Ford Skorpio
2 szt. po 80 zł., butla duża 66l,
butan propan 150 zł. Materac
nowy 160x200 150 zł. - 607
220 746

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

REKLAMA

Dzięciołowski Sp. z o.o. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 20, tel. 75-434-20, 76-45-000 Tu m.in. elektroniczny tunning silników.
Dzięciołowski Sp. z o.o. 59-700 Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 11, tel. 735-32-08, 735-19-22 Tu m.in. montaż AutoGaz.

