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ROZMAITOŒCI
NA TOPIE

PLUS TYGODNIA
Jan Owczarek
polonista

Trójka aktorów Zdrojowego Teatru Animacji – mimo niesprzyjających twórczości teatralnej warunków – podjęła się realizacji premiery „Tomcio Paluszek” wg Zaborowskiego. Lidia Lisowicz, związana z
placówką od jej początków, wystąpiła w podwójnej roli, bo widowisko dla dzieci wyreżyserowała. Bogna
von Woedtke napisała przebojową muzykę, a Sławomir Mozolewski został
Zbójem Madejem. Sztuka powstała, choć ZTA pozbawiony jest właśnie remontowanej sceny w Teatrze
Zdrojowy. Logistycznie nie
było to łatwe,
ale udało się.
Efekty widzą
najmłodsi,
bo „Tomcio
Paluszek”
odwiedza
cyklicznie
przedszkola
jeleniogórskie.

Kto z uczniów lub absolwentów I LO im. Żeromskiego nie zna
Jana Owczarka? Polonista i wychowawca wielu pokoleń gościł
w minioną środę w Książnicy Karkonoskiej nie w roli nauczyciela, ale bohatera wieczoru. Okazało się, że pan profesor jest
także intrygującym poetą, o czym nie wszyscy wiedzieli. Jan
Owczarek pisuje nie tylko wiersze. Spod jego pióra wychodziły
teksty publicystyczne, naukowe, opowiadania i felietony. –
Jak mawiał Miłosz, poezje powinno pisać się rzadko i
niechętnie, to jest jednak chyba taka „licentia poetica”
Miłosza, który wiersze pisał często i niechętnie, ja
natomiast piszę rzadko, ale chętnie – mówił.
Wśród zaprezentowanych utworów pojawiły się
m.in. „Moja Ojczyzna”, „Cygańskie skrzypce”,
„Spacerując po Chełmsku Śląskim” napisany w 1988 roku, „Patrząc w gwiazdy”,
„Hymn nieustający”, „Stabat mater
dolorosa”. Pośród gości wieczoru zorganizowanego przez Jeleniogórski Klub
Literacki było wielu kolegów i uczniów
Jana Owczarka. Przyszedł też dyrektor I LO
Paweł Domagała.

(tejo)

(Angela)
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O sukcesach i troskach Recepta
oświaty
W nadchodzący wtorek w ratuszu
o godz. 18 w sali nr 15 odbędzie
się spotkanie Jeleniogórskiej Rady
Oświaty, która już teraz zaprasza do
udziału w debacie rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych
szkołą.
Debata poświęcona będzie pozyskiwania środków w Unii Europejskiej na działalność jeleniogórskich
szkół. Omówione zostanie także
wykorzystanie środków finansowych
na zajęcia pozalekcyjne w 2009 r. i
projektu na kolejny rok. Uczestnicy

zamierzają dyskutować o formach
wsparcia i pomocy, w tym finansowej
(stypendia, nagrody, inne) dla dzieci i
młodzieży szczególnie uzdolnionej.
Jeleniogórska Rada Oświaty działa
przy radzie miasta i składa się z
rodziców uczniów i przedszkolaków.
Zapowiedział swoją obecność Miłosz
Sajnog, zastępca prezydenta, odpowiedzialny, między innymi, za edukację. Będzie też naczelnik wydziału
oświaty, radni z resortowej komisji
oraz dyrektorzy szkół i pedagodzy.

(tejo)

na 100 lat
Pani Alina Jachimczyk z Piechowic obchodziła 21 listopada
swoje setne urodziny. Jest najstarszą mieszkanką miasta. Na
wyjątkową uroczystość przybyła
rodzina, przedstawiciele magistratu oraz grono oddanych znajomych. Podczas wznoszonych
toastów śpiewano – Niech żyje
nam 200 lat! Do życzeń dla Jubilatki dołącza się redakcja!

Zapomniał o gościu
Straż pożarna musiała pomóc
w wyjściu z jednego z mieszkań
mężczyźnie, którego zamknął tam
właściciel.
W minioną sobotę na Osiedlu Robotniczym pojawił się strażacki wóz
z wysięgnikiem. Strażacy pomagali
opuścić mieszkanie oknem mężczyźnie, który został zamknięty w środku.

Jak się dowiedzieliśmy, poszkodowany
przyszedł trzy dni temu do kolegi. Ten
wyszedł z mieszkania i „zapomniał”,
że ma gościa. Do soboty nie powrócił.
Zdesperowany gość dopiero po trzech
dniach zadzwonił na policję, która
poprosiła o pomoc strażaków.

(tejo)

Śmierć policjanta

Tragedia w Olszynie Lubańskiej.
32–letni funkcjonariusz policji postrzelił się w domu z broni służbowej. Zginął
na miejscu. Zwłoki mężczyzny znaleziono w minioną środę. Prokuratura
(KIKA) Rejonowa w Lubaniu szczegółowo

bada sprawę. Samobójstwo jest póki
co jedną z hipotez. Być może doszło
do nieszczęśliwego wypadku i nieostrożnego obchodzenia się z bronią
służbową.

(KAM)

Z. Szereniuk: – Polubiłem to
miasto
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Charytatywny koncert w wykonaniu znanych postaci z Rotary Club i ich przyjaciół
odbył się w miniony piątek w sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Dochód
z występu zostanie przeznaczony na zakup tomografu dla najmłodszych pacjentów
jeleniogórskiego szpitala.
Takiego koncertu w Jeleniej
Górze jeszcze nie było. Własne
interpretacje znanych światowych przebojów wykonali: Karolina Kubaś, Monika Pfanhauser,
Tomira Ogińska, Maciej Mazur,
Marek Sąsiadek, Mirosław Wróbel, Marek Ziętek, Wojciech Zipser, ludzie na co dzień związani
z różnymi dziedzinami życia,
ale nie z muzyką. To znani na

Rotary Club…
…. to międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku w Chicago przez Paula P.
Harrisa. Motto rotarian to „Służba na rzecz
innych ponad własną korzyść”. W Jeleniej
Górze Rotary Club powstał w 1997 roku
i od tej pory zaznaczył się wieloma
akcjami charytatywnymi.
Dolnym Śląsku profesorowie,
lekarze, biznesmeni i politycy. Towarzyszył im wrocławski zespół „Sigit Band”.
Gościnnie wystąpili:
Grażyna Komnicz
(śpiew) oraz Marcin Mirowski (fortepian).
Swoje wiersze
zaprezentował
znany jeleniogórski lekarz, z zamiłowania podróżnik,
fotograf oraz poeta Kazimierz
Pichlak, który fraszkami roz-

bawił licznie zebraną publiczność do łez. Zabrakło, niestety,
wśród wykonawców chorego
obecnie profesora Jana Miodka.
Nad całością koncertu czuwali,
składając go swoim dowcipnym
prowadzeniem w zgrabną całość
dwaj prowadzący: Maciej Mazur
i Marek Ziętek.
Wszystkich oklaskiwała publiczność,
która bardzo licznie
przybyła

100 lat
dla profesora!
W czasie gali odbyła się bardzo miła
uroczystość. Profesor Jan Ślęk, znany
muzyki i dyrygent, z okazji zbliżających się osiemdziesiątych urodzin
otrzymał od jeleniogórskiego Rotary
Klub pamiątkową tabliczkę wraz z
najlepszymi życzeniami. Wszyscy
obecni odśpiewali dla jubilata „Sto
lat…” na stojąco. Pieśń zaintonowali
rotariańscy prezydenci.

na ten nietypowy wieczór nie
zważając na cenę wejściówki
(60 złotych). Cel był szczytny:
dochód z gali pozwoli na zakup
tomografu dla noworodków
leczonych w szpitalu wojewódzkim w Jeleniej Górze.

(rylit)
Kazimierz Pichlak

Fot. Rylit

Skazani na chorowanie

Fot. Rylit

Fot. Konrad Przezdzięk

Lidia Lisowicz
Bogna von Woedtke
Sławomir Mozolewski

Fot. Angela
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Chór prezydentów Rotary Club intonuje sto lat dla
Jana Ślęka (z prawej).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

Grypa?
Bez paniki!
Inspektorzy sanepidu sprawdzali
w minionym tygodniu, czy w szkolnych kranach płynie ciepła woda,
a w łazienkach są mydło, papier
toaletowy i ręczniki. Pod lupę poszły
też środki czystości, niezbędne do
walki z zarazkami zostawianymi poręczach czy klamkach. Sprawdzono
też poziom nieobecności uczniów w
szkołach. Wszystko z obawy przed
epidemią groźnej grypy.
Sytuacja w powiecie jeleniogórskim nie napawa niepokojem.
Szkoły, w których nieobecność przewyższała 20 procent i przedszkola,
gdzie absencja była wyższa niż 40
procent miały obowiązek przesłania takiej informacji do sanepidu.
Tylko trzy przedszkola odnotowały
zwiększone absencje.
Czterdzieści procent nieobecnych
przedszkolaków nie pojawiło się w
Zespole Placówek Specjalnych przy
ulicy Kruszwickiej. Nieco ponad 40
procent opuściło zajęcia w Przedszkolu nr 1 w Szklarskiej Porębie,
gdzie pojawiła się wietrzna ospa,
oraz w Miejskim Przedszkolu nr 10
w Jeleniej Górze.
W szkołach zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych,
zbyt niskiej frekwencji nie wykazano. Nie brakowało też i tych
placówek, gdzie obecność wynosiła
niemal sto procent. Co do wyposażenie łazienek czy toalet szkolnych, z
63 widniejących w ewidencji szkół
pod lupę trafiło piętnaście procent
losowo wybranych. Uchybień nie
było.

„Ósemka” w elicie oświaty

Skosił latarnię

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole wyróżniło SP nr 8 członkostwem w Klubie Przodujących Szkół. Podczas uroczystej gali stosowny dokument poświadczający ten zaszczyt wręczyła w miniony wtorek dyrekcji placówki szefowa
KSPS Zofia Grzebisz–Nowicka. Były popisy uczniów i szczere oklaski w podzięce.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Zoﬁa Grzebisz-Nowicka nie mogła się nachwalić atmosfery w szkole.

Marzena Hryniewicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
im. Władysława Broniewskiego,
przywitała dziś po południu w
wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej władze Krajowego
Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które – jako organizacja pożytku
publicznego – wspiera wszystkie
placówki oświaty nie tylko dobrym słowem, lecz także darami
materialnymi.
W szczególny sposób stowa(Angela)
rzyszenie pomaga jednak tylko
nielicznym placówkom oświaty,

Viessmann w Jeleniej Górze

które należą do Klubu Przodujących Szkół. Do jego powstania
przyczynił się w 1986 roku przyszły marszałek Sejmu kontraktowego prof. Mikołaj Kozakiewicz.
Do klubu, elity polskiej oświaty,
należą szkoły nietypowe, nowatorskie i kreatywne. Zdecydowano, że
kryteria spełnia także jeleniogórska „ósemka”.
– Jesteśmy placówką otwartą
na nowości i potrzeby wszystkich uczniów, prowadzimy klasy
integracyjne i osiągamy wiele
sukcesów w różnych dziedzinach

– mówiła Marzena Hryniewicka.
Dyrektorka podkreśliła udział
„ósemki” w europejskim programie Comenius, dzięki któremu

uczniowie i nauczyciele już w
styczniu rozpoczną wizyty w
jednym z trzech krajów (Słowenia,
Turcja, Grecja), które są partnerami placówki we wspomnianym
projekcie. M. Hryniewicka dodała
też o prowadzonych z powodzeniem działaniach w ramach
e-twinning, czyli współpracy z różnymi szkołami poprzez Internet.
Zofia Grzebisz-Nowicka nie
mogła się nachwalić atmosfery
w szkole. Zachwycała się osiągnięciami, które wymieniono
we wniosku. Podkreśliła, że właśnie taka przyjazna szkoła daje
pewność nie tylko pozyskania
wiedzy na wysokim poziomie. – Ta
szkoła uczy was, jak być dobrymi
ludźmi – powiedziała wręczając
Marzenie Hryniewickiej okolicznościowy akt przyjęcia do Klubu
Przodujących Szkół. „Ósemka”
dostała też w prezencie wielką
paczkę z książkami, które trafią
do biblioteki.

(tejo)

Szkoła talentów
W programie artystycznym wystąpił zespół „Canto” grający na instrumentach Orffa, a
prowadzony przez Annę Szewczyk, oddaną nauczycielkę muzyki. Instrumentarium umożliwia
granie praktycznie każdemu dziecku, co przyczynia się do sukcesu integracji. Zaśpiewały
też „Ósemki”, szkolny zespół wokalny, bodaj najlepsza tego typu grupa w jeleniogórskich
placówkach oświaty. Uczennice i uczniowie dali też popis umiejętności tanecznych występując w żywiołowym układzie choreograficznym. „Ósemce”, która w tym tygodniu będzie
obchodziła swoje 40. urodziny, gratulujemy sukcesu!

Do groźnie wyglądającej
kolizji doszło w minioną środę
rano przed remizą Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Jeleniej Górze.
Kierujący samochodem marki Opel Vectra, jechał w kierunku Cieplic. Nagle, jak opowiadał, na wysokości wjazdu do
MPGK wpadł w poślizg i zaczął
zjeżdżać na prawo, w kierunku
skarpy. Kierowca chciał zapobiec poślizgowi i gwałtownie
skręcił w lewo, co spowodowało
zupełne zerwanie przyczepności i samochód kręcąc „bączka”
zjechał na przeciwległe pasy
ruchu, uderzył w krawężnik,
wpadł na chodnik i wylądował
na latarni.

Wszystko dla dzieci

W kinie Lot zebrali się w
miniony piątek członkowie
jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Okazją było 90-lecie założenia
organizacji. ziałacze TPD z
kół terenowych z Jeleniej Góry,
Kamiennej Góry, Lubawki,
Lubania, Bolesławca mówili o
swojej codziennej pracy, która
w każdym mieście ma trochę
inną specyfikę. W Bolesławcu
na przykład koło towarzystwa
rozdaje żywność ubogim rodzinom, często wielodzietnym.
W Lubaniu prowadzi warsztaty
terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.
– Na co dzień w różnych formach działamy na rzecz dzieci,
rodzin, często też dorosłych
– tłumaczył prezes oddziału,
Ryszard Wach.

(Mar)

Nowa skoda prezydencka

Status przedstawiciela przedsiębiorstwa Viessmann, potentata w ekologicznych technikach grzewczych, otrzyma- Już niebawem przed ratuszem zaparkuje nowe służbowe auto dla prezydenta miasta i jego służb. Skoda superb
ła firma Clima Heat, działająca na jeleniogórskim rynku 1,8 TSI będzie kosztowała budżet miasta 100 tys. zł. Zmiana auta była konieczna, bo dotychczasowy pojazd – też
od kilkunastu lat.
skoda odziedziczona po poprzednim szefie Jeleniej Góry – psuł się na tyle często, że koszty jego naprawy były zbyt
wysokie.
Fot. Rylit

Na zakup nowego auta w budżecie
miasta przewidziano 100 tys. zł, a
stary pojazd wyceniony na 23500 zł
ma zostać przekazany w rozliczeniu.
Przetarg na jego zakup ogłoszono i
przeprowadzono zgodnie z prawem
zamówień publicznych w trybie nieograniczonym.
Obecnie jest on już rozstrzygnięty.
Nowa Skoda super B 1,8 TSI, wyposa-

żona w poduszki powietrzne, klimatyzację i standardowe wyposażenie pod
urzędem zaparkuje do 20 grudnia.
– Jedynym pojazdem posiadanym
przez urząd miasta posiada jest auto
marki Skoda super B, zakupiona w
2003 roku i zastąpiła srebrnego volkswagena passata, który trafił do innych
służb miejskich.
– Stara skoda ma przebieg powyżej

Centralne
planowanie
Uroczyste wręczenie licencji na
prowadzenie Salonu Firmowego
Viesmanna. odbyło się w siedzibie
firmy w miniony piątek. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał
prezes zarządu Viessmanna na
Europę Środkową Roland Krauze.
Licencja ważna jest przez trzy
lata.
Na uroczystości byli obecni
przedstawiciele firmy Viessmann,
przedstawiciele banków i firm
jeleniogórskich współpracujących
z firmą Clima Heat, oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Jozef

Zabrzański. Poświęcenia siedziby
firmy i krzyży, które będą wisiały w
jej pomieszczeniach dokonał ksiądz
Jacek Raczek, –proboszcz parafii św
Jana Chrzciciela.
Wydarzeniu towarzyszył recital
kwartet smyczkowego Filharmonii Dolnośląskiej. Była lampka
szampana i poczęstunek. Przedstawiciele Viessmanna zaprezentowali zebranym najnowsze wyroby
firmy wyeksponowane w salonie
firmowym.

(rylit)

Czasy, kiedy całe nasze życie, a szczególnie gospodarka
i produkcja podlegały centralnemu planowaniu, nie
są tak odległe. Całe sztaby ludzi zajmowały się ustalaniem ile ludzi potrzebują par spodni, ile musimy mieć
grzebieni czy butów.
Zajmowano się sprawdzaniem,
czy wystarczało wyprodukowanych materiałów dla wszystkich.
Najwięcej przy tym wszystkim
produkowano papieru zapełnionego tabelkami i liczbami. Do
kontrolowania i planowania powołane były specjalne urzędy. Czy

przez to ludziom żyło się lepiej?
Oczywiście nie.
Dzisiaj zamiast centralnego
planowania mamy europejskie
budżety. Zamiast armii urzędników w Warszawie, mamy legiony
biurokratów w Brukseli. Tylko

260 tys. km – mówi Tomasz Dumycz,
naczelnik Wydziału Informatyki i
Obsługi Technicznej Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze. – Samochód jest

wyeksploatowany i zaczyna się psuć.
Koszty utrzymania i napraw auta są
niezasadne – dodał.

(Angela)

Paliwo do służbowego pojazdu kosztuje urząd miasta około 20 – 30 tys. zł rocznie. Z samochodu korzysta nie tylko prezydent Marek Obrębalski, lecz także – w miarę potrzeb – jego
zastępcy i ważniejsi urzędnicy magistratu.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
papieru przybyło. Mimo to nie
ma co porównywać tych dwóch
sposobów planowania. Jeden
skończył się przecież upadkiem
systemu i biedą ludzi, drugi pomógł wprowadzić największy w
historii powszechny dobrobyt w
Europie Zachodniej.
Wiele w gospodarce zależy od
naszych lokalnych urzędników. W
naszym mieście nastąpiła zmiana
zastępcy prezydenta. Czy okaże się
skuteczna i dobra dla mieszkańców. Czy nowy wiceszef miasta
będzie kontynuował dotychczasową politykę czy zdecyduje się
na radykalne zmiany?

Dlatego też moimi gośćmi w
programie z „Czterech stron miasta” w tym tygodniu są prezydent
Marek Obrębalski, jego nowy
zastępca Miłosz Sajnog oraz Jerzy
Lenard. Rozmawialiśmy o roli
planach i zadaniach nowego wiceprezydenta oraz o plany obecnej
ekipy na nadchodzący 2010 rok.
Moim gościem w „Dialogach
Jelonki” był również Zbigniew
Szereniuk odwołany zastępca
prezydent Jeleniej Góry. Pytanie
zostaje otwarta czy zmiany są wynikiem centralnego planowania
czy przypadku?

Wasz Wiktor Marconi
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Pościg na niby

Policjanci polscy i czescy ścigali w
miniony czwartek bandytów, którzy
dokonali napadu rabunkowego z
bronią w ręku na terenie Czech.
Uciekinierzy przekroczyli granicę i
zmierzali w kierunku Jeleniej Góry.
Taki był scenariusz ćwiczeń w rejonie
drogi krajowej nr 3. Część sąsiednich
traktów została zamknięta, w tym
ulica Lubańska w Cieplicach, przy
której ustawiono blokadę. Ćwiczenia zakończono przed godz. 12.
30 schwytaniem pozorantów. Po
akcji spotkali się szefowie komendy
miejskiej w Jeleniej Górze oraz goście
z Czech.

Chciał się zabić

W minioną środę przed południem na ławce przy ulicy Bankowej
usiadł mężczyzna z otwartą raną
szyi. W ręce miał żyletkę i groził,
że się zabije. Przechodząca obok
przypadkowa kobieta zaalarmowała
straż miejską, a strażnicy wezwali
pogotowie. Dzięki natychmiastowej
akcji tych służb mężczyźnie udało się
uratować życie desperatowi. Trafił
do szpitala.

Przeprowadzka sztabu

Lepsze warunki pracy i szybsze reagowanie i zapobieganie sytuacjom
nadzwyczajny w mieście i większe
bezpieczeństwo mieszkańców – takie mają być efekty przeprowadzki
wydziału zarządzania kryzysowego
do nowej siedziby przy ulicy Armii
Krajowej, która planowana jest na
grudzień. Do tej pory warunki pracy
tego zespołu były bardzo ciężkie ze
względu na brak pomieszczeń.

Pod wizyjnym nadzorem
Za milion osiemset tysięcy złotych sześćdziesiąt jeden kamer będzie w dzień i w nocy
filmowało te zakątki miasta, w których do tej pory najczęściej odnotowywano przestępstwa i wykroczenia. Po kilku latach zapowiedzi monitoring wizyjny stolicy Karkonoszy
stanie się faktem w sierpniu przyszłego roku.
Urządzenia nie zastąpią jednak
patroli, a jedynie wspomogą pracę
stróżów prawa i – na co liczą wszyscy

dzie policji przy ul. Armii Krajowej,
centrum zarządzania kryzysowego
przy ul. Armii Krajowej oraz w

Tak najpewniej będzie wyglądało centrum
nadzoru monitoringu wizyjnego
– skutecznie spłoszą potencjalnych
złoczyńców.
Pseudograficiarze, wandale, złodzieje, natarczywi żebracy, awanturnicy i pijacy – to oni najbardziej
powinni zastanowić się, czy nie
lepiej zmienić sposób życia. Popełniane przez nich wykroczenia lub
przestępstwa zostaną uwiecznione
na nośnikach wizyjnych i niezbicie
obciążą ich w sądzie.
O szczęśliwym finale jednej z najbardziej postulowanych inwestycji
w mieście poinformował w miniony
wtorek prezydent miasta Marek
Obrębalski.
W mieście zostanie zamontowanych 61 kamer (40 w centrum, 13
na Zabobrzu, 14 w Cieplicach i sześć

komisariatach pierwszym i drugim
(Cieplice).
Monitoring to nie tylko
kamery. – Jedną z części
systemu będzie samochód
terenowy wyposażony w
kamerę szybkoobrotową z
podświetleniem podczerwieni, w pełni kompatybilny
z systemem stacjonarnym
– mówił Tomasz Dumycz,
naczelnik wydziału technicznego
UM. – Takie rozwiązanie pozwoli
nam na pełne monitorowanie imprez masowych – podkreślili inspektor Zbigniew Ciosmak i podisnp.
Zbigniew Markowski, komendanci
policji jeleniogórskiej.
– Monitoring dostarczy nam

PSEUDOGRAFICIARZE, WANDALE, ZŁODZIEJE,
NATARCZYWI ŻEBRACY, AWANTURNICY I PIJACY
– TO ONI NAJBARDZIEJ POWINNI ZASTANOWIĆ
SIĘ, CZY NIE LEPIEJ ZMIENIĆ SPOSÓB ŻYCIA.
w Sobieszowie). Będą to nowoczesne
urządzenia obrotowe, które rejestrują
wysokiej rozdzielczości obraz w
kolorze. Centrum dozoru powstanie
w nowej komendzie straży miejskiej
przy ul. Armii Krajowej. Pomocnicze
centra zostaną urządzone w komen-

przede wszystkim dowodów i sprawi,
że przestępcy nie będą bezkarni jak
to bywa czasami teraz. Po prostu
kamera zarejestruje przebieg przestępstwa – powiedział insp. Zbigniew
Ciosmak. Jednak urządzenia nie
zastąpią patroli, a jedynie wspomogą

Kradł, co popadło

Fot. Organizator

16-letni jeleniogórzanin od września do listopada dopuścił się co
najmniej 10 kradzieży i kradzieży
z włamaniem do różnych obiektów
w Jeleniej Górze i okolicach: ukradł
dwa skutery, skopał samochód ,
włamał się między innymi do garażu, tartaku, altanki, baru, budynku
jednorodzinnego w budowie. Ukradł
liczne elektronarzędzia, głośniki i
pieniądze. Policja złapała sprawcę.
Pokrzywdzeni szacują straty. Złodziej
stanie przed sądem dla nieletnich.

Nie same plusy
Samorządowcy podkreślają, że miasta, w których podobny system monitoringu działa, odnotowały wyraźny spadek przestępczości. Choć, na przykład we Lwówku Śląskim, kamerowe
cacko zostało szybko zniszczone przez wandali. I to ich właśnie najbardziej obawiają się
stróże prawa. Monitoring ma także pewne ograniczenia: kamera może być skierowana poza
obszar, gdzie następuje wykroczenie, automatyka alarmów może spłatać figla i nie zadziałać
z powodu „braku optymalnej detekcji ruchu”, w końcu – w razie wystąpienia wielu zdarzeń
jednocześnie – osoba w centrum dozoru może niektórych nie zauważyć. W każdym razie
nagrania będą archiwizowane. Jak spisze się system? Ocenimy za rok.

ich działanie. –
Wiadomość o
zdarzeniu dotrze
do nas znacznie
wcześniej niż
w przypadku
zgłoszenia przez
obywateli. Patrol zareaguje szybciej i będzie
miał znacznie większe szanse
na schwytanie łamiących prawo – usłyszeliśmy.
Zdaniem Jerzego Górniaka
istnieje ryzyko przeniesienia
obszarów dotkniętych przestępczością poza zasięg
obiektywów kamer,
do innych części i zaułków miasta. Komendant Ciosmak podkreślił jednak, że jest możliwość rozbudowania

Fot. Tejo / UM

Po godzinie 13 w miniony piątek
na Osiedlu Robotniczym doszło do
poważnej awarii sieci wodociągowej. Uszkodzone zostały rura i nawierzchnia jezdni. Ulicę wyłączono
z ruchu, a zmotoryzowani musieli
korzystać z objazdów. Na trzech
ulicach zamknięto dopływ wody.
Sytuację drogową opanowano po
dwóch godzinach. Woda w kranach
mieszkańców popłynęła dopiero
wieczorem. Osiedle Robotnicze jest
w wykazie ulic, na których Wodnik
planuje przyszłoroczną wymianę rur
w ramach pozyskanych w tym roku
dotacji unijnych.

Obraz z kamer będzie przekazywany do
budynku straży miejskiej przy ul. Armii
Krajowej i do innych jednostek, które
zadysponują patrole policji i SM. Udadzą
się na miejsce zanim ktokolwiek zdąży
zgłosić fakt popełnienia wykroczenia.

syste-

mu
monitorującego Jelenią Górę.
System będzie „spięty” drogą
radiową. Między Cieplicami i
Jelenią Górą uruchomione zastaną specjalne łącza za pomocą
nadajników zamontowanych na
wieżach ratuszowej i Kościoła Zbawiciela. Z kolei centrum dozoru w
komendzie straży miejskiej jest już
podłączone do ratusza światłowodem. Jak zapewnia Tomasz Dumycz,
prace instalacyjne, które zaczną się
najpewniej już w marcu, nie będą się
wiązały z żadnymi wykopkami.
Miejsca monitorowane będą wyraźnie oznaczone ze wskazaniem
źródła finansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Odpowiednie tablice informujące, że stolica
Karkonoszy jest objęta monitoringiem, pojawią się także na rogatkach
miasta. Łączna wartość inwestycji to
milion osiemset tysięcy złotych, RPO
dofinansuje 70 procent, czyli 1 260 tysięcy. Kamery będą gotowe do pracy
w sierpniu przyszłego roku.
Miejsca, gdzie zostaną zainstalowane kamery, wytypowano nie tylko
na podstawie tzw. mapy zdarzeń
(tam, gdzie najczęściej łamane jest
prawo), lecz także ze względu na
położenie. Choćby przy ulicach
będących jednocześnie atrakcjami
turystycznymi.

(tejo)

Kamerą
skutecznie
Policja już ma kamery i dzięki zapisom
z nich udało się nawet po dwóch latach
zidentyfikować i zatrzymać stadionowych
łobuzów, którzy wywołali burdy na jednym
z meczów.

Fot. Tejo / UM

Kłopoty przez awarię

Fot. Tejo / UM

RYTM TYGODNIA
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Komendanci Zbigniew Ciosmak i Zbigniew
Markowski są przekonani, że kamery przepłoszą
rzezimieszków, ale nie zastąpią pracy patroli.

Uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i
Usługowych kolejny
raz świętowali z okazji obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego Gotowania i Jedzenia. Uczestniczyli w konkursie
pod hasłem „Bądź fit zaczynając od śniadania”.

DOBRE ŚNIADANIE, ZDROWE ŻYCIE

– Szczególnie w naszej szkole, w
której kształcimy przyszłych właścicieli restauracji i obiektów ga-

Krusicka-Mysłek, nauczyciel w ZSLiU.
– Chcieliśmy uświadomić młodzieży,
że zdrowy styl życia zaczyna się

ŚNIADANIE ZJEDZ SAM, OBIADEM
PODZIEL SIĘ Z PRZYJACIELEM, KOLACJĘ
ODDAJ WROGOWI – MAKSYMA RZYMSKA
stronomicznych, świadomość wagi
zdrowego gotowania i jedzenia będzie
bezpośrednio wpływała na jakość
świadczonych przez nich usług,
a zatem również na jakość życia
każdego z nas – mówi Agnieszka

właśnie od zdrowego śniadania, o
którym w coraz większym pędzie
życia zapominamy.
Konkurs składał się z dwóch części.
Pierwsza polegała na rozwiązaniu quizu, druga na przygotowaniu zdrowe-

go, pełnowartościowego śniadania.
Pierwsze miejsce zajął ZSLIU, który
zdobył 441 punktów, drugie ZSZiO
z Kamiennej Góry z 393 punktami,

trzecie ZSLiZ nr 2 z 354 punktami, a
czwarte ZSLiZ z 348 punktami.

(Ania)

W jury zasiedli Ewa Kasińska, naczelnik wydziału zdrowia i pomocy społecznej, Danuta Mysłek
– pracownik sanepidu, Jolanta Mozolewska-Zwatrzko, nauczyciel przedsiębiorczości w ZSLiU
oraz członkowie Sudeckiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni, pracownicy renomowanych
hoteli i restauracji w Jeleniej Górze. Kolejny konkurs kolejny raz odbędzie się w przyszłym
roku. Przy czym impreza ma być znacznie większa. W planach jest organizacja zawodów
wojewódzkich. Nie wykluczone jest także, że do udziału w nich zostaną zaproszone szkoły
z Niemiec i Czech.
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Komu tory, komu?!
Pierwszy etap rewitalizacji odcinka torowiska Szklarska
Poręba Górna – granica państwa dobiega końca. Plac w
Jakuszycach, który miał być przeznaczony na parking, jest
zastawiony wymontowanymi szynami oraz podkładami.
Nie wiadomo kiedy złom zostanie w końcu wywieziony.
Głównym wykonawcą remontu
jest firma DOLKOM z Wrocławia, a jej
podwykonawcą WERO-KOM Łowicz.
Zakres prac obejmuje m.in. wymianę
starych torów na nowe, wykonanie
tzw. podbić na zakrętach, które uniemożliwiają wypadnięcie pociągu z
szyn, oraz wyłożenie tłucznia na całej
długości odcinka. Remonty prowadzo-

Cztery pary
do Liberca

Podczas uruchomienia budowy tej
linii czeski wicehetman Martin Seb
mówił, że czeską stronę interesuje
uruchomienie co najmniej czterech
par pociągów, a jeździć będą nie tylko
do Tanvaldu, ale docelowo do Liberca.
Jako najbardziej prawdopodobny
termin wicehetman wymieniał wiosnę
przyszłego roku.

no z dwóch punktów jednocześnie: ze
stacji Szklarskiej Górnej i od granicy
państwa. Obydwa odcinki połączą
się ze sobą na wysokości przejazdu w
Jakuszycach. Dojazd ze strony czeskiej
jest już gotowy.
Z chwilą rozpoczęcia inwestycji,
trzeba było znaleźć odpowiednie
miejsce na składowanie elementów
usuwanych torów kolejowych. Na
tymczasowe wykorzystanie pobliskiego placu zgodziło się Stowarzyszenie
Bieg Piastów, właściciel tego terenu.
Obecnie znajduje się tam ok. 1400 ton
starych szyn i podkładów.
– Niektóre z nich pochodzą nawet z
1881 r. Przygotowaliśmy kilka mniejszych kawałków dla muzeum, ale do
tej pory nikt jeszcze nie przyjechał,
żeby je zabrać – powiedział kierownik
jednej z podwykonawczych firm.
Zbliża się zima, a złom leży na placu.
Na tym terenie planowano utworzyć
parking dla turystów, ponieważ obok
będzie przebiegała jedna z głównych

tras Biegu Piastów. Wybudowano już
wypożyczalnię nart, ale jeśli sytuacja
się nie zmieni, to nie wiadomo czy
będzie ona w ogóle w stanie funkcjonować.
– Co jakiś czas przyjeżdżają panowie
w garniturach i widzą co się
tu dzieje, ale
nie mówią
o swoich
pomysłach
na rozwiązanie tego
problemu –
usłyszeliśmy
na miejscu.
Urząd
Marszałkowski ogłosił
kolejny już
przetarg na
usunięcie złomu
i podkładów. Tryb postępowania
został przyspieszony, dlatego do końca
listopada powinno być wiadomo,
kto zajmie się wywozem szyn. Optymistyczne prognozy urzędników
zakładają, że do połowy stycznia 2010
plac będzie pusty. Na horyzoncie
pojawia się tylko jeden, ale mocny
przeciwnik – pogoda.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
realizuje inwestycję o wartości
przeszło 14 milionów złotych.

Wykonawca, wygrywający
przetarg będzie musiał liczyć się z dodatkowymi kosztami na ewentualne
odśnieżanie placu, aby móc dotrzeć
do szyn i podkładów. Nie wiadomo
też czy ciężki sprzęt da radę dojechać
po śniegu i lodzie: w jeden czy dwa
dni nikt nie wywiezie prawie półtora
tysiąca ton żelastwa.

(KIKA)

Kupcy węszą przekręt

Dowiozą narciarzy?
– W tym sezonie zimowym pociągi po tej linii nie pojadą, bo Czesi jeszcze nie są z wszystkim
gotowi – mówi wicemarszałek dolnośląski, Jerzy Łużniak – kończymy już remont linii po
naszej stronie. –Tę linię będą obsługiwać dolnośląskie koleje regionalne. Być może zimą
będziemy wozić narciarzy do Jakuszyc? Jestem zwolennikiem urządzenia parkingów w
Szklarskiej Porębie, czy nawet niżej, aby nie trzeba było zastawiać Polany Jakuszyckiej
samochodami. Jeszcze nie zapadła decyzja, w jakim zakresie i kiedy jeździlibyśmy zimą, ale
się nad tym zastanawiamy. Gdy już ruszy kolej, nie będzie żadnego przesiadania w Szklarskiej,
tylko nasze składy będą jeździć z Jeleniej Góry do Jakuszyc i dalej do Tanvaldu. Oczywiście
z wzajemnością. Czesi będą dojeżdżać do Szklarskiej Poręby.
(Mar)

TRZY PYTANIA DO Z. SZERENIUKA

Polubiłem to miasto

Miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę wszystkich trzech miejskich targowisk. Chętni muszą jednak udokumentować
Jelonka.com – Czy był pan
roczne doświadczenie w prowadzeniu bazarów. Taki zapis faworyzuje obecnych dzierżawców. – Nie ma u nas innych
zaskoczony
niecodziennym tryfirm z takim doświadczeniem – argumentuje jeleniogórski radny, Ireneusz Łojek.

bem odwołania pana z funkcji
zastępcy prezydenta miasta?
Zbigniew Szereniuk – Bez przesady z tym niecodziennym trybem.
Tak jak zostałem powołany z dnia
na dzień, tak samo mogłem zostać
odwołany i w zasadzie każdego
dnia, gdy jechałem do pracy, mogłem się tego spodziewać. Niemniej
jednak byłem trochę zaskoczony,
ale nie robię z tego żadnego dramatu. Prezydent miał prawo mnie
odwołać z czego skorzystał.

Fot. Marek Komorowski

Chcemy, by była szansa dla innych
nadzorców - mówi Danuta Wójcik.
– Absolutnie nie. Projekt budżetu
powstawał we wrześniu, gdy nie
było żadnej pewności, że rada
przyjmie podwyżki lokalnych podatków i opłat – tłumaczy zastępca
prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy
Lenard. – Zresztą ten projekt będzie
musiał być znacznie bardziej modyfikowany. Wiemy już, że nasz udział
w podatku dochodowym mieszkańców będzie kilka milionów mniejszy niż zakładaliśmy. Więc budżet
będzie wymagał korekt, również w
wysokości opłaty targowej.
Zastępca prezydenta nie uważa,
że zapis o rocznym doświadczeniu
stanowi przeszkodę dla chętnych
na dzierżawę ryneczku. – Wiele
podmiotów zwracało się do nas o
specyfikację przetargu, więc nie
sądzę, że przystąpią do niego tylko
dotychczasowi dzierżawcy. Ten zapis ma nam wskazać tylko rzetelne
firmy, które potrafiły zarządzać
placami przez dłuższy okres – tłu-

maczy Jerzy Lenard.
Zresztą w umowach będzie zapis
o możliwości rozwiązania umowy
przed czasem. Konsultacje z organizacjami kupieckimi, dotyczące
przetargu odbywały się na przykład podczas posiedzeń komisji
rozwoju. Byli tam między innymi
przedstawiciele Zrzeszenia Handlu
i Usług. Sprawę zamiany opłaty
targowej na czynsz sprawdzano
już kilkakrotnie i zarządcy, którzy

– Marek Obrębalski zapytany o powody odwołania pana
powiedział, że ta decyzja ma
służyć usprawnieniu pracy
urzędu… Co pan na to?
– Wiem, że był też drugi człon
tej wypowiedzi, a mianowicie
poprawienie relacji z radą i tak
dalej. Myślę, że panu prezydentowi głównie chodziło o
poprawę relacji z radą. Jeśli
wybór pana Miłosza Sajnotak robili, ponosili z tego tytułu ga poprawi pracę urzędu,
to życzę wszystkiego
konsekwencje.
Przetarg na dzierżawę targowisk najlepszego.
miejskich zostanie rozstrzygnięty
–
już jutro, we wtorek, 24 listopada,
gdy w ratuszu zostaną otwarte koperty z ofertami. Oferty zawierają
proponowaną wysokość miesięcznego czynszu, jaki firmy będą
wpłacały do miejskiej kasy.

Marek Komorowski

Kupcy niech będą panami
– Umowa dzierżawy powinna być na okres maksymalnie krótki. Ja osobiście jestem
przeciwny prowadzeniu działalności gospodarczej przez miasto. Gmina zawsze robi to
gorzej i drożej niż prywatne podmioty. Jestem zwolennikiem wyeliminowania zarządców
targowisk i zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto – podkreśla
wiceszef miasta.
Jego zdaniem place powinny być wydzierżawione kupcom, zrzeszonym w konsorcja, którzy
sami będą zarządzać swoim terenem. Tak zrobił Kraków, który place wydzierżawił kupcom.
Ci postawili hale targowe, jest tam porządek, miasto dostaje pieniądze z dzierżaw, a kupcy
i klienci są zadowoleni, bo poprawiły się warunki handlu.

(Mar)
Fot. Tejo

Specyfikację przetargu na dzierżawę umieszczono w Biuletynie
Informacji Publicznej. Zdaniem
kupców z targowiska Zabobrze,
miasto z jakiegoś powodu nie chce
dać szansy innym.
– Płacimy co miesiąc i gdy mamy
zapłacić w biurze zarządcy zawsze
znajdziemy kogoś. Ale gdy trzeba
usunąć śmieci, albo gdy trzeba
odśnieżyć alejki, próżno tam kogoś
zastać – mówi przedsiębiorca,
Danuta Wójcik. – Mamy nadzieję,
że zmieni się zarządca naszego
targowiska, tymczasem warunki
przetargu znowu wskazują, kto go
ma wygrać.
– Z punktu widzenia interesów miasta najlepiej by było, gdy
do przetargu dopuszczono jak
najwięcej oferentów, dlatego że
konkurencja powoduje obniżenie
kosztów. A tak nikt spoza obecnych
zarządców do przetargu nie może
przystąpić, bo formalnie nie spełnia
kryteriów – tłumaczy Ireneusz Łojek, radny Prawa i Sprawiedliwości.
– Poza tym, ten kto teraz zarządza
targowiskiem wie ile może żądać
od miasta, bo nie ma konkurencji.
Więcej, wiadomo już ile miasto
zaplanowało w przyszłorocznym
budżecie dochodu z targowisk, więc
też wie jaką kwotę może dostać. To
nie są dobre warunki do rozstrzygania przetargu – mówi I. Łojek.
W budżecie miasta zaplanowano
około 830 tysięcy z opłat targowych,
jest to kwota na poziomie tegorocznym. Dlaczego nie uwzględniono
w niej podwyżki opłaty targowej o
3,5 procent, przyjętej na ostatniej
sesji rady miejskiej? Czy ma to być
dodatkowy dochód dzierżawców?
Czy miasto kontroluje zjawisko
zamieniania opłaty targowej, która powinna w całości trafić do
miejskiego budżetu, na czynsz
dzierżawny, który stanowi dochód
zarządcy?

Czy pan przekazał osobiście
obowiązki, dokumenty i zadania Miłoszowi Sajnogowi?
– Do tej pory spotkania osobistego
z panem Sajnogiem nie było. Zakładam że jakimś niedługim czasie takie
spotkanie się odbędzie. Zostałem
odwołany ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności świadczenia
pracy. Moja sytuacja jest taka, że
wypowiedzenie zaczyna swój bieg
od 1 grudnia i skończy się ostatniego
dnia roku. Teraz jestem odwołanym
zastępcą, który nie musi przychodzić
do pracy. Myślę, że to był dobry czas,
żeby pan Miłosz Sajnog zapoznał się z
wydziałami które będą mu podlegać.
Nawet jeśli pewnych spraw nie przekazałem panu Miłoszowi osobiście, to
na pewno przekażą mu je naczelnicy.
Nie widzę powodu, żebym nie miał się
z panem Sajnogiem nie spotkać, ale
też nie wydaje mi się, że
powinienem to robić natychmiast,
bo nie są to
rzeczy strategicznie ważne.
Wszystko dzieje się płynnie,
naczelnicy
wiedzą co robić. Mam wielką
satysfakcję, że mogłem funkcjonować
w jeleniogórskim
samorządzie.
Polubiłem to
miasto i będę
nadal śledził,
co się tutaj
dzieje.

Zbigniew Szereniuk został
odwołany z funkcji zastępcy
prezydenta miasta 10 XI 2009 roku.
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Skazani na chorowanie
Szefowie placówek tłumaczą:
Narodowy Fundusz Zdrowia
zapowiedział, że nie pokryje
tegorocznych „nadwykonań”. W
przyszłym roku ma być jeszcze
gorzej.

Ciężkie jest życie
pacjentów

Fot. Rylit

Dwa tygodnie temu 70-letni
Adam Brzeski (dane zostały zmienione) miał przejść w szpitalu
wojewódzkim poważną operację
oka. – Na gałce zrobiła mi się nitka, która się rozlała – mówi. Kiedy
zgłosił się na oddział, usłyszał, że
operacja nie będzie wykonana, bo
szpital nie miał pieniędzy.

leki nasercowe.
Jako pacjent specjalnej troski,
do stycznia posiadał przepustkę
na większość badań, na które był
kierowany bez kolejki. Niestety,
mimo że jego stan zdrowia nie
poprawił się, od początku tego
roku, żeby zarejestrować się do
specjalisty musi stać w kolejce,
jak inni pacjenci. Choć serce już
w marcu zachowywało się bardzo
niepokojąco, do lekarza udało mu
się zarejestrować na grudzień..
– W kwietniu z powodu serca
trafiłem do szpitala i też nie było
karetki by mnie zawieźć, tylko
córka musiała mnie sama transportować. Kiedyś leczyłem się w

du. Kazano mi przyjść i zarejestrować się w wyznaczonym dniu w
kwietniu. Miałem nadzieję, że pójdę, zarejestruję się i jak człowiek
zgłoszę się na wizytę. Ale okazało
się, że do rejestracji do kardiologa wyznaczany został tylko
jeden dzień w miesiącu, a przed
okienkiem ustawiła się potężna
kolejka. Zdenerwowałem się tylko
i poszedłem do domu wiedząc,
że nie mam szans dostania się
do lekarza, a takie przeciągania
w czasie mogą źle się dla mnie
skończyć – mówi.
Nie ma zastrzeżeń do samej
obsługi medycznej, ale do organizacji. – To spędzanie ludzi, by
upodlili się, wystali, wymarzli,
wyklęli na siebie wzajemnie nie
wiedząc, czy lekarz ich przyjmie,
czy nie – dodaje pan Roman.
Nie udało mu się wejść do gabinetu nawet wtedy, kiedy znów
fatalnie się poczuł. Nie pomogły
prośby i tłumaczenia. W końcu
musiał skorzystać z prywatnej
wizyty.

Przymykają drzwi

Przychodnie opustoszały
bynajmniej nie z powodu braku
pacjentów.
Pan Roman problemy z sercem
ma od ośmiu lat temu, kiedy powikłaniem nie zaleczonej grypy
okazało się zapalenie mięśnia
sercowego. Wówczas mężczyzna
otarł się o śmierć. Miał dużo
szczęścia, ale wymaga stałego leczenia. Musi się systematycznie i
obowiązkowo badać, leczyć i brać

przychodni kardiologicznej przy
szpitalu w Jeleniej Górze, ale niemal całkowicie ją zlikwidowano.
Obecnie przyjmuje tam tylko jedne lekarz. Kazano mi szukać sobie
innego specjalisty lub czekać na
wizytę wyznaczoną na grudzień
– opowiada pan Roman.
– Zadzwoniłem więc do Prome-

W miniony piątek dyrekcja
szpitala w Jeleniej Górze poinformowała, że na oddziały urologiczny, okulistyczny, laryngologiczny,
pulmonologiczny i neurologiczny
pacjenci będą przyjmowani tylko
w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia, pozostali poczekają
w kolejkach. Przyczyna to brak
środków i odmowa NFZ pokrycia
nadwykonań.
Początkowo mówiło się o
całkowitym zamknięciu kilku
szpitalnych oddziałów, co podczas konferencji prasowej, szef
placówki Stanisław Woźniak
stanowczo zdementował. Nie
ukrywano jednak, że szpital ma
poważne problemy finansowe.
Jego obecne zadłużenie wynosi
około 56 mln zł, z czego 27 mln
to pożyczki długoterminowe,
a pozostałe to zobowiązanie
bieżące, m.in. wobec dostawców.
Drastyczne decyzję ograniczenia
przyjmowania liczby pacjentów,
które ma potrwać do końca roku,
zapadły po stanowisku NFZ – u,

Zdrowy klimat z Mgiełką solankową Siła Serca

Fot. Rylit

Przychodnie i oddziały szpitalne zaczynają świecić pustkami i to nie przez brak chorych, ale niedostatek pieniędzy na leczenie. Pacjenci są zapisywani na listy i z kwitkiem
odsyłani do domu. – Tam czekamy na najgorsze – mówią ciężko chorzy.

Szpital wojewódzki nie odmówi świadczenia usługi tylko w ciężkich i
pilnych przypadkach.
które poinformowało, że w tym
roku nie ma środków na pokrycie
przyjęć ponadkontraktowych.
Przymknięcie drzwi pozwoli
zaoszczędzić szpitalowi około 2
mln zł.

Jest źle, będzie gorzej

– Będzie to kwestia ograniczenia w dostępności do usług
medycznych, z tego powodu nie
jesteśmy szczęśliwi i zdajemy sobie sprawę, że nie będą szczęśliwi
też nasi pacjenci, ale nie ma innej
możliwości. Nie jesteśmy w stanie

też, że w przyszłym roku może
być jeszcze gorzej, a kolejki do specjalistów mogą pojawiać się przez
całe 12 miesięcy. Szpital otrzymał
już oficjalne stanowisko NFZ – u,
który informuje, że kwoty zakontraktowane na przyszły rok będą
o 10 procent niższe niż styczniowe
stawki z tego roku.

Z kwitkiem, nie z receptą

Ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów, choć nie
zostało oficjalnie ogłoszone, jest
odczuwalne przez pacjentów

OGRANICZENIE LICZBY PRZYJMOWANYCH
PACJENTÓW, CHOĆ NIE ZOSTAŁO OFICJALNIE
OGŁOSZONE, JEST ODCZUWALNE PRZEZ
PACJENTÓW NIEMAL WSZYSTKICH
SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI.
finansować potrzeb zdrowotnych
z budżetu szpitala – mówił Stanisław Woźniak. – Niespłacone są
zobowiązania wobec dostawców.
Cały czas na bieżąco monitorujemy sytuację, sprawdzamy,
ile mamy jeszcze pieniędzy i ile
możemy wykonać procedur i
świadczeń medycznych. Chcę
jednak podkreślić, że wszystkie
sytuacje, w których pacjenci będą
wymagali działań ratujących życie, będą wykonywane na bieżąco,
bez żadnych ograniczeń.
Szefowie szpitala nie ukrywali

Dookoła zrobiło się już szaro, zimno, nawet śnieżno. Co za tym idzie, większość z nas włączyła już kaloryfery w domach i w pracy a sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Niestety,
dzięki temu powietrze w pomieszczeniach jest suche a nasza skóra staje się ściągnięta i wysuszona, często nęka nas suchy kaszel o podłożu alergicznym, mamy zatkany nos i łzawią nam
oczy. Jak temu zapobiec? Odpowiedź jest prosta – nawilżać, nawilżać i jeszcze raz nawilżać
powietrze. Można stosować specjalne urządzenia do nawilżania powietrza, ale można też robić to poprzez umieszczenie tradycyjnych nawilżaczy na kaloryferach, które teraz dostępne
są w wielu kolorach i kształtach, także z motywami pasującymi do dziecinnego pokoju (www.
cis-log.pl). Ważne jest, aby do nawilżania używać nie zwykłej wody z kranu ale wód bogatych
w makro- i mikroelementy np.: Zabłockiej jodowo-bromowo-borowej mgiełki solankowej.
Zabłocka mgiełka solankowa jest wodą mineralną, charakteryzującą się bogatym składem
mineralnym oraz wyjątkową koncentracją jonów jodu i bromu. Zabłocka mgiełka solankowa
Siła Serca nawilża drogi oddechowe, dzięki czemu ułatwia oddychanie. Wzbogaca też atmosferę w pomieszczeniach w jod i inne minerały oraz nawilża i oczyszcza powietrze z pyłów
oraz alergenów. Jest też stosowana do ujemnego jonizowania powietrza. Jeden litr Mgiełki
solankowej Siła Serca zawiera ponad 100 mg jodu, podczas gdy w innych eksploatowanych
złożach rzadko dochodzi do 30mg, a woda w Bałtyku nie przekracza 5 mg. Użycie mgiełki
solankowej zapewnia mikroklimat i właściwą wilgotność powietrza. Co istotne, Zabłocka mgiełka solankowa ze względu na swoje
prozdrowotne właściwości jest polecana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religii i bierze udział w programie Siła
Serca. Celem tego projektu jest proﬁlaktyka zdrowotna, szerzenie wiedzy i budowanie społecznej świadomości konieczności dbania
o zdrowie oraz zbiórka funduszy na badania i działalność Fundacji. Jednym z głównych projektów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
jest budowa systemu wspomagania serca dla dzieci. Kupując Zabłocką mgiełkę solankową Siła Serca wspieramy budowę tego systemu, gdyż część dochodu ze sprzedaży
mgiełki przekazywana jest właśnie na
ten cel. www.silaserca.pl
Do wygrania 2 zestawy : nagrodami są mgiełka + nawilżacz na kaloryfer. Wytnij
kupon i przyjdż w środę 25.11.2009 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2.

niemal wszystkich specjalistycznych przychodni. Z kwitkiem
odsyłani są ludzie od okulistów,
kardiologów, laryngologów, dermatologów i innych, a nawet
przychodni rehabilitacyjnych w
Jeleniej Górze.
Jednym z wielu przykładów
może być opisywany już przez
nas Zespół Opieki Zdrowotnej
Caritas Diecezji Legnickiej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o
Profilu Rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze, funkcjonujący przy
ulicy Żeromskigo, gdzie przez
brak środków już w październiku zapowiadano zamknięcie
przychodni rehabilitacyjnej dla
dzieci, jedynej specjalistycznej
przychodni w okolicy. Ostatecznie ograniczono przyjmowanie
nowych pacjentów. Terminy
przyjęć planowane są na styczeń,
czyli wówczas kiedy NFZ podpisze
z placówkami nowe kontrakty i
wypłaci pieniądze pozwalające
na ich funkcjonowanie.

W czarnych kolorach

Jak zapowiadają szefowie placówek ochrony zdrowia, przyszły
rok rysuje się jeszcze gorzej.

Pacjentów, którzy w tym roku czekają w kolejkach, trzeba będzie
dodatkowo, poza bieżącymi chorymi, przyjąć w roku przyszłym.
Poza tym, niewypłacenie w tym
roku przez NFZ tzw. „nadwykonań” spowoduje, że przychodnie
i szpitale zaczną przyjmować
tylko tyle osób, za które zapłaci
NFZ. Dotychczas niemal każda z
placówek co roku przyjmowała
około 10 procent więcej.
– „Nadwykonania” są niczym
innym, jak tylko wskaźnikiem
realnego zapotrzebowania na
usługi medyczne i wszyscy doskonale o tym wiedzą, to nie
jest żadna tajemnica – mówił
Stanisław Woźniak. I mimo tego
co roku brakuje nam pieniędzy.
Przecież nikt nie przychodzi do
szpitala by sobie w nim pomieszkać – podkreślił.

Fundusz (nie) zapłaci

Tymczasem Dorota Gniewosz,
kierownik dolnośląskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia delegatury
w Jeleniej Górze, tłumaczy, że za
„nadwykonania” są odpowiedzialne dane jednostki, i za nie w tym
roku NFZ najprawdopodobniej
nie zapłaci.
– Jeśli fundusz ma środki, to
płaci za usługi pozaplanowe niemal w 100 procentach. Tak było
przez ostatnie trzy lata – mówi
D. Gniewosz. Jej zdaniem cała sytuacja wynika z tego, że jednostki
się przyzwyczaiły do płacenia
przez NFZ za „nadwykonania”.
– Dlatego je realizują, bo wiedzą, że w którymś momencie
przyniosą im dochód. Niestety w
tym roku głośno mówimy o tym,
że środki są ograniczone i jest mi
trudno powiedzieć jaka będzie
sytuacja pod koniec roku, jednak
prawdopodobieństwo płacenia
za „nadwykonania” jest niemal
zerowe. Okaże się to ostatecznie
w nadchodzącym tygodniu –
usłyszeliśmy.

Angelika Grzywacz

Zwolnień nie będzie
Jak mówili zmniejszenie liczby przyjmowanych pacjentów nie pociągnie za sobą zwolnień
pracowników. Nie zamierzamy zwalniać, ani wysyłać pracowników na urlopy bezpłatne.
Personel szpitala będzie w dalszym ciągu wykonywał swoje obowiązki na oddziałach oraz
innych jednostkach i miejscach naszego szpitala. Kompletowanie kadry medycznej trwa
latami, nie możemy sobie pozwolić na zniszczenie tej struktury, jaką mamy dzisiaj, bo może
się okazać, że za jakiś czas przez brak specjalistów poszczególne oddziały mogłyby przestać
funkcjonować – mówił Stanisław Woźniak.
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WIADOMOŒCI

Ania Mukalled, Julia Tonkowicz, Bartek Powęska, Michał Rybiński, Alicja Krajewska,
Kasia Kuryło, Wiktoria Rogała i Dagmara Ceglińska – to tym razem ośmioro uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze, którzy zdradzają swoją receptę na sukces.
Na swoim koncie
ma uczestnictwo i
sukcesy w wielu
konkursach szkolnych i ogólnopolskich. Jej średnia
na świadectwie w poprzednim
roku szkolnym to niemal 5,5.
Jej ulubionymi przedmiotami
są biologia, plastyka i matematyka. W wolnych chwilach lubi
chodzić po górach, a od szóstego
roku życia jeździ na nartach.
W przyszłości chce pracować w
laboratorium, interesuje się też
kosmosem.

Julia Totkowicz

Uczennica klasy
szóstej uwielbia
pływanie i grę w
siatkówkę. Piętnastokrotna medalistka, głównie
złota. W pływaniu
pokonywała znacznie starszych
zawodników. Zamiłowanie do
wody idzie w parze z chęcią
zgłębiania wiedzy. Średnia Julii
w piątej klasie osiągnęła poziom
5,66. Lubi przyrodę, ortografię,
język niemiecki i angielski. W
przyszłości planuje zostać prawniczką. Planuje też wyjechać za
granicę np. do USA.

Bartosz Powęska

Szóstoklasista.
Interesuje się numizmatyką czyli
zbieraniem monet,
które przekazał mu
jego ojciec. Zbiera
też kamienie i minerały. Lubi podróżować, głównie po
górach. Wiele przyjemności sprawia
mu zwiedzanie starych zamków i budowli. Jego ulubionym przedmiotem
są historia i przyroda. Chętnie uczestniczy w konkursach indywidualnych i grupowych. W
przyszłości planuje rozwijać
się wszechstronnie. –
Po charakterze pisma
będę lekarzem.
Po zainteresowa-

szych uczniów w szkole. Z językiem
polskim radzi sobie bardzo dobrze.
Lubi sport, głównie siatkówkę, w
której wraz z drużyną odnosi spore
sukcesy. Jeździ na nartach i rekreacyjnie na łyżwach. W przyszłości
chce iść w ślady mamy, która jest
lekarzem. Ma też duszę artysty, lubi
recytować i czytać wiersze oraz
malować. W wolnych chwilach lubi
wyskoczyć na żagle. Uczy się grać
na gitarze.

niach mógłbym zostać przyrodnikiem i historykiem – mówi. O
marzeniach mówić nie lubi, bo
uważa, że są zbyt osobiste.

Michał Rybiński

Uczeń VI klasy. W
drugiej klasie wyjechał na dwa lata z
rodzicami do Anglii
by tam nauczyć się
języka, wykorzystał
swoje możliwości i
obecnie jest
jednym z
najlep-

Alicja Krajewska

Drugoklasistka.
Skromna podobna
do bajkowej postaci
dziewczynka. Nikt z
jej kolegów i koleża-

Fot. Angela

Ania Mukalled

NAJLEPSI Z DWÓJKI

Trzecioklasistka.
Dobrze się uczy, bierze udział w konkursach plastycznych i
matematycznych. Ma
duszę artystki, emocje
i uczucia przelewa z pomocą pasteli
na kartkę. Chciałaby mieć pieska,
jednak brak czasu na razie jej na to
nie pozwala. Ma liczne osiągnięcia w
konkursach i nie lubi się chwalić.
Uczennica klasy
czwartej, sukcesy
w konkursach ma
już od przedszkola. W każdej klasie
zdobywa nowe nagrody również w

Z MIASTA
i REGIONU

Fot. Mar

Do dwóch groźnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych doszło w minionym tygodniu. Jedna osoba leczy rany w szpitalu. Policja apeluje do wszystkich użytkowników
ruchu drogowego o wzmożoną ostrożność podczas długich i ciemnych jesiennych
wieczorów.

miejscu w którym już wielokrotnie
dochodziło do kolizji, potrąceń i wypadków. Poszkodowana ma złamaną nogę i ogólne potłuczenia, które
na szczęście nie zagrażają jej życiu.
Na miejscu długo trwały czynności
ustalające przebieg wypadku.
Nie ma śladów hamowania, więc
kierująca mogła nie zauważyć kobiety na przejściu. Istotne będzie też

Równo przy
Bogusławskiego
Obecnie przechodząc nim
trzeba dobrze uważać, by
nie skręcić nogi, ale jeszcze
w tym roku ma zyskać gładką nawierzchnię – mowa o
chodniku przy ulicy Bogusławskiego, który rzutem na
taśmę wyremontuje miasto.
Ma to być ostatnia tegoroczna
inwestycja, którą uda zrobić
się jeszcze przed zimą. Koszt
prac to około 200 tys. zł.

Policja ustala przyczyny i
okoliczności zdarzenia.
Z kolei w miniony piątek przy ulicy Bacewicz
pod koła samochodu
marki Renault weszła
73–latka, która w ciemnym ubraniu przechodziła przez nieoświetloną
ulicę około 30 metrów od
przejścia dla pieszych.
Poszkodowana może
mówić o wyjątkowym
szczęściu. Kobieta mimo
że wpadła pod koła samochodu, nie odniosła żadnych obrażeń.
Na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe i
policję. Po przebadaniu
pieszej lekarz stwierdził, że nie
jest jej potrzebna żadna pomoc
lekarska. Policjanci obciążyli winą
za całe zdarzenie pieszą.
– Została ukarana mandatem
karnym. Na szczęście kierująca
jechała dość wolno, ponieważ
chwilę wcześniej włączała się do
ruchu wyjeżdżając z bocznej ulicy
i tylko dzięki temu nie doszło do
tragedii – mówi sierż. Robert Cygan
z drogówki.

Plac na gwarancji
Nie minęły trzy lata od
gruntownej przebudowy i remontu nawierzchni reprezentacyjnego miejsca w Cieplicach, a już pojawiła się ekipa
robotników, którzy podnoszą
zapadniętą kostkę i studzienki oraz granitowe płyty. Tymczasem zarząd dróg uspokaja:
to tylko prace gwarancyjne.
Wprawdzie trzyletni okres
gwarancyjny upłynął z końcem października, jednak na
prośbę wykonawcy termin
naprawy usterek przesunięto
na listopad.

ustal e n i e
szybkości, z
jaką kierująca
hondą wjechała na przejście.

konkursach ogólnopolskich.
Na przyszłość ma wiele pomysłów: chce zostać prawniczką,
repor terką lub pracować w
salonie kosmet ycznym albo
uczyć studentów. Tymczasem
robi makijaż koleżankom i
koafiury mamie. Bardzo lubi
podróżować i bawić się z psem.
Ma mnóstwo przyjaciół. Dla
innych st ara się być miła i
pomocna.

Dagmara Ceglińska

Gra na wiolonczeli w szkole
muzycznej. Poza
tym maluje. Ale
dusza artysty to
tylko jedna strona jej charakteru. Podobnie jak z wiolonczelą
świetnie radzi sobie z przyrodą
czy matematyką. W przyszłości chce zostać piosenkarką,
tancerką lub poetką. – Piszę
wiersze, szybko wpadają mi
d o g ł ow y r ó ż n e p o my s ł y i
rymy – mówi. W przyszłości
chciałaby też odkrywać świat
i osobiście sprawdzić, jak jest
w kosmosie.

notowała:
Angelika Grzywacz

Oko w oko

z rysiem
Kilka dni temu po czeskiej stronie Karkonoszy odkryto
ślady i rzekomą ofiarę największego kota dziko żyjącego
w naszych lasach.
O powrocie r ysiów w Karkonosze i Góry Izerskie głośno
było już przed trzema laty, kiedy
udało się znaleźć pierwsze ślady
zwierzęcia w okolicach Jagniątkowa po około 200 latach. – Był
to pojedynczy osobnik, o nieokreślonej płci, prawdopodobnie
migrujący – opowiada Roman
Rąpała z KPN-u, który dokonał
tego odkrycia.
Niedawno temu ryś dał ponownie o sobie znać. Tym razem jego
tropy odkryto po czeskiej stronie,
a także w okolicach Polany Jakuszyckiej. Znaleziono też ślady po
jego uczcie: resztki zagryzionego
zwierzęcia.
Zdaniem
specjalistów z
Kar-

konoskiego Parku Narodowego
w rejonie naszych gór mogą
przebywać nawet trzy r ysie.
Wciąż jednak nie ma pewnego
dowodu na to, że drapieżniki na
stałe się tu osiedliły.
Tymczasem liczebność gatunku powoli się zwiększa. Tereny
wschodniej granicy i Sudetów
oraz Karpatów, w miarę upływu
czasu, będą niewystarczające
dla populacji t ych zwierząt.
Wówczas pojawi się szansa na
ich obecność w Karkonoszach.
Zdaniem przyrodników rysie
przydałyby się jako drapieżniki
dokonujące naturalnej selekcji
zwierzyny, której populacja
nadmiernie się rozradza.

(KIKA)

Czuwał nad BHP
i spadł z pomostu

(Mar/Angela)

Fot. Mar

Policjanci przypominają, że
w okresie jesienno-zimowym
piesi przechodząc przez ulice
powinni zachować szczególną
ostrożność. Należy nosić jasne ubrania lub
jakieś elementy odblaskowe na wierzchniej odzieży i przede wszystkim korzystać
tylko i wyłącznie z oznakowanych przejść
dla pieszych.

Kasia Kuryło

Wiktoria Rogala

Nie przeszły na drugą stronę

W minioną środę po godz. 18
kierująca samochodem marki
Honda najechała na przebiegającą
przez ulicę Sobieszowską 23– letnią
kobietę. Świadkowie twierdzą, że
przez drogę przebiegały trzy kobiety, dwie zdążyły, trzecią uderzył
samochód sprawczyni.
Kobieta rozbiła głową przednią
szybę, nogami połamała zderzak i
przejechała na masce samochodu
kilkanaście metrów. Spadła
dokładnie przy wiacie przystankowej, a samochód
zatrzymał się kolejne kilkanaście metrów dalej.
Do zdarzenia doszło w

nek nie ma wątpliwości, że jest to
niezwykła, zaczarowana postać. I
tak też ją nazywają – Alicja z Krainy
Czarów. Lubi jeździć konno, chodzi
do szkoły muzycznej. Gra na flecie
i pianinie. Większość swojego czasu
poświęca na naukę. Uwielbia malować, stara się rozwijać też i te obszary,
w których orłem jeszcze nie jest, jak
np. ortografię. Zajmuje się młodszą
sześcioletnią siostrą, która robi jej
psikusy. Ma chomika i raka, który
usiłuje wyjść z akwarium i wyciągnąć
ją na spacer. W przyszłości planuje
otworzyć kwiaciarnię i kawiarnię.

Fot. Archiwum
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do groźnego wypadku przy
pracy doszło w kopalni węgla brunatnego w Bogatyni.
Poważne obrażenia odniósł
50-letni nadsztygar zajmujący się bezpieczeństwem i
higieną pracy, który podczas
kontroli estakady węglowej
spadł z siedmiu metrów i
uszkodził sobie kręgosłup.
Obecnie sprawę bada Państwowa Inspekcja Pracy.

(Angela)

Rysie nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Prowadzą dyskretny i przede wszystkim
nocny tryb życia. Trzeba mieć ogromne szczęście, aby spotkać te zwierzę osobiście. Nie
udaje się to nawet wybitnym naukowcom, dlatego obecność rysia można zauważyć tylko
po jego tropach np. na śniegu albo po szczątkach ofiar.
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ROZMAITOŒCI
Wycinanki polskie
kontynuacja
Próbowałem,aleniedasię.Niedasię
o czymś pozytywnym i konstruktywnym.Mimoniepowtarzalnychuroków
jesieni, w naszym wciąż jeszcze pięknym zakątku ziemi. Wycinka idzie. Nie
ustaje ani na moment. Formatowanie
przezwycinaniestajesiępowszechnym
mechanizmem zarządzania. Przed tygodniemszłomigłównieoprzydrożny
starodrzew, wiejski i gminne szkoły,
biblioteki, placówki służby zdrowia.
Banał, szara codzienność. Rzeczy
zdawałoby się raz na zawsze ustalone,
jako niezbędne dla funkcjonowania
każdej społeczności.
Wtymtygodniurzeczdotyczysamej
Stolicy Karkonoszy. Ośrodka, który
skupia, organizuje, inicjuje i emanuje.
Słowem dotyczy to najistotniejszych
elementów dzisiejszego wizerunku,
strategii, roli, czy jakbyśmy jeszcze nie
nazywali, systemu funkcjonowania w
regionietakszczególnym,miastatakiego, jakim powinna być Jelenia Góra. W
ostatniej dekadzie z kreowanego przez
lata wizerunku miasta, zniknęły praktycznie: Festiwal Teatrów Ulicznych,
Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, od
lat nie potrafimy wykorzystać potencjału Września Jeleniogórskiego, o tak
zwanych obchodach jubileuszu grodu
nad Bobrem, lepiej zamilczeć.
Jeśli więc wzorem powszechnej
urawniłowki, wszystko musi być produktem, który w ogólnym zestawieniu z innymi produktami, musi się
zbilansować, jak produkcja pudełek
jednorazowegoużytku,toczemuresztę
znanych produktów i naszych marek,
chcemy wycinać, w imię niezbędnych
cięćbudżetowych?Okazałosięwłaśnie,
że sześć cyklicznych imprez, realizowanych przez Jeleniogórskie Centrum
kultury „ w chwili obecnej ŻADANEJ
gwarancji finansowania nie posiada.”
Wśród nich znalazły się trzy przedsięwzięcia realizowane jeszcze od czasów,
gdy dzisiejszy JCK był Wojewowódzkim Domem Kultury, Regionalnym
Centrum Kultury…, Ale zawsze był
centrum.Dziśtezmabyćiwprzyszłości
tym bardziej. Remont i modernizacja
za euro miliony, ma uczynić dzisiejszy
JCK, czymś, co najmniej regionalnym,
jeśli nie trans granicznym. Takie wizje
trafiają do nas z Ratusza.
Kiedy na dobre przyjęła się już nazwa „jeleniogórskiej szkoły fotografii”,
kiedy w gąszczu szkół fotograficznych
wszelakiego autoramentu, Wyższe
Studium Fotografii przy JCK właśnie
cenione jest za fachowość i solidne

podstawydowłasnychposzukiwańna
polu fotografii, kiedy Wszechnica Fotograficzna, cykl kilku spotkań w roku,
od blisko trzydziestu lat, gromadzi zarówno dojrzałych artystów, krytyków,
ja k tez fotografującą młodzież. Kiedy
wreszcie Biennale Fotografii Górskiej,
jedyna tego typu impreza w Polsce, ma
wchodzić w kolejne 30 lecie, a Galeria
Korytarz, jedna z liczących się w kraju,
obchodziswoje20lecie,towłaśnieteraz
skreśla się je z listy.
Dalej już jest o tym, że „należy się
liczyć z pozostawieniem sytuacji tak
jak jest. Oznacza to, że ustalenia podjęte
podczas wspólnych konsultacji planu
imprez na 2010 rok są już nieaktualne”, a ”w zaistniałej sytuacji w trybie
pilnym zobowiązuję pracowników
merytorycznych do przedstawienia do
dnia 23.11.2009 propozycji uzyskania
zewnętrznych środków finansowych
narealizacjęw/wzadańipokonsultacji
przystąpienie do realizacji odpowiednich wniosków projektowych”.
Zastanawiam się, co musiało się
stać nagle w kasie miasta, że „w przedstawionym projekcie budżetu miasta
na rok 2010, nie zostały zabezpieczone
środki finansowe na część planowanych przez JCK przedsięwzięć”. Nie
bardzo tez wiem, jak daleko pójdzie
wycinka, gdy „w przypadku braku
pozyskania zewnętrznego wsparcia
finansowego lub braku możliwości obniżenia kosztów” znikną w przyszłym
roku.Zastanawiamsię,ktoijakliczypieniądzewmieścieijegoplacówkach,jeśli
nagle zapowiada się de facto likwidację
galerii fotografii w roku jej jubileuszu.
Bo zabrakło nagle 6 tysięcy złotych w
skali roku? Do pary do wycięcia jest
druga z galerii JCK, Pod Brązowym
Jeleniem. Gdy dodamy do tego Koncert
WOŚP, także cykliczną BAREJADĘ i
Zaduszki Poetyckie, niewiele zostanie
z dotychczasowego dorobku. Chyba,
że po modernizacji, nowe Centrum,
Centralnie napełni się nową treścią.
Bezwzględnie zgodną z wytycznymi
strategii zrównoważonego rozwoju.
Cokolwiek miałoby to znaczyć.
Na koniec drobiazg. Informacja o
istotnych zmianach funkcjonowania
flagowej placówki kultury, do pracowników merytorycznych dotarła
poczta elektroniczną. Kiedyś byłaby to
socjotechnika. Dziś jest to eleganckie
i poprawne formatowanie zasobów
ludzkich.

Jacek Jaśko

PLOTKI I FAKTY
Co to za cytat

– Doszedłem już do tego,
że robią ze mnie motta – tak
Andrzej Więckowski, eseista,
dziennikarz i pomysłodawca
Obserwatorium Karkonoskiego
skomentował fakt opatrzenia
tomu poświęconego drukarstwu jeleniogórskiemu „Czarna
sztuka” cytatem wziętym z
jednego z jego esejów. Przed
czwartkową edycją OK w Biurze
Wystaw Artystycznych Więckowski dostał też w prezencie czasopismo zatytułowane
„Świat księgowych”. – Niezwykle lotne i bardzo poczytne –
zarekomendował. Niestety, póki
co, księgowi pana Andrzeja
nie zacytowali, ale… wszystko
zdarzyć się może. Tym bardziej,
że debata była poświęcona
utopiom obywatelskim.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Popatrz, Gabryśka… Lewica
chce się z nami dogadać.

Sygnał zajętości…

… można najczęściej usłyszeć
dzwoniąc na telefon komórkowy nowego zastępcy prezydenta Miłosza Sajnoga. Sam
zainteresowany przyznaje, że
jego „komórka” rozgrzewa
się do czerwoności, a każe jej
wyłączenie powoduje nagromadzenie się dziesiątek sms-ów
informujących o nieodebranych
połączeniach. Niestety, sprawy
nie załatwi w tym przypadku automatyczna sekretarka.
Miłosz Sajnog – zanim objął
stanowisko zastępcy prezydenta – prowadził towarzyski
i przyjacielski tryb życia bez
kłopotu dzieląc to z pracą radnego. Teraz jest kłopot: wiceszef
miasta ma zapełniony kalendarz spotkaniami, naradami
i uroczystościami. Wszędzie
chcą go widzieć, a on – chcąc się
pokazać z jak najlepszej strony,
nie może odmówić. I zaczyna
chyba rozumieć, dlaczego jego
poprzednik znikał z pracy po
godz. 15.

– I mam dylemat, bo jak coś z
tego wyjdzie,

– to stracisz kilka cennych
eksponatów do muzeum.

(anzol)
Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.

Gabriela Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego, Marcin Zawiła, poseł Platformy Obywatelskiej, Józef Kusiak, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

anzol

Redakcja
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Europieprzenie,
czyli remonty
Qui dedit beneficium, taceat,
narret qui acepit – niech o przysłudze opowiada ten, kto ją otrzymał, a ten, kto ją wyświadczył,
niech milczy. Rzymska mądrość
warta refleksji tu i teraz, w naszej
Jeleniej Górze AD MMIX, gdzie
sens ten sentencji jest odwracany
o 180 stopni. Póki co głośno krzyczą tylko, ci, którym się wydaje,
że wiele dają. Milczą obdarowani,
którzy – bardzo często – niewiele
lub nawet nic nie otrzymali.
Ratusz stał się w minionych
dniach kuźnią samych dobrych
wiadomości: będzie monitoring,
basen termalny, galerie. I to nie
wirtualnie, ale na pewno. Na
dalszy plan zeszły gabinetowe
kąsania, a syczenie ratuszowych

żmij słychać podobno już tylko
w piwnicach magistratu. Poza
tym jest sielsko i anielsko, co
zapowiada udany finisz na mecie
2009/10 po biegu z przeszkodami, przez które w pocie pach i
czoła skakali radni z czterema
prezydentami.
Czy na mecie czekają na finiszujących laury zwycięstwa?
Tr udno powiedzieć. Wszak
oprócz rzeczywistości widzianej z ratusza jest jeszcze inna:
cuchnąca zaniedbaniem i ludzkimi odchodami codzienność
niektórych zakątków. Tam, gdzie
– parafrazując słowa świetnego
pisarza katalońskiego Carlosa Zafona – szczyty brudnych
kamienic stanowią zaporę dla

dźwięków, które nie sięgają
nieba. Dotyczy to znacznej części
starej zabudowy naszego miasta,
od dziesięcioleci nie tkniętej
rzetelnym remontem. I niewiele
wskazuje na to, że wieści płynące
z ratusza ucieszą tam właśnie
mieszkających ludzi.

zdarzył. Co prawda za pieniądze
wydane na to „europieprzenie”
spokojnie można by naprawić
solidnie choć jedną elewację, ale
to szczegół.
Tymczasem nad całym programem spuszczono zasłonę milczenia, a o zapowiedzi pokazowego

Z PIANY UBITEJ Z PUSTOSŁOWIA W KILKU
DEBATACH NIKT JESZCZE ŻADNEGO BUDYNKU
NIE WYREMONTOWAŁ. TRUDNO WIĘC SIĘ
DZIWIĆ, ŻE U NAS TAKI CUD SIĘ NIE ZDARZYŁ.

Zapowiadana hucznie dwa lata
temu rewitalizacja zabudowań
alei Wojska Polskiego okazała się
mistyfikacją, która zrobiła wodę
z mózgów nie tylko mieszkańcom liczącym na poprawę stanu
przepięknych kamienic. Niestety
z piany ubitej z pustosłowia w
kilku debatach i konferencji,
nikt jeszcze żadnego budynku nie
wyremontował. Trudno więc się
dziwić, że u nas taki cud się nie

zrewitalizowania skwerku na
placu Kościuszki zapomniano
kompromitując jednocześnie
chwalebny skądinąd pomysł
odbudowy zapuszczonej Jeleniej
Góry. Bo przecież al. Wojska Polskiego jest tu tylko przykładem
ogromu potrzeb. Trudno się
zatem dziwić, że na brzmienie
słowa „rewitalizacja”, otwierają
się noże w kieszeniach chłopaków z pewnych kwartałów śród-

mieścia, gdzie nocne wycieczki są
wskazane tylko dla ludzi żądnych
mocnych wrażeń.
Z drugiej zaś strony powstaje
pytanie, czy mieszczanom jeleniogórskim naprawdę zależy
na estetyce swojego miasta. W
czasach, kiedy anteny satelitarne były symbolem zamożności
ich posiadaczy, na odrapanych
zębami czasu murach kamienic
w stolicy Karkonoszy wyrósł
las parabol. Oczywiście egoistyczne oglądanie „pornoli” na
niemieckich kanałach okazało
się ważniejsze niż złożenie się na
fundusz remontowy powstającej
wspólnoty lokatorów. Talerz musiał wisieć, balkon mógł się zawalić. Dziś, kiedy satelita świadczy
raczej o bezguściu (modne są
kablówki), talerze z egzemą rdzy
pogłębiają tylko obraz nędzy i
rozpaczy.
Światełko w tunelu jest: coraz
więcej wspólnot decyduje się na

myślenie wykraczające poza sień
własnych czterech kątów. Tak
uczyniono w jednej z kamienic
przy pięknej ulicy Zamenhofa,
skansenie secesji jeleniogórskiej.
To jednak wciąż za mało, aby
można było mówić o pospolitym
ruszeniu remontowym.
Z gardeł wielu mieszkańców dobywają się roszczeniowe
krzyki: dajcie! Miasto pokazuje
w sposób bardzo kulturalny
gest Kozakiewicza. Swoje racje
oczywiście ma: skończyły się
czasy rozdawnictwa grosza publicznego, a rudery w większości
przypadków zmieniły właścicieli.
Pozostaje liczyć na wsparcie z
funduszy unijnych i przychylniejsze spojrzenie samorządowców na budowlane dziedzictwo
przeszłości. Na pewno wówczas
wielu jeleniogórzan za korzyść
głośno podziękuje.

Konrad Przezdzięk
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Alina Obidniak, długoletnia
dyrektorka Teatru im. Norwida,
Paweł Kucharski, dziennikarz
telewizyjny i restaurator oraz Jan
Cirut, architekt, plastyk i scenograf
przedstawili dziś swoje spojrzenie
na Kotlinę Jeleniogórską w marzeniach idealistów. – Jak powinno tu
być – obywatelskie utopie – taki
temat XXVIII debaty Obserwatorium przyciągnął do Biura Wystaw
Artystycznych niemal komplet
publiczności.

Byt, czyli utopia

– Jestem utopistą, bo jestem
człowiekiem. Jestem człowiekiem, bo jestem utopistą – mó-

Tezy spod Śnieżki

Alina Obidniak przedstawiła
śmiałą wizję „rewitalizacji” kultury
jeleniogórskiej opartej na „Tezach
karkonoskich” przygotowanych
zresztą wspólnie ze środowiskiem
artystyczno-kulturalnym stolicy
Karkonoszy. – Nie bójmy się być
idealistami, odważnie patrzeć w
przyszłość, przekraczać niemożliwe. Zróbmy wielkie pospolite
ruszenie wyobraźni – zaapelowała
długoletnia dyrektorka Teatru im.
Norwida. W swojej wizji odwołała
się także do ekologii i postaci
Ducha Gór, pod którego „patronatem” miałaby powstać Europa
regionów. – Witajcie w królestwie

NAWET PARYŻ NIE DORÓWNAŁBY WIZJI
JELENIEJ GÓRY, KTÓRĄ NA KOLEJNYM
OBSERWATORIUM KARKONOSKIM W BWA
PRZEDSTAWILI NIEKTÓRZY UTOPIŚCI.

Fot. Konrad Przezdzięk

wił Andrzej Więckowski, autor
wstępu i moderator spotkania.
Więckowski podkreślił, że myślenie utopijne jest wpisane w nasz
byt. Łączy się z ryzykiem, otwartością i wyzwoleniem. Zaspokaja
też głód potrzeb wyższych. – Od
poniżenia i gwałtu do Romeo i
Julii – mówił eseista.
Andrzej Więckowski podkreślił
również, że utopia jest w pewnym
sensie gwarantem egzystencji. –
Historia jest realizowana w utopii
– dodał zaznaczając, że z niej także
wypływają wynaturzenia i tragedie
ludzkości. Wbrew pozorom celemt
utopii nie jest uszczęśliwienie
wszystkich, lecz jedynie określonych grup:
naziści
chcieli

uszczęśliwić tylko

Ducha Gór! – tej treści billboardy
powinni widzieć wjeżdżający do
miasta goście.
Mówczyni podkreśliła, że obecnie kultura znajduje się w impasie.
Środowisku brakuje integracji, instytucjom – nowoczesnego sprzętu, działaniom – odpowiedniej
promocji. – Powinniśmy dorównać poziomem do europejskiego.
Należy postawić na regionalne
działania edukacyjne, wydawać
monografie i wydawnictwa lokalne – mówiła Alina Obidniak.
Zaakcentowała – między innymi –
potrzebę działania w Jeleniej Górze
letniej sceny teatralnej oraz Parku
Baśni Ducha Gór w bezpośrednim
otoczeniu willi Hauptmannów w
Szklarskiej Porębie. – Teatr im.
Norwida powinien być instytucją
marszałkowską nie miejską – powiedziała.

Martwe miasto

Po wysłuchaniu prezentacji
Pawła Kucharskiego można
było odnieść wrażenie,
że mieszkamy w mieście z epoki kamienia łupanego. – Do
Jeleniej Góry można
dojechać tylko po
wyboistych drogach.
W mieście nic nie
ma, nic się
nie dzieje,
nikt nie jest
zainteresowany inwePo wysłuchaniu prezentacji Pawła
stowaniem,
Kucharskiego można było odnieść
nie ma kina,
wrażenie, że mieszkamy w mieście z
a wieczorem
epoki kamienia łupanego.
życie zamiearyjczyków i
G e r m a n ó w,
ko m u n i ś c i –
ko m u n i s t ó w,
ale kułaków już
niekoniecznie – powiedział A. Więckowski.

Śmierć Kowarom?
Kolejna, wyjazdowa tym razem, debata Obserwatorium Karkonoskiego
odbędzie się w nadchodzący piątek o
godz. 18 w kowarskim Domu
Kultury. Andrzeja Więckowskiego
zaprosiło Stowarzyszenie Pro Kowary,
a spotkanie ma prowokujący tytuł:
Czy Kowary skazane są na śmierć? W
dyskusji wezmą udział: Olga Danko,
znana przewodniczka i organizatorka turystyki, oraz Jacek Godlewski,
wybitny urbanista. Organizatorzy liczą
na szerokie uczestnictwo kowarzan (i
nie tylko) w debacie na temat szans
rozwoju ich miasta.

Zatopieni w utopiach
ra. Są kiepscy kucharze,
choć jest szkoła gastronomiczna – oto główne punkty
wystąpienia właściciela Villi
Nowej.
Paweł Kucharski podkreślił także, że potrzeba jest
zmiana myślenia, aby ludzie
w pełni czuli się nie tylko
mieszkańcami, lecz przede
wszystkim obywatelami.
Dodał, że w Jeleniej Górze –
jako stolicy z prawdziwego
zdarzenia – powinno koncentrować się życie kulturalno-artystyczne, aby turyści z
kurortów mogli przyjechać
właśnie tu po coś innego
niż zjazdy na nartach czy
sankach. Dostało się także
promocji miasta, zdaniem
mówcy, któremu tu akurat
trzeba przyznać rację – nieefektywnej i posługującej się
przestarzałymi metodami.

– Wiedziałem, że pan jest utopistą, ale że aż takim, to nie miałem pojęcia –
skwitował Andrzej Więckowski prezentację Jana Ciruta.

Utopista pełną gębą

Jan Cirut zgromadził potężną
teczkę pełną swoich pomysłów,
które opracowuje od co najmniej
15 lat. – To nie jest żadna utopia ani
nadmierne wysilanie wyobraźni.
Wszystko, co proponuję, da się zre-

alizować – przekonywał architekt,
scenograf i jak się okazało – wizjoner. – Nad tylko jednym moim
pomysłem można by debatować i
trzy dni – dodał.

Jan Cirut referował dość pobieżnie – z uwagi na ramy czasowe
spotkania – zawartość swojej
teczki pomagając sobie slajdami
wyświetlanymi na ekranie. Mówił
o projekcie „Panorama futura” i
kompleksie „Planeta Ziemia” – potężnym centrum multimedialnym,

gdzie można by zwiedzać wirtualnie zakątki świata zagrożone
zagładą. Takie centrum pierwotnie
miało powstać w Podgórzynie, póki
co jednak nie ma lokalizacji. J. Cirut

Utopia w tunelu
Do Czech samochodem w kilka minut bez wspinania się po serpentynach górskich dróg? Nie
jest to wykluczone, jeśli uda się pozyskać w Unii Europejskiej pieniądze na budowę tunelu
łączącego oba kraje. Temat wałkowany przez media z kilkuletnimi przerwami pojawia się a
to jako sprawa zastępcza, a to – jako swoiste curiosum. O tunelu było już głośno na początku
XX wieku, kiedy pomysł jego budowy nagłośnił Maciej Gałęski z Euroregionu „Nysa”. Został
wówczas obśmiany przez media i niedowiarków, choć – jak sam podkreślał – pomysł nie
był jego, ale pochodził jeszcze z niemieckich czasów.
Teraz idea wraca, a budowa tunelu jawi się świetną alternatywą komunikacyjną. Droga pod
Przełęczą Karkonoską miałaby spiąć miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej i okolice czeskiego
Szplinderowego Młyna. Jerzy Łużniak, wicemarszałek dolnośląski, podkreślił, że jeśli będzie
szansa na pozyskanie środków na ten cel, nie można jej przegapić. Z kolei Andrzej Raj,
dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, określił pomysł jako nierealny.

Lingwistyczne zmagania na szlakach
W miniony piątek reprezentanci jeleniogórskich szkół
ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do projektu
„Moja Mała Ojczyzna”, zmierzyli się na Rajdzie Lingwistyczno-Krajoznawczym. Uczestnicy pokonali dwie trasy
językowe: pierwsza z językiem niemieckim wiodła szlakiem czarnym z Podgórzyna, druga z językiem angielskim
przebiegała szlakiem zielonym z Jagniątkowa.

Szkoły reprezentowane były
przez sześcioosobowe zespoły: po
trzy osoby na trasie z językiem
niemieckim i angielskim. Każda
z drużyn w obcym języku wygłosiła slogan reklamujący turystykę,
anegdotę oraz odpowiadała na
(tejo) pytania dotyczące tras i samego

zamku Chojnik.
Po wejściu na zamek zawodnicy mogli się posilić już polskimi
potrawami, bigosem rycerskim
przygotowanym przez ZSLiZ nr
2 oraz herbatą serwowaną przez
miejscowe schronisko. Następnie
w zespołach sześcioosobowych

wylosowali zestawy
pytań dotyczących
zamków objętych
projektem, w tym
Bolków, Bolczów,
Chojnik, Czocha i
Wieża Rycerska. Zaprezentowano też
inscenizację legendy. Poza tym musieli też wykazać się
znajomością zasad
udzielania pierwszej pomocy.

(Angela)

wspomniał też o skomunikowaniu
szlakiem rekreacyjnym Cieplic z
Podgórzynem.
Opowiadał o Zespole Międzynarodowych Schronisk Młodzieżowych, który chciał uruchomić w
koszarach zlikwidowanej jednostki
wojskowej przy ul. Sudeckiej jako
symbol zerwania z wojenną wymową tego miejsca. Wspomniał o
pomyśle zagospodarowania terenów zielonych przy wspomnianej
ulicy na budowę modelu Fudżijamy
i japońskich pawilonów.
Mówił o Parku Miniatur w Cieplicach, który miał powstać blisko
Pawilonu Norweskiego. – Pomysł
ten wykorzystał w Kowarach Marian Piasecki – zauważył Jan Cirut.
Napomknął też o Magicznym
Miasteczku, Uliczce Cechowej,
Czeskim Centrum Informacji oraz Filmplastikonie.
Swoich wizji nie rozwijał z uwagi na brak
czasu. Przekazał jednak
adres mailowy i poprosił
publiczność o
kontakt i
pytania.
– Wiedziałem, że
pan jest
utopistą,
ale że aż takim, to
nie miałem pojęcia
– skwitował Andrzej Więckowski
prezentację Jana
Ciruta żałując jednocześnie, że nie
może poświęcić mu
więcej czasu.

Głos realny

Wszystkich mówców z uwagą słuchała publiczność. Zabrakło wśród
niej oczekiwanego zastępcy prezydenta Miłosza Sajnoga. Pojawili się,
między innymi, Bożena WachowiczMakieła, radna jeleniogórska, Marek
Mikrut, wiceprzewodniczący rady
powiatu, prezes Wspólnego Miasta
Robert Prystrom, Stanisław Firszt
dyrektor Muzeum Przyrodniczego,
Jerzy Nalichowski, były wojewoda
jeleniogórski. Zebrani długo jeszcze
dyskutowali na temat przedstawionych wizji miasta i regionu.
Z trzech wystąpień najbardziej
realnie i konkretnie zabrzmiał głos
Aliny Obidniak. To nie była żadna
utopia, ale przedstawienie takiego
stanu rzeczy, jaki w Jeleniej Górze
XXI wieku powinien być normalnością

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Z jednej strony zabita dechami wiocha, z drugiej – miasto
mlekiem i miodem płynące z magicznym miasteczkiem,
obserwatorium astronomicznym, działającymi na pełnych obrotach instytucjami kultury i innymi cudami.
Nawet Paryż nie dorównałby wizji Jeleniej Góry, którą
na kolejnym Obserwatorium Karkonoskim w miniony
czwartek w BWA przedstawili niektórzy utopiści.

Alina Obidniak: – Zróbmy
pospolite ruszenie wyobraźni!

Skarby w nagrodę
Każdy z uczestników otrzymał najnowszą książkę Małgorzaty
Lutowskiej „Skarby drzewa” wraz z płytą, na której teksty historyczne czytają uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie.
Książka ta obok książki tej samej autorki „Dla siebie znalezioną
ścieżką” stanowiła lekturę obowiązkową dla uczestników projektu. Organizatorzy projektu to Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,
Zespół Szkół
Licealnych i
Zawodowych
Nr 2 i Oddział
„Sudety Zachodnie”.

Zostań św. Mikołajem
Chcesz sprawić niespodziankę
najbliższym, zwłaszcza najmłodszym z okazji zbliżających się mikołajek? Zdrojowy Teatr Animacji
proponuje, jak to zrobić.
Do worka prezentów świetnym
dodatkiem będzie strój świętego
Mikołaja z teatralnej garderoby.
Purpurową szatę, pastorał i brodę
można wypożyczyć ze Zdrojowego
Teatru Animacji płacąc 50 złotych
za dobę. Efekt w takim stroju
murowany. Więcej informacji: 075
755 76 90.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA

Fot. AD REM
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
wydawnictwo: Mystic Production
Muzyk związany jest głównie
ze sceną trójmiejską. Od wielu lat
współpracuje z zespołem Ścianka
a także współtworzył projekt Lenny Valentino. Na koncie ma rów-

TYDZIEŃ
W KULTURZE
Zaczną od Bacha

W poniedziałek (23 listopada) o godzinie 17.00 w Kawiarni Muza przy Osiedlowym
Domu Kultury będzie okazja,
aby wysłuchać koncert w wykonaniu solistów Studia Piosenki
ODK: Waldemara Korczyńskiego, Maryli Nowak, Magdaleny
Szczepanik i Marzeny Krotofil.
Występ zatytułowano „Zacznij
od Bacha…”

Andrzejkowo
przed andrzejkami

W nadchodzący czwartek
(26 listopada) na koncert w andrzejkowych rytmach zaprasza
Galeria Czekoladowa. Wystąpi
dobrze znana jeleniogórzanom
Grupa Semplice: Marek Mikulski
(gitara), Robert Wróblewski
(akordeon), Witold Pelc (klarnet) oraz Tomasz Pierzchniak
(kontrabas). Początek występu
o godz. 17.

Tarkowski w „Klapsie”

Arcydzieło filmowe Andrieja
Tarkowskiego „Dziecko wojny”
będzie można obejrzeć podczas
wtorkowej projekcji Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klaps” w
Jeleniogórskim Centrum Kultury (ulica Bankowa). To brutalnie
prawdziwy obraz 12-letniego
chłopca, który stracił bliskich
podczas wojny, a celem jego życia staje się nienawiść i zemsta.
Początek projekcji o godz. 17.
Bilet kosztuje 10 złotych.

Na dachu Afryki

Muzeum Przyrodnicze zaprasza na prelekcję Grzegorza
Wójcika, który – ilustrując swoją
prezentację przezroczami –
opowie o najwyższym szczycie
Afryki – Kilimandżaro. Początek
w nadchodzący wtorek o godz.
19 w MP w Parku Norweskim.

Fotografia listopada

To propozycja Miejskiego
Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie na najbliższy piątek
Wernisaż odbędzie się o godzinie
18.00. Organizatorzy podkreślają, że w tym comiesięcznym
konkursie udział mogą wziąć
wszyscy fotograficy.

nież wspólne
n a g ra n i a z
Ryszardem
„Tymonem”
Tymańskim i
Anią Dąbrowską z która nagrał udana piosenkę „Płyn”. Album
„Pigs, Joys And Organs” to już druga

W mikołajowej krainie łagodności

Wystąpią: Zespół W Tym Sęk
oraz Grupa Semplice. W Tym Sęk to
zespół znany od kilku lat wszystkim
miłośnikom poezji śpiewanej. Swój
debiut artyści mieli w 2005 roku na
Ogólnopolskiej Giełdzie Piosenki
Turystycznej w Szklarskiej Porębie,
a rok później – na tym samym
festiwalu – wyśpiewali pierwszą
nagrodę. Dziś zespół ma na swoim
koncie wiele nagród i wyróżnień
występując na festiwalach i przeglądach w całym kraju.
Grupa Semplice powstała w 2003

wydawnictwo: Metal Mind
Productions
Formacja pochodząca z Piekar
Śląskich od 11już lat konsekwent-

POP ROCK & JAZZ
coraz częściej w wielu rozgłośniach
radiowych a to wskazuje, iż „Świnie…” objawiły się muzycznemu
światu w całej okazałości.

Andrzej Patlewicz

JULIA Z ARMENII

roku założona przez nieodżało- Instytut Teatru i Kinematografii
wanej pamięci Łukasza Pietrzaka. w Erewaniu, gdzie od 2004 roku
Repertuar zespołu stanowią przede pracuje w Państwowym Teatrze
wszystkim kompozycje muzyki latynoamerykańskiej (Astor Piazzolla,
Antonio Carlos Jobim), bałkańskiej,
francuskiej oraz standardy muzyki
jazzowej i filmowej. Wszystkie
utwory to opracowania autorskie.
Bilety kosztują 10 złotych. Początek
koncertu 5 XII o godz. 19.

(tejo)

Podczas wydarzenia poznamy wyniki konkursu fotograficznego „4 pory roku w Cieplicach
- Jesień”. Zaprezentowane zostaną nagrodzone zdjęcia, natomiast wszystkie nadesłane
prace będzie można oglądać do końca grudnia w siedzibie Przystani Twórczej- Cieplickiego
Centrum Kultury w Długim Domu w Cieplicach.

przedstawieniach. Ma też w dorobku
rolę filmową oraz monodram „Traktat na chusteczce”, w którym wciela
się w Desdemonę.
Tym razem zaprezentuje się w
roli największej bohaterki miłosnej
sztuki teatru – Julii, której prototyp
zawarł na kartach swego dramatu
Wiliam Schakespeare. Żyjąca w
nieświadomości dziewczyna podążyła nieznaną ścieżką miłości.
Wszyscy próbowali kontrolować jej
życie. Może dopiero śmierć będzie w
stanie uwolnić ją z presji społecznej,
gdy – po dotarciu do Romea – ujrzy,

Ponad 450 zdjęć nadesłanych przez 42 uczestników to
rekord obchodzącego dziewiąte urodziny konkursu „Mój
świat” – największego tego typu wydarzenia przeznaczonego dla młodych i bardzo młodych pasjonatów fotografii.
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się w minioną
środę w salach Miejskiego Domu Kultury „Muflon”, który
zorganizował zmagania.
Zdjęcia, które zawisły na ekspozycji, jeszcze kilka dni temu
leżały rozłożone zajmując niemal
całą powierzchnię podłogi galerii.
Prace oceniali wówczas jurorzy,
Katarzyna Karczmarz i niżej podpisany. Kłopotów z wyborem nie
było. Choć prac przysłano – jak
podkreśliła Aleksandra Jarocińska,
dyrektor MDK „Muflon” – rekordowo dużo – te najlepsze wyłowiono
bez trudu.
Mnóstwo zdjęć przysłali najmłodsi uczestnicy, co na pewno cieszy, a
przy tym jest pewnym znakiem czasu. Po aparat sięgają już sześciolatkowie całkiem nieźle sobie radząc
z tym urządzeniem. Dzieci fotografowały

głównie swój świat: czyli zabawki
lub zwierzątka. Dwie prace były
wyjątkowe. Igor Zasoński, uczeń
drugiej klasy, w ciekawy sposób
przedstawił w kadrze ulubione zajęcia w zestawie „Świat wokół mnie”.
Jest gra w piłkę, jest huśtawka,
ale pokazane bardzo niebanalnie,
z dużą wrażliwością. Zasłużone
pierwsze miejsce. Drugie zdobył
Arkadiusz Rzepecki (II klasa) za
zestaw „Moja kolej”.
Świetnie poradzili sobie gimnazjaliści. Zdjęcie zdobywczyni
drugiej lokaty Pauliny Bocian zdobi
plakat pokonkursowej wystawy.
Paulina Kalina, laureatka miejsca
pierwszego, pokazała dojrzałość
fotograficzną w onirycznopoetyckim zestawie „Między życiem
a snem”.

nie buduje swoją
markę
na rynku muzycznym. Starania
te zaowocowały już pięcioma
albumami, (dwa ostatnie wydane
zostały nakładem Metal Mind)
oraz wieloma koncertami w kraju
i zagranicą. Osada Vida prezen-

Fot. Konrad Przezdzięk

Laureaci i starsi, i młodsi.

tuje bogactwo wpływów takich
gatunków jak rock, metal,jazz/
fusion, prog,
elektronika,
a nawet funky w jeszcze
bardziej bezkompromisowym, totalnie

okaże się 25 listopada (środa) o godz.
18 na scenie studyjnej Teatru im.
Norwida. Po spektaklu będzie okazja,
aby porozmawiać z aktorką.

(tejo)
Rezerwacja biletów
Telefon: 0-75/64-28- 130. Kasa czynna
od wtorku do piątku w godz. 9-16 oraz
na godzinę przed spektaklem. Bilety są
w cenie: 18,00 (bilet normalny) 14,00
zł (bilet ulgowy).

Mariam Ghazanchian jest laureatką Nagrody Specjalnej Wrocławskiego Towarzystwa
Przyjaciół Teatru „Szczebel do kariery”, przyznawaną młodym aktorom za debiut, którą
otrzymała podczas 41. edycji WROSJA za spektakl „Ofelia”

Połknęli bakcyla fotografii

POP ROCK & JAZZ
OSADA VIDA – „Uninvited
Dreams”

n o wych
kompozycjach na płycie „Pigs, Joys And
Organs” jest niebywała lekkość,
która sprawia, iż płyty chce się
słuchać w nieskończoność. Singiel
z utworem „Like a Pig” pojawia się

Błękitna sala Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach będzie Ormiańska aktorka Mariam Ghazanchian zaprezentuje w nadchodzącą środę w Teatrze
areną pełnego ciepłych klimatów wieczoru: koncertu im. Norwida monodram „Julia” na podstawie „Romea i Julii” Williama Shakespeare’a.
Mikołajkowej Krainy Łagodnych. Wydarzenie organi- Będzie to jeleniogórska odsłona Wrocławskiego Festiwalu Jednego Aktora.
zuje 5 grudnia Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum
Kultury.
Artystka ukończyła Państwowy Młodzieżowym. Zagrała w wielu że jej ukochany nie żyje. Wszystko

Bliżej pióra i meteorów

Książnica Karkonoska zaprasza we wtorek, 24 listopada
o godzinie 10:30 na spotkanie
autorskie z Andrzejem Filipiukiem. Autor jest z wykształcenia
archeologiem, z zamiłowania
pisarzem, publicystą. Jest niezależnym historykiem i poszukiwaczem meteorytów.

den wielki alternatywny tygiel. Jego
muzyczna wyobraźnia pozwoliła
mu na to, iż wchłonął dobiegające
go z różnych stron muzyczne inspiracje. Przetasował jak talię kart
brytyjskiego rocka z avant – popową stylistyką mieszając to wszystko
z hałaśliwą elektroniką. W efekcie
powstały zgrabne piosenki. W jego

płyta po „Runo” nagrana dla firmy
Mystic. To znakomita produkcja z
niebanalnym tekstem. W albumie
słyszymy jak znakomicie sąsiadują
ze sobą elektroniczne bity i mocne
gitary, nastrojowe popowe piosenki
i instrumentalne pasaże. Muzyk sięga po szeroki wachlarz muzycznych
gatunków, budując w ten sposób je-

Fot. Konrad Przezdzięk

JACEK LACHOWICZ – “Pigs,
Joys And Organs”
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Wśród licealistów bezapelacyjnie
wygrał Igor Dyjach, który sfotografował Józefa Brandysa, bohatera
w mundurze, żołnierza niemal
wszystkich frontów II Wojny Światowej. Pełne ekspresji, czarno-białe
fotografie mówią wiele o ich bohaterze. To portrety nie tylko umiejscowione w czasie, lecz także
pokazujące psychologiczny
wymiar życia pana Józefa.
Drugie miejsce przypadło
Katowiczance Marii
Koniecznej za spójny, logiczny i sympatyczny zestaw
„Jego świat”.
I wreszcie
studenci. Wygrał Wojciech
Bykowski zestawem „Poza
ścianą snu”. To
surrealistyczne
i monochromatyczne fantazje
i n sp i rowa n e

lekturą książek fantasy. Autor na
każdym ze zdjęć przedstawił wizję jednego z księżyców Saturna.
Druga nagroda dla Arkadiusza
Biesiadzkiego za pomysłowy zestaw
„Nasza klasa – pseudo rentgen”. To
klisze fotograficzne przymocowane
do brystolu.
Laureaci dostali cenne nagrody
książkowe, wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Największą nagrodą jest tymczasem
umieszczenie zdjęć na wystawie, a
nazwiska – na plakacie ekspozycji.
Kto wie, może za lat kilka niektórzy
z uczestników na tyle złapią bakcyla
fotografii, że będą tę ekspozycję
wspominać jako swój debiut.

niekomercyjnym stylu. Muzycy od
lat trzymają się twardo swoich
konwencji. Forma concept – albumu odwołuje się tym razem
do tradycji takich zespołów jak:
Yes, Porcupine Tree czy Pain of
Salvation. Krążek wypełnia 7
podstawowych utworów plus
trzy dodatkowe tzw. bonusy.

Całość otwiera nagranie tytułowe
„Uninvited Dreams”. Zamyka ten
album bonusowa wersja “Univinvited Dreams”. Te sny zawarte
w tytułach są puentą całej płyty:
– każdy z nas doświadczył snów,
z których chciałby się obudzić,
o których jak najszybciej zapomnieć. Innym razem znów jest

Konrad Przezdzięk
Krzysztof Zwoliński, instruktor fotografii
i zarazem komisarz wystawy, zaprasza
do odwiedzin podczas pobytu w MDK
„Muflon” w Sobieszowie.

Pochwała usterki
W kolejnej odsłonie cyklu Recykling Sztuki, dwoje zaproszonych
gości, Grzegorz Piątek, krytyk architektury i filmoznawca, Małgorzata
Sobolewska, mówili o zjawisku
zaskakującym, szczególnie w kraju,
który dopiero mozolnie pozbywa
się wszechobecności niechlujstwa,
niedoróbek i usterek. Tematem była
Estetyka Usterki. Już sam pomysł,
aby usterce, wadzie, błędowi nadać
cechy estetyczne wydaje się dziwny,
ale taki nurt w plastyce, muzyce,
architekturze powstał na początku
XX wieku i miał spory wpływ na
przykład, na powojenną architekturę w Europie.
Grzegorz Piątek, jak powiedział,
z wielkim trudem podszedł do tego
tematu, bo usterka to coś, ż czym architekt zawsze walczy i im bardziej
doskonałe dzieło stworzy, tym mniej
usterek w nim się znajduje. – W tej
sytuacji pochwała usterki brzmi z
lekka perwersyjnie. Ale jest nurt
w architekturze, który z usterki
uczynił walor – mówił.
Wspomniano o brutalizmie, który
po 1945 roku miał nic nie ukrywać,
a jednocześnie wykorzystywał tanie
materiały. W nim właśnie usterka
stała się walorem, elementem estetyki. We Francji w Marsylii, architekt
Le Corbusier powstała mieszkalna dzielnica z betonu specjalnie
szorstkiego, surowego, pasującego
do trudnych, powojennych czasów.
Czyli usterka może być elementem
estetyki, szczególnie tam, gdzie o
perfekcjonizm trudno, lub nie ma
warunków do jego zastosowania.
Recycling Sztuki organizowany
jest przez Biuro Wystaw Artystycznych. Pomysłodawcą cyklu jest
Paweł M. Krzaczkowski.

(Mar)
tak, że choć chcemy śnić o czymś
przyjemnym, to żadne miłe obrazy
nie nadchodzą. Czasem człowiek
kładzie się spać z nadzieją, że
sny rozwiążą jakiś nurtujący go
problem, że nocą coś się zmieni.
I o tym jest ta płyta.

Andrzej Patlewicz

23 listopada 2009 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYDARZENIA
ROZMOWA JELONKI

Nie wszędzie widzi diabła
Z Ryszardem Nowakiem, przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu przed Sektami,
radnym powiatowym.
Jelonka: – Ryszard Nowak prowadzi krucjatę przeciwko gwiazdom. Stwierdzenie to wygłasza
coraz więcej osób. co Pan na to?
Ryszard Nowak: – Nie jest to kru-

Powiększenie
Ryszard Nowak mieszka w Szklarskiej
Porębie. Jako przedstawiciel Unii Pracy
był posłem na Sejm II kadencji. W następnych wyborach zmieniał polityczne
szyldy i… ponosił porażki. Stał się znany
w całym kraju dzięki zwalczeniu patologii
w wojsku oraz walką z działalnością sekt.
Budzi mieszane uczucia. Wielu uważa,
że Nowak konfabuluje, byle by tylko o
nim mówiono. Ale są też i tacy, którzy
traktują jego działanie bardzo poważnie.
Sam podkreślał, że był wielokrotnie
szkalowany przez nieznanych sprawców,
którzy usiłowali ośmieszyć go w oczach
społeczności lokalnej. Zatrudniony w
KRUS-ie w Szklarskiej Porębie, obecnie na
zwolnieniu lekarskim. Ostatnio procesuje
się z Dorotą Rabczewską, popularną Dodą,
którą oskarżył o obrazę uczuć religijnych.
Z kolei do sądu pozwał Nowaka lider
zespołu Behemont, którego szef OKOPS
nazwał satanistą. Sprawa zakończyła się
zwycięstwem muzyka. Nowak zapowiedział apelację.

cjata i na pewno nie jestem przeciwny
ludziom show biznesu. Sam przyjaźnię
się z kilkoma „gwiazdorami”, np.; od
wielu lat z Adamem Hanuszkiewiczem.
W swoim stowarzyszeniu działam
długo i czasami wystarczy, że powiem
jedno słowo, a wiele osób myśli, że ja
dokonuję bardzo spektakularnych

telefonicznie poinformowałem o całym
zajściu. Żałuję jedynie, że pod wpływem
emocji podczas jednej z rozmów nazwałem Peję bandytą.
– Peja nie należy przecież do
żadnej sekty. Nie można więc
powiedzieć, że jest to typowa dla

RYSZARD NOWAK: – ŻAŁUJĘ JEDYNIE, ŻE
POD WPŁYWEM EMOCJI PODCZAS JEDNEJ
Z ROZMÓW NAZWAŁEM PEJĘ BANDYTĄ.
czynów. Moje wypowiedzi ze względu
na tematykę, faktycznie mogą być
bardzo sensacyjne. Nie zmienia to
jednak faktu, że obecnie udzielam
wywiadów wyłącznie przez telefon, a
na ogół jest to zwykła wymiana zdań z
dziennikarzami. Czasami sam nie zdaję
sobie sprawy z tego, że to co mówię, ma
aż tak ogromny wydźwięk. Dowiaduję
się o tym dopiero po przeczytaniu
artykułów, czy wysłuchaniu informacji
w radiu. Za przykład może posłużyć
ostatnia sprawa z Peją. Dotarły do mnie
informacje, że na koncercie w Zielonej
Górze namawiał on publiczność do
pobicia nastoletniego chłopca, co
zresztą kilka osób z widowni uczyniło.
Wysłuchałem też jego utworu, w
którym używał wulgarnych słów
pod adresem policji. Było to dla mnie
bardzo niezrozumiałe i nie mogłem
pogodzić się z tym, że stosuje się tego
rodzaju praktyki. Zadzwoniłem więc
do Prokuratury Okręgowej w Poznniu i

stowarzyszenia działalność.
R. N. W tym przypadku po prostu
uważałem, że sprawą powinna zająć
się prokuratura. Nie mógłbym spać
wiedząc, że podobna sytuacja może się
powtórzyć. Jeżeli chodzi o Dodę to ona
jawnie obraziła wartości chrześcijan,
co również należy piętnować, a Chick
Correia należy do sekty zwanej Kościołem Scjentologicznym. Ogólnie rzecz
biorąc moje działania skupiają się na
walce z sektami. Większość informacji
na ten temat otrzymuję listownie. Ma
to ogromne znaczenie zwłaszcza teraz,
kiedy z powodu choroby nie mogę podróżować. Wiadomości przekazują mi
anonimowi ludzie, którzy liczą na to,
że zrobię coś w sprawie, o której piszą.
O wielu z nich powiadamiam prokuraturę i to ona weryfikuje przekazane
przeze mnie wieści. Z czasem okazuje
się, że są one wiarygodne. Kilka lat
temu w Bydgoszczy, podczas rozprawy
przeciwko szefowi Bractwa Zakonnego

Himavanti, sędzina zapytała, skąd
mam tyle informacji na temat tej sekty.
Odpowiedź była prosta: przekazały mi
je zainteresowane osoby.
– Ostatnio mówi się jednak
głównie o pańskich działaniach
przeciwko osobom znanym z show
biznesu.
– Nie działam przeciwko gwiazdom.
Piętnuję jedynie te działania, które są
niezgodne z prawem, obrażają wartości i przekonania wielu ludzi, albo przyczyniają się do czyjegoś nieszczęścia.
Sam uwielbiam muzykę, daje mi ona
wiele radości. Teraz, kiedy, jak mówią
moi przyjaciele, stałem się więźniem
własnego mieszkania, właśnie wszelkiego rodzaju utwory rozrywkowe
oraz książki, wybawiają mnie z szarości
codziennego dnia.
Czy taka postawa nie jest przypadkiem autopromocją?
– Od czasów, kiedy byłem posłem
wiele osób zarzuca mi, że organizuję
różnego rodzaju przedsięwzięcia pod
publikę. To nieprawda. Po prostu to
czym się zajmuję, wzbudza sensację.
Sam początkowo nie zdawałem sobie
z tego sprawy. Przekonałem się o tym
dopiero po publikacjach w mediach.
Gdyby bardzo mi zależało na zaistnieniu, to nie odmawiałbym wielu spotkań w telewizji w Warszawie. Ostatnio
z powodu choroby zrezygnowałem z
bardzo ważnego sympozjum w Uniwersytecie w Toruniu (26 listopada)
dotyczącego sekt, gdzie miałem wygłosić wykład. Była to dla mnie naprawdę
trudna decyzja.

lega zapytał się mnie, dlaczego krytykuję Dodę? On uważa, że ona jest taka
ładna, że chętnie wybrałby się z nią na
randkę. W moim wieku dochodzi się
też do wniosku, że tego typu działalność
nie przynosi żadnych materialnych
korzyści, ale coś trzeba robić - mieć
po co żyć.

– Jakie działania podejmuje
obecnie Ogólnopolski Komitet
Obrony przed Sektami?
– Naszym głównym celem jest
rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, stwarzanych przez sekty.
Nie ukrywam także, że nie chcemy
spotykać się z ludźmi prywatnie, jeżeli
już to decydujemy się na dyskusje w
miejscach publicznych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wśród
zgłaszających się do nas może być jakiś
przedstawiciel sekty. Nikogo jednak nie
pozostawiamy bez pomocy.

– Mówi się, że załatwił Pan sobie
zwolnienie, aby nie stracić pracy, z
której chciano Pana zwolnić. Podobno nie ma pan też dobrej opinii
wśród radnych, bo opuszcza sesje.
– Jestem chory i mam poważne
schorzenia. Mogę sobie pozwolić tylko
na wyjście na zakupy, na badania lekarskie, czy w innych pilnych sprawach.
Nie rozumiem, dlaczego ktoś podważa
moje zwolnienia lekarskie, przecież
nie ja je wystawiłem. To poważne
oskarżenie i w dodatku bezpodstawne.
Uczestniczę w sesjach rady powiaty, ale
ze względu na chorobę opuściłem ok.
25 procent, a moja absencja została
usprawiedliwiona. Mimo swojego
stanu pomagam często mieszkańcom
Szklarskiej Poręby i Piechowic.
Każdy może się do mnie zwrócić,
a ja za pomocą telefonów i poczty
elektronicznej staram się rozwiązywać wiele spraw. Nie ukrywam, że
bezcenna jest dla mnie w tej sytuacji
pomoc starosty i wicestarosty oraz
szefa rady powiatu.

– Czy nie ma Pan czasem dosyć
działalności w stowarzyszeniu i
walce ze złem, jak to Pan w pewnym sensie ujmuje?
– Czasami sam się zastanawiam po co to robię. Ostatnio
nawet
ko-

– Czy zamierza Pan w
przyszłym roku kandydować w wyborach
samorządowych?
– Nie. Nie zamierzam.
– Dziękuję za
rozmowę

Anna Pisulska

Basen na otarcie termalnych łez

Samorząd Karpacza ogłosił
przetargi na roboty budowlane,
których celem będzie adaptacja
byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki
oraz rewitalizacja parków przy ul.
Nadrzecznej i przy Wodospadzie.
Termin składania ofert mija jutro
(wtorek).

Weź parking
w dzierżawę

Mieszkańcy ulicy Bocznej w Kowarach po remoncie nawierzchni
będą mieli możliwość wzięcia
w dzierżawę miejsca parkingowego. Magistrat wydzieli ich 21.
Jedno będzie kosztować około 13,
14 złotych miesięcznie. Jak mówi
burmistrz Kowar, Mirosław Górecki jest to drobny eksperyment,
który pokaże, czy w ten sposób
uda się rozwiązać parkingowe
kłopoty.

(Ania)
Pogotowie ratunkowe
dla nastolatków

16 listopada w Gimnazjum nr
4 ruszył nowy, dwuletni projekt
„Pomocna Dłoń”. Powstał punkt
pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych,
gimnazjów czy liceów ogólnokształcących, którzy mają problem związany z dojrzewaniem.
W sumie z pomocy specjalistów
będzie mogło skorzystać 220
osób.

(Angela)

Ciągnąca się od 1984 roku inwestycja w Uzdrowisku
Cieplice ma pecha. Najpierw kryzys lat 80. XX wieku
uniemożliwił oddanie do użytku sali gimnastycznej.
Teraz – po zmianie planów i zamiarze wybudowania
tam kompleksu term uzdrowiskowych – i ten projekt nie
zostanie zrealizowany. Powstanie za to zwykły basen w
starej części Zdroju.

sprzedaży, musieliśmy zmienić
montaż finansowy i na ten moment spółka jaką jest Uzdrowisko
Cieplice, nie jest w stanie sama
zrealizować tej inwestycji, która
jest szacowana na około 15 mln
zł – mówi Robert Moskwa, członek zarządu Uzdrowiska Cieplice,
Spółka z.o.o. w Jeleniej Górze.
Ciągnąca się od 1984 roku basenem, krioterapią, fizykoteSPA w Zdroju
inwestycja w Uzdrowisku Cieplice rapią, gabinetami do ćwiczeń,
Spółka podjęła jedma pecha. Najpierw kryzys lat 80. światłem, pijalnią i krytą komorą.
nak decyzję o zaadapXX wieku uniemożliwił oddanie Zakończenie budowy zapowiatowaniu mniejszego
do użytku sali gimnastycznej. dano trzy lata temu na ten rok.
b a s e n u , t z w. ko n i Teraz – po zmianie planów i Do dziś jednak rozgrzebany
czynki, która do tej
zamiarze wybudowania tam plac budowy straszy w samym
pory była nieużywana.
kompleksu term uzdrowiskowych centrum Cieplic.
Miało by tam powstać
– W 2007 roku mieliśmy na
– i ten projekt nie zostanie zrealim n i e j s z e u z d r ow i zowany. Powstanie za to zwykły ten cel przygotowany pewien
skowe SPA. Obecnie
montaż finansowy w oparciu o
basen w starej części Zdroju.
skompletowana została
Termy uzdrowiskowe, o któ- pewne wsparcie właściciela czyli
już cała dokumentacja
rych mowa, miały mieć trzy Ministerstwa Skarbu Państwa.
budowlana, obiekt po części też
kondygnacje m.in. ze strefami Niestety przez zmianę polityodgruzowano.
rehabilitacji wodnej, jacuzzi, ki właściciela i przeznaczenie
Teraz uzdrowisko czeka jedyUzdrowiska Cieplice do
nie na ogłoszenie naboru wniosków do projektu unijnego, który
mógłby dofinansować inwestycję
w 40 procentach. Całkowit y
koszt remontu basenu to cztery
mln zł.
– Zamierzamy
wyburzyć
trzy niecki, które
są obecnie
i z tego
zrobić
większy
basen o
średnicy
dziewięciu metrów, doRuina, gdzie miały powstać termy, nadal będzie straszyła
d a t kowo

Kto kupi

zdrój?

będą tam wszystkie urządzenia
do uzdrowiskowego SPA, a więc
hydromasaż dolnej części pleców,
trzy wodospady na kark, kapsuła
młodości, sauna, solarium – zapowiada R. Moskwa.
– To będzie taka odnowa biologiczna na bazie leczniczych wód
termalnych, które są naszym

Fot. Angela

Odnowa pod Śnieżką

Fot. Angela

Z MIASTA
I REGIONU

Przyszłość
w koniczynce
Jednorazowo w nowym basenie będzie
mogło przebywać około 40 osób. Termin
zakończenia inwestycji planowany jest na
rok 2010. Jak mówi Robert Moskwa, (na
zdjęciu) basen miał by powstać również
w przypadku, kiedy spółce nie udałoby się
pozyskać dofinansowania.
największym skarbem. W tym
roku na przygotowanie się do
tej inwestycji czyli projekty i studium wykonalności wydaliśmy
już około 200 tysięcy złotych –
usłyszeliśmy. Obecnie czekamy
tylko na nabór wniosków, który
był już kilkakrotnie przekładany
i obecnie planowany jest na I
kwartał przyszłego roku.

Angelika Grzywacz

Cieplickie uzdrowisko
przeznaczono do prywatyzacji. W lipcu i sierpniu
br. wykonana została
analiza przedprywatyzacyjna spółki, opracowano też memorandum.
W grudniu lub styczniu
Ministerstwo Skarbu
Państwa, obecny właściciel, ma ogłosić przetarg
na jego kupno.
Jak na razie członkowie zarządu nie chcą jeszcze oficjalnie
mówić o wartości Uzdrowiska
Cieplice. Zapewniają jednak, że
jest to ogromny potencjał, który
w przyszłości może generować
poważne zyski. Spółka od kilku
lat wychodzi na plus, mimo,
że wykorzystuje tylko około
20 procent wód termalnych. –
Jest szansa, że ta prywatyzacja
zakończy się w pierwszym półroczu przyszłego roku – mówi
Robert Moskwa, członek zarządu spółki Uzdrowisko Cieplice.
Jest to najstarszy obiekt balneologiczny w Polsce. Od 2000
roku do dzisiaj zainwestowało
w remonty i modernizację bazy
zabiegowej i pokoi hotelowych
niemal 16 mln zł. W planach
są kolejne inwestycje. Dzięki
temu wartość uzdrowiska ciągle
rośnie. Rocznie w Cieplicach
leczy się 7400 kuracjuszy.

(Angela)
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Teoretycznie jest to prawda i w
Polsce taki standard ciągle ściąga
odwiedzających.. Jednakowoż ma
to swoje ujemne strony.Jedynym
wyróżnikiem takiego „hotelu” staje
się wówczas cena. Oferty za 20, 30,
35 złotych za łóżko nie różnią się
między sobą zbyt wiele. Jest to oferta

Piruetem w płot

W nocy z środy na czwartek
na skrzyżowaniu ulic Groszowej
i Korczaka w Jeleniej Górze
młodzieniec kierujący renaultem
laguną nie zmieścił się w zakręcie i wylądował w parkanie. Jak
powiedział policji, zupełnie nie
wie, jak to się stało, że samochód
zamiast pojechać prosto, skręcił
na chodnik i uderzył w płot. Na
pewno przeszkodą był samochód zaparkowany na samym
skrzyżowaniu. Jego właściciel
może się cieszyć, że renault
trafił w ogrodzenie, a nie w jego
bagażnik.

skierowana do bardzo określonego
klienta: z małymi pieniędzmi i bez
wymagań. Jest to klient najłatwiejszy, bo nie marudzi, nie grymasi.
Ważne, aby zapchać brzuch i mało
zapłacić.
W przaśnych czasach FWP, kiedy
dostawało się turnusy wczasowe od

Zabili człowieka,
poćwiartowali maczetą

Jest już wstępne porozumienie
w sprawie odtworzenia zlikwidowanej w 1983 roku linii kolejowej
z Lubomierza do Świeradowa
Zdroju. Na ten cel pozyskać trzeba ogromne środki z zewnątrz.
Powiaty lwówecki i lubański
nie mają w swoich budżetach
tak dużych pieniędzy: potrzeba
około 30 milionów złotych.
Ponowne uruchomienie linii
będzie miało znaczenie nie tylko
komunikacyjne. Będzie to także
spora atrakcja turystyczna dla
regionu.

Fot. Ania

(KAM)

Paweł Kucharski

CHODNIKAMI DO SĄDU
Choć termin położenia nowej nawierzchni trotuarów od ulicy Jeleniogórskiej do kościoła NMP w Kowarach budowy upłynął 15 sierpnia, prace na tym odcinku nie zostały
zakończone. Sprawa zostanie najprawdopodobniej rozstrzygnięta na sali sądowej.
ramach umowy za każdy jeden dzień
zwłoki, przedsiębiorstwo ma zapłacić
tysiąc dziewięćdziesiąt złotych, co
stanowi 0,1 % kwoty, jaką trzeba było
wydać na wykonanie prac budowlanych przy chodnikach.
– W trakcie przetargu i podczas
podpisywania umowy nikt nie zgłaszał, żadnych uwag. Podczas wykonywania prac też nie mówiono nam
o żadnych problemach, związanych z
wykonywaniem robót budowlanych.
Rozmowy na ten temat rozpoczęły się

dopiero w sierpniu, kiedy zbliżał się
termin odbioru inwestycji. – mówi
Mirosław Górecki.
Właściciele firmy przekonują jednak, że nie zapłacą ani złotówki kary.
Podkreślają, że sami ponieśli straty,
ponieważ nieznani sprawcy ukradli
wiele materiałów budowlanych. Tłumaczyli, że nigdy wcześniej nie mieli
tego typu problemów. Kto miał rację?
Rozstrzygnie sąd.

kartki z testami przysyłane są
w zalakowanych kopertach, a
gotowe prace są zakodowane

i oceniane przez niezależną
komisję.

(Ania)

Fot. Kam

Testem z bloku przedmiotów humanistycznych rozpoczęli w minioną środę
zmagania o laury w drugim
etapie konkursu Zdolny Ślązak Gimnazjalista uczniowie szkół gimnazjalnych
z Jeleniej Góry i powiatu
jeleniogórskiego.

Tragicznie zakończyło się dla 34-letniego mieszkańca
Lwówka wspólne picie alkoholu z o 20 lat starszym kompanem i jeszcze jednym mężczyzną, którzy – z pomocą
kobiety – zabili współbiesiadnika. Sprawcy poćwiartowali
ciało i wrzucili je do studzienki kanalizacyjnej.
Do tragedii doszło w minioną
sobotę nad ranem w jednym z
mieszkań przy ulicy Jana Pawła II
w Lwówku. Policjanci zatrzymali
sprawców morderstwa, którzy
zwłoki swojej ofiary rozebrali do
naga, poćwiartowali i wrzucili do
studzienki kanalizacyjnej.
O zajściu policjantów zawiadomiła sąsiadka, która widziała z okna,
jak sprawcy wlekli ciało Macieja L.
Dowiedzieliśmy się od sąsiadów, że
podczas libacji wymieniony chciał
poderwać jedną z kobiet. To mogło
skłonić pozostałych do popełnienia
zbrodni.
Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim całą sobotę zbierała

czyło i nalegaliśmy na praktyczne
wypróbowanie materaca.
Tą drogą wybraliśmy model nam
odpowiadający i dopiero wówczas
zajrzeliśmy do cennika. Na to owa,
ciągle mocno zdziwiona pani,
zapytała, czy napewno kupujemy
do hotelu, a nie dla siebie, bo z jej
dotychczasowego doświadczenia
wynika, ze najważniejszą cechą
materacy dla hotelarzy była ich
cena, a nie wygoda.
I ta anegdota jest kwintesencją
„sukcesu” turystycznego Kotliny
Jeleniogórskiej.

Najzdolniejsi na start

Lenno za rok

Pociągi na horyzoncie

tyczki i fryzjerzy i podatki są inne i
wszyscy na tym korzystają.
Przypominam sobie akcję kupowania łóżek do naszego domu gościnnego. W internecie znaleźliśmy
wytwórcę łóżek hotelowych. Jednak, ponieważ nie jesteśmy skłonni
kupować łóżek i materacy drogą
elektroniczną tylko na podstawie
opisów i rysunków (podobno jest
to zachowanie typowe) – udaliśmy
się do showroomu producenta. Tam
pokazano nam oferowaną gamę
oraz cennik. Jednak – ku absolutnemu zaskoczeniu sprzedającej pani
– samo oglądanie nam nie wystar-

należy przemilczeć. Oczekiwanie,
że tak ugoszczony turysta zostawi
więcej pieniędzy jest snem na jawie.
Nie chcę tu powiedzieć, że takie
kwatery nie są potrzebne. Nie mogą
być jednak standardem.
Ktoś powiedział, że Karpacz
nigdy nie będzie Zakopanem. I
słusznie, bo być wcale nie musi.
Zakopane jednak już dawno zrozumiało, że nie może li tylko oferować
przaśne pokoje u gaździny. Tam jest
różnorodność. A profity z bardziej
wyszukanej oferty czerpią wszyscy.
Bo i gastronomia ma inne obłożenie
i sklepy większą sprzedaż i kosme-

W maju odbył się przetarg, w którym wyłoniono firmę budowlaną.
Wygrało przedsiębiorstwo PPHU
Parys. Za stabilizację granitowych
krawężników i położenie nowej
nawierzchni na chodnikach od ulicy
Jeleniogórskiej do kościoła, chciało
otrzymać milion dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych.
Wiadomo już, że burmistrz Kowar,
Mirosław Górecki będzie żądał od
firmy zapłatę kary za niedotrzymanie
terminu wykonania inwestycji. W

(Mar)
Po odgruzowaniu i usunięciu
ziemi przystąpiono do odbudowy
i wzmocnienia fundamentów
zamku Lenno we Wleniu. Fundament będzie miał 15 m długości
i 8 metrów szerokości. Będzie
wysoki na około półtora metra.
Stopa z litą skałą podłoża została
połączona za pomocą specjalnych
mocowań – kotw. Po wylaniu
betonu mają zacząć się prace
przy wznoszeniu 12,5 metrowej,
żelbetonowej ściany oporowej. Zostanie wykorzystane łącznie około
40 ton stali oraz 250 metrów sześciennych betonu. Modernizacja
ruin po katastrofie budowlanej
sprzed trzech lat przeciągnie się
na przyszły rok.

WIDZIANE Z DYSTANSU

dowody, zabezpieczała ślady i
przesłuchiwała świadków. Sprawcy
morderstwa przesłuchani zostali
wczoraj (niedziela), ponieważ w sobotę kompletnie pijani trzeźwieli w
areszcie. Zatrzymana została także
kobieta, która najprawdopodobniej
pomagała w całym procederze.
– Po przesłuchaniu sprawców
zabójstwa wystąpimy z wnioskiem
o tymczasowy areszt. Wiemy już,
że do zabójstwa użyto siekiery i
maczety – mówił w sobotę Wojciech
Moneta, prokurator rejonowy w
Lwówku.

(KAM)

– W sumie w konkursie, który
obejmuje bloki humanistyczny,
matemat yczno-fizyczny oraz
przyrodniczy, uczestniczy 140
gimnazjalistów. 23 uczniów
szkół podst awowych bierze
udział w interdyscyplinarnym
konkursie zDolny Ślązaczek –
mówi Jolanta Wójtowicz-Kut z
jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, organizatora zmagań.
Część dla najmłodszych odbyła
się w czwartek.
Na 25 listopada przewidziano
część matematyczno-fizyczną, a
dzień wcześniej – przyrodniczą.
Do ścisłego finału awansuje 10
procent najlepszych.
Uczniowie, którzy piszą testy,
muszą poddać się surowym rygorom, niemal jak na egzaminie
maturalnym. W sali nie mogą
przebywać osoby postronne,

Maluchem w ciągnik
Do groźnie wyglądającej kolizji drogowej doszło w miniony piątek przed godz. 9 w okolicach Woli Kromnowskiej.
Prowadzący fiata 126 jechał
przez Kromnów w stronę Piechowic. Kierowca ciągnika z
dwoma przyczepami podążał
trasą Piechowice – Stara Kamienica. Nie wiadomo z jakich
przyczyn mężczyzna zjechał
małym fiatem do osi jezdni i
wjechał w drugą przyczepę.
Najprawdopodobniej oślepiło
go słońce.
Przyczepa przejechała przez
przejazd, uszkadzając go.

Kierowca f iat a zost ał przewieziony do szpitala. Razem
z nim jechała jego 16-letnia
wnuczka, ale ona na szczęście
nie doznała żadnych obrażeń.
Życiu mężczyzny nie zagraża
niebezpieczeństwo. Sprawca
został ukarany mandatem za
spowodowanie zagrożenia w
ruchu drogowym.

(Ania)

Fot. Konrad Przezdzięk

Napewno wszelkie wysiłki mające na celu zwabienie tu
innego turysty nie mają szans powodzenie dopóki większość sądzi, że zapewnienie turyście dachu nad głową,
jakiejś możliwości umycia się i czegoś na kształt łóżka,
na czym mógłby się położyć można nazwać pensjonatem,
hotelem lub czymś podobnym.

rady zakładowej, a
wyjazd prywatny
ograniczał się jedynie do wczasów
pod gruszą albo
pod namiotem lub
w psiej budce zwanej hucznie domkiem campingowym nikogo to nie raziło, bo taki był
standard i brak było alternatywy.
Dziś klient marudniejszy, bo już
często widział coś we Włoszech,
Austrii czy nawet Tunezji. Jeleniogórscy gestorzy turystyki tej zmiany
nie zauważyli. Nadal ich celem jest
wpakowanie jak największej ilości
łóżkopodobnych sprzętów w pomieszczenia o metrażu skromnej komórki, a standard łazienki? – lepiej

(tejo)

Omnibusy
Na szczególne wyróżnienie zasługują gimnazjaliści, którzy wygrali eliminacje i biorą udział
w trzech częściach konkursu. Najliczniejsza jest ekipa Gimnazjum przy ZSO nr 1: Krzysztof
Desput, Karolina Jezusek, Ewelina Kapuścińska oraz Jagoda Kuźniar. Wśród omnibusów
są także Mateusz Pyzik (Gimnazjum w Mysłakowicach) oraz Adam Szmel z jeleniogórskiej
„dwójki”.
REKLAMA

Jak sobie pościelisz

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Fot. Konrad Przezdzięk

Złamane serca w piaskownicy
„Piaskownica” – dramat w sześciu scenach Michała Walczaka zainspirował Łukasza Dudę i jego Teatr Odnaleziony
do zrealizowania zgrabnej i błyskotliwej sztuki, w której – z pomocą symboli współczesności i dzięki sugestywnej
grze Agaty Mamzer, Kamila Reichela i Piotra Kamoli – świetnie portretuje młode pokolenie naszych czasów.

Bom(b)kowo w muzeum

Fot. Konrad Przezdzięk

Choć do świat Bożego Narodzenia jeszcze grubo ponad miesiąc,
wigilijny nastrój można było odczuć w miniony czwartek salach
Muzeum Karkonoskiego. Uczniowie piątych klas ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy przybyli tam, aby
poznać tajniki zdobienia bombek.
Dziewczęta i chłopcy malowali

na nich własne imiona, życzenia
świąteczne, czy też bożonarodzeniowe scenki. Kolorowe bombki
trzeba było jeszcze pokryć złocącym
brokatem, a później – wysuszyć.
Gotowe ozdoby będą jak znalazł na
świąteczne drzewko.

na scenie, a sceną sztuki są pokryte
patyną brudu ściany kulis estrady
Jeleniogórskiego Centrum Kultury,
które grają obskurne blokowisko.
Tu jest także tytułowa piaskownica,
w której bawią się dzieci z sąsiedztwa. Zafascynowanego idolem
kultury popularnej, Batmanem,
Protazego całkowicie pochłania
zabawa figurką swojego bohatera
i samochodzikiem.
Miłka, dziewczynka z lalką
(Agata Mamzer), nieco zagubione
dziecko, szuka swojego miejsca
na podwórku. Poznaje Protazego, który udostępnia jej część
piaskownicy. Ignoruje jednak
dziewczynę poświęcając czas na
prymitywną i pełną agresji zabawę Batmanem. Dopiero po pew-

nym incydencie zwraca na nową
koleżankę więcej uwagi i obdarza
ją uczuciem. Ta jednak wciąż myśli
o Karolu (Piotr Kamola), uładzonym chłopcu z prologu. Karol to
typowa postać tła - snujący się
gdzieś na horyzoncie, milczący,
ale jakże przez to wymowny. Jak
się zakończą perypetie i miłostki?
Zdradzać nie będziemy.
Sztuka – choć obrazująca świat
widziany oczami dziecka – to
świetny psychologiczny portret
młodego pokolenia XXI wieku.
Mamy tu dramat emocjonalny
nastolatków wchodzących w
dorosłe życie i wyzwania z nim
związane, w „Piaskownicy” pokazane w metaforze zabawy. Jest też
kryzys wartości oraz inteligentne

Wędrowali szlakiem wież

Walor y tur yst yczne przedmieść Jeleniej Góry docenili w
minioną sobotę młodzi członkowie Klubu Wędrowca ze Szkoły
707 w Karpaczu, którzy pod
opieką Ireny Panowicz przeszli
(tejo) od wieży widokowej na Wzgórzu Krzywoustego przez Perłę
Zachodu do średniowiecznej
wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. Wycieczce sprzyjała ciepła,
jesienna aura.

(tejo)

stypendia
dla bezrobotnych

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

Rauschert
(dawny Polam)

Z tym ogłoszeniem do 28.11.2009 r.

obśmianie pustych gadżetów
popkultury.

Konrad Przezdzięk

Najnowsze przedstawienie Teatru Odnalezionego to dowód na bardzo dobrą
kondycję młodzieży uzdolnionej scenicznie. Pod opieką twórcy, reżysera i
scenografa w jednej osobie – Łukasza
Dudy – młodzi aktorzy rozwijają skrzydła
mogąc się pochwalić niemal profesjonalnymi kreacjami, choć to przecież szczery i
amatorski teatr. Może właśnie dlatego tak
bardzo prawdziwy?

Fot. Marek Tkacz

Sztukę będzie można obejrzeć w nadchodzący
czwartek, 26 XI, o godz. 20 w JCK.

„Free style – Zabawy w piaskownicy”, bo tak brzmi tytuł adaptacji
scenicznej Dudy, to historyjka,
jaka może się wydarzyć na każdym podwórku. Reżyser, który
widowisko ulokalnił, rozpoczyna
przedstawienie efektownie i zaskakująco – już w hollu gmachu JCK.
Tu publiczność poznaje głównych
bohaterów i – choć prolog trwa
ledwie kilka sekund – można już
w tym momencie powiedzieć wiele
o postaciach. Śliczna i uładzona
dziewczynka Miłka (Agata Mamzer), poukładany chłopczyk, Karol
(Piotr Kamola) i schwarzcharakter,
dresiarz w kapturku, Protazy (Kamil Reichel).
Później – kolejna ucieczka od
konwencji. Widownia znajduje się
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JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Ulica Kopernika w dawnym kształcie.
W zaznaczeniu – nieistniejący już gmach synagogi
spalony w 1938 roku.
Z krajobrazu zasnutego w listopadowym zmierzchu gęstym dymem z kopcących
liści wyłoniły się zwolna zarysy kanciastych zabudowań, nad którymi nieśmiało strzelał w niebo kształt kościelnej wieży. Ulica Kopernika pokazała swoje
wieczorne oblicze ukrywające szpetotę jej zabudowań. Ta prawdziwa – dumna
staromiejską przeszłością Priesterstrasse – zginęła. Już nie wróci.
Pył gruzowiska wypełnił ten
trakt wiosną 1973 roku. Wcześniej rozległ się donośny huk
rozpadającego się muru, który
– obwiązany linami – został sprowadzony do parteru przez kilku
mężczyzn naciągających w pocie
czoła sznury. Wszystko zniknęło
pokryte mgłą rozdrobnionych
w mikrony resztek zaprawy,
farby, cegieł, drewna i innych
składników, z których w XVI i
XVII wieku zbudowano zburzone
właśnie kamienice.

Pustka i smród

Fot. Archiwum

Rzednący pył powoli odsłaniał
krajobraz klęski. Pustkę, która
pozostała po wyburzonych ruderach, wypełniał smród kurzu i
wapna połączony z nieokreśloną
bliżej wonią charakterystyczną
dla zniszczenia. Inaczej pachną
nowo budowane budynki, inaczej
te, które właśnie zakończyły
swoją wypełnioną różnymi zdarzeniami egzystencję. Tu przy-

chodzili na świat dawni jeleniogórzanie, tu dojrzewali, rozwijali
się, tu mieszkali, płodzili dzieci i
umierali dając szansę istnienia
kolejnym pokoleniom. Lata 70.
XX wieku przyniosły kres tego
właśnie miejsca.
W coraz rzadszym pyle dało
się zobaczyć okna sąsiednich
kamienic. Z pierwszego piętra
spoglądała z zaciekawieniem
twarz małego chłopca. Na rogu,
raczej na dawnym rogu – którego
już nie wyznaczał rant kamienicy
– chwiejący się na nogach mężczyzna załatwiał swoją potrzebę
nie zwróciwszy nawet uwagi, że
jego szarą, drelichową kurtkę
pokrył biały proch, który osiadł
także grubą warstwą na gmachu
dawnego Kolegium Jezuickiego,
jedynym ocalałym z tej hekatomby budynku.

ska. Jedna z najstarszych jeleniogórskich ulic stanowi północne
zaplecze rynku starego miasta.
Położona jest na szczycie skarpy.
U jej podnóża rozwinęło się
ubogie rzemieślniczo-robotnicze
przedmieście: Zapfenstrasse i Muehlbgrabengasse. Wydzielające
opary kleju z kości potrzebnego
do znojnej pracy szewców, krochmalu i taniego proszku do prania
od krawców, krwi i nadpsutego
mięsa od rzeźników oraz skwaśniałego piwa od szynkarzy.
W prowadzonych przez nich
knajpach, tanich spelunkach,
troski codzienności zalewali alkoholem przepijając niezbyt wysokie zarobki pobliscy mieszkańcy.
W ciemnych zakątkach kryły się
córy Koryntu świadczące najtańsze usługi w całym mieście. To z
ich powodu w sobotnie wieczory
często zajeżdżały tu dyskretnie
automobile możniejszych jeleniogórzan.
Noce niosły odgłosy awantur: zdenerwowane żony łajały
głośno pijanych mężów, którzy
potulnie obiecywali poprawę
do następnego popołudnia. Tu
mieszkali także lichwiarze i
właściciele lombardów. Oni,
zwłaszcza w ciężkich wojennych
czasach drugiego dziesięciolecia
XX wieku, brali w zastaw rodzinne kosztowności, za które
mieszkańcy dostawali góry tracących z dnia na dzień na wartości
reichsmarek.

jezuitów i górującą nad nim
wieżę kościoła świętych Erazma
i Pankracego. Ta okolica jednak
w miarę upływu czasu także
ubożała. Zwłaszcza kiedy możnym tego miasta znudziło się już
mieszkanie w jego centrum i na
siedliska wybrali sobie podmiejskie wystawne rezydencje.
Kapłańska była też osnuta
mrokiem przestępstw. Kiedy Jezuici wynieśli się z Hirschbergu, w
siedzibie ich kolegium urządzono
sale sądowe i miejski areszt. W
celach okupowanych niegdyś
przez zakonników, myśleli o
swoich grzeszkach i grzechach
złoczyńcy. W innych pomieszczeniach znaleźli lokum strażnicy więzienni. W obszernych
audytoriach sędziowie wydawali
wyroki. Pracowali też prokuratorzy i adwokaci.

Smaki i aromaty

Głuchy trzask zamykanych
drzwi – niczym potencjometr
lampowego radioodbiornika
Tesla lub Philips, które można
było kupić w pierwszym radiotechnicznym sklepie Jaerischa
(Priesterstrasse 7) – wyciszał
gwar dobywający się z Pielsner
Bierhalle, zwanej także Pustelnią
Liczyrzepy „Gasttaete zur Ruebezahlklause” – jednej z lepszych
piwiarń w tej części starego
miasta. Do przytulnego wnętrza
zasnutego dymem z papierosów,
fajek i cygar, przesiąkniętego
zapachami gotowanych białych
kiełbas i pieczonych kurcząt,
które mieszały się z piwnym aroPodróż w czasie
matem świeżego pilznera, często
Tak kończyła swój żywot dawwkraczali pracownicy wymiana Priesterstrasse, czyli Kapłańru sprawiedliwości, aby – przy
kilku kuflach wzmacnianych
aromatyczną staniszowianką –
odreagować prawnicze stresy.
Długo można było wpatrywać się
w sporych rozmiarów panoramę
Hirschbergu umieszczoną na
jednej ze ścian.
W restauracji Kryształowa
Grota Karla Pelza podawano
chwalone w mieście śledzie z
beczek podane na połówkach jaj
na twardo. Rozsmakowywano
się w galarecie ze świeżych nóżek
podawanej jako przystawkę do
Jezuici i więzienie
Mieszkańcy przedmieścia z golonek po bawarsku lub opiezazdrością spoglądali w górę, kanych sznycli cielęcych serwona bogatszą rzeczywistość ulicy wanych z puree ziemniaczanym
Kapłańskiej wyniośle wznoszącej z masłem. Lokal położony w cenokna, za którymi kryły się wy- trum i zarazem na jego poboczu
sokie na ponad trzy metry izby kusił spokojną atmosferą nieco
solidnych, barokowych kamienic. z dala od ratuszowego zgiełku,
Na imponujący gmach kolegium a jednocześnie na tyle blisko, że
można było – zaspokoiwszy głód
i pragnienie – szybko włączyć się
Zawsze w cieniu
w wir życia miasta.
Wąską i ciemną perspektywę ulicy Kapłań- Blisko rogu Kapłańskiej i Sądoskiej wieńczyły dość ponure kamienice
wej (Gerichtstrasse,
dziś Pionieprzy ulicy Fortecznej. Położona po półrów

nocnej stronie starówki Priesterstrasse
zawsze pozostawała w cieniu pozostałej
zabudowy. Dostęp do słońca kamienicom
zwróconym elewacjami ku południu, zasłaniały południowe ściany budynków. Ale
i ten brak mocnego, słonecznego światła,
miał swoje plusy, zwłaszcza w upalne dni
lata, kiedy z rozżarzonego słońcem Rynku
uciekano szukając ochłody na ocienionych
trotuarach Kapłańskiej.

Jeleniej Góry)
wznosiła się
skromna, piętrowa br yła
synagogi jeleniogórskiej. Tu
na modlitwy
przybywali wyznawcy religii
mojżeszowej.
Najliczniej – na
przełomie XIX i
XX wieku, kiedy
to Hirschberg
zamieszkiwało
najwięcej Żydów w jej dziejach. Gmach
wyróżniał się
na tle innych
budynków płaskim dachem
i niewielkimi
otworami
okiennymi. W
pobliżu musiał
także znajdować się lokal z koszernym menu, o którym żadna
wzmianka do naszych czasów
nie przetrwała. W wyobraźni
jedynie może pojawić się niepowtarzalny słodko-kwaśny zapach
żydowskiej kuchni skąpanej
w aromatach śledzi, czosnku,
cebuli zmieszanych z wonią
gałki muszkatołowej, goździków,
pieczonych jabłek w strudlach,
którymi zagryzano smakowite

Fot. Archiwum

bardziej dostępnym (i coraz
częściej psującym się) sprzętem
elektrycznym. Z parteru budynku
numer 24 wydobywała się woń
szarego mydła i mdły zapach
krochmalonej gorącej bielizny.
Gosposie znosiły tu potężne kosze
pełne prześcieradeł, poszew oraz
wstydliwego dessous swoich
pracodawców, aby pracownicy
Johanna Grischkego w potężnych
kotłach odświeżyli zabrudzone

Kto tu mieszkał?

Głównie bogatsi rzemieślnicy i kupcy oraz tak zwana średnia klasa mieszczan. Jednym z zacniejszych lokatorów był Ernst Haertel, organmistrz
w kościele świętych Erazma i Pankracego. Zajmował się konserwacją
instrumentu Caspariniego wieńczącego prospekt świątyni, a także budował
organy dla innych kościołów. Do jeleniogórskiej fary miał kilkanaście
metrów, bo jego pracownia znajdowała się na parterze w kamienicy na
początku traktu.
czulenty zapijane mocną, koszerną śliwowicą.

Do szewca i magla

Właściciel zajazdu w Miłkowie
Rudolf Heier był także jeleniogórskim kamienicznikiem. Do
niego należały dwa budynki przy
Kapłańskiej. Innymi zarządcami
kamienic byli też Robert Scharfenberg, Oswald Simon i Paul Jarisch. Przy Priesterstrasse były też
sklepy schowane w kameralnych
wnętrzach parteru o łukowatych
sklepieniach, charakterystycznych dla budowli z epoki baroku.
Do Knolla chodziło
się z
coraz

Zabudowania ul. Kopernika dziś.

odzienie i nadali mu sztywność
nowości w maglu. Tuż obok
swój warsztat miał szewc Joseph
Nielacny, u którego trzewiki
obstalowywali miejscowi dandysi
i majętne jaśnie panie.
Na ten sielsko-mieszczański
pejzaż ulicy spłynęła dziejowa
mgła, która – po opadnięciu – niczym dym z płonących liści – ukazała całkiem inną rzeczywistość.
Ale o tym – w kolejnym odcinku.
Za archiwalia dziękujemy Kazimierzowi Piotrowskiemu.

Konrad Przezdzięk

Fot. Marek Tkacz

Fot. Archiwum

Cienie Hirschbergu
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Gastroskopia

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

Jakie są wskazania do wykonania gastroskopii ?
Wykonanie gastroskopii umożliwia nam ocenę przełyku, żołądka i dwunastnicy- jej opuszki
oraz części zstępującej ze znajdującą się tam brodawką Vatera
(jest to miejsce ujścia przewodu
żółciowego). Oceniana jest nie
tylko błona śluzowa tego odcinka
przewodu pokarmowego ale także jego motoryka i elastyczność
ścian. Dzięki połączeniu techniki
endoskopowej i rentgenowskiej
możliwe stało się uwidocznienie
dróg żółciowych oraz usuwanie z
nich powstających tam kamieni.
Bardzo dużą rolę odgrywają także
zabiegi endoskopowe. Możemy
bez trudu usuwać polipy występujące w badanym odcinku,
tamować krwawienia z żylaków
przełyku i wrzodów żołądka
i dwunastnicy, podwiązywać

żylaki przełyku i wstrzykiwać w
nie tzw. środki obliterujące, które
powodują ich zbliznowacenie
niejednokrotnie likwidując w ten
sposób stan zagrożenia życia.
Przy pomocy endoskopu zakłada
się także protezy w miejsca, które
w przebiegu choroby zostają
zwężone utrudniając przemieszczanie się pokarmu lub blokują
odpływ żółci np. w chorobach
nowotworowych. Niektóre typy
gastroskopów wyposażone są w
sondę ultradźwiękową, dzięki
której dokładnie można ocenić
np. rozległość nacieku nowotworowego, stan okolicznych węzłów
chłonnych co znacznie polepsza
planowanie dalszej diagnostyki
i terapii.
Wskazania do wykonania gastroskopii są więc bardzo szerokie
od bólów w nadbrzuszu mogących
sugerować powstałe w początkowym odcinku przewodu pokarmowego nieprawidłowości do

* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia
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
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
dr Fic Mirosław

diagnostyki
i monitorowania leczenia choroby
wrzodowej,
nowotworowej i krwawień.
C z y
badania
takiego
należy się
obawiać?
Krążą
wśród pacjentów
plotki o
w r ę c z
strasznym
i niesamowicie
b o l e s ny m
przebiegu badania. Sam miałem wykonaną gastroskopię z
pobraniem wycinków i mogę
powiedzieć, że jest ona zupełnie
niebolesna, a tylko nieprzyjemna. Pacjent w trakcie badania
może mieć przykre doznania
jak odruchy wymiotne, kaszel i
odbijanie. Częściej w taki sposób
reagują osoby młode. Z moich
własnych obserwacji wynika,
że można osłabić je poprzez
miarowe i głębokie oddychanie.
Bardzo wrażliwym osobom można podać środek uspokajający. Po
zakończeniu badania pacjenci
często stwierdzali, że spodziewali
się czegoś gorszego. Zwykle gastroskopia diagnostyczna trwa
około 5 minut. Czas ten może się
jednak wydłużyć, gdy zachodzi
konieczność pobrania wycinków,
ostrzykiwania miejsc krwawienia usuwania polipów itp.

Jakie są przeciwwskazania
do wykonania gastroskopii ?
Nie każdemu choremu można
wykonać takie badanie. Istnieją
także przeciwwskazania do tego
zabiegu. Pierwszym jest brak
współpracy chorego z lekarzem
podczas badania, który może
doprowadzić do wyrządzenia mu
krzywdy oraz uszkodzenia instrumentu wartego niejednokrotnie
cenę dobrej klasy samochodu.
Pozostałe przeciwwskazania nie
zależą od chorego i zalicza się do
nich: ostre oparzenia przełyku,
napad astmy, zaostrzenie choroby
wieńcowej, tętniak aorty oraz
perforacja wrzodu żołądka. Jak
widać, stany te nie są zbyt częste i
u większości chorych można takie
badanie bezpiecznie wykonać.

Karkonoskie Centrum Medyczne

S
O
juz u nas !!!
.

®

FA B R Y KA O K I E N
www.astol.com.pl

·
· energooszczędne
· trzyszybowe
· na profilach grubości 83 mm

OKNA

z DREWNA

z PCW na profilach

OGRODY ZIMOWE

JELENIA GÓRA

ul. Sobieszowska 10

tel. (075)755 20 41
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WYDARZENIA / REKLAMA

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

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

8 Mb/s

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

PBU IZERY Sp. z o.o.
Mirsk
Al. Wojska Polskiego 1b

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN

.*&4;,"/*"
PENEPN

I LOKALE
USŁUGOWE

114,90 ZŁ

89 ZŁ

2 Mb/s

+ PREZENT!

17

+ PREZENT!

8 Mb/s

lub

Plan Aktywny

500 MIN

119 ZŁ

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.

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

UFM   XXXJ[FSZQM

PBU IZERY Sp. z o.o.
Mirsk
Al. Wojska Polskiego 1b

580+&.*&4;,"/*&

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

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

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

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

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

UFM   XXXJ[FSZQM

Sylwester
%ZTLPUFLBEPSPTFHPD[PXJFLB

"OES[FKLJHPE[DFOB[

w niepowtarzalnym klimacie
Metafory!

Jelenia Góra ul. Wolności 251 tel. 075 64 454 62
(dawne Warsztaty Szkolne)

IINFORMACJA: www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38 lub w lokalu
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SPORT

Sudety w tarapatach
Fot. R. Ignaciak

Bez trenera Ireneusza Taraszkiewicza osłabiony zespół
Sudetów Jelenia Góra doznał prawdziwej wyjazdowej
klęski z MOSiR Krosno 39:89.

Niestety wysokiej porażki naszej
ekipy można było się spodziewać
po „burzy”, jaką ostatnio przeżywa
nasz klub.
Zespół w Krośnie
poprowadził Artur
Czekański, a z podstawowego składu
miał do dyspozycji
tylko Rafała Niesobskiego, Sławomira
Kułyka, Alana Urbaniaka, Pawła Minciela, pozostały skład
uzupełnilizawodnicy
III-ligowych rezerw.
Niestety najbardziej
doświadczony Rafał Niesobski zdołał
zdobyć zaledwie 1.
punkt. Powodem
braku w Krośnie,
m.in. Tomasza
Wojdyły, Tomasza
Prostaka, Słaowmira
Nowaka są zaległości
finansowe.
Brak graczy z
podst awowego
składu spowodował
bardzo bolesną klęskę Sudetów, którzy
wyrównaną walkę
nawiązali tylko w
drugiej kwarcie. Kolejne odsłony meczu
potoczyły się pod
dyktando gospodarzy.(24:9, 29:7).
Najwięcej punktów dla Krosna
zdobył Piotr Pluta,
23pkt, dla jeleniogó-

rzan Wojciech Klimek 12pkt.
Delikatesy Centrum PBS Bank
MOSiR Krosno – Sudety Jelenia Góra
89:39 (25:10, 11:13, 24:9, 29:7)
Sudety: Klimek 12, Urbaniak 10,
Kułyk 10, Minciel 4, Cierzniewski 2,
Niesobski 1, Przydryga, Owczarek.
We wtorek. Niespodziewanie kontrakt z Sudetami rozwiązał pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Janavor
Weatherspoon. Wielka szkoda, bo jak
można było zobaczyć chociażby w
ostatnim meczu z Górnikiem, zyskał
dużą sympatię jeleniogórskiej publiczności, która po Jego efektownych
akcjach nagradzała Go gromkimi
brawami.
Powodem rozwiązania przez Janovara kontraktu są zaległości finansowe, z jakimi zmaga się klub.
Janovar Weatherspoon, który opuścił we wtorek Jelenią Górę i powrócił
do Znicza Pruszków okazał się już
następnego dnia, podczas wyjazdowego meczu Znicza w najlepszym
ich graczem.
Weatherspoon zdobył w sumie 25
punktów. Jego zespół jednak uległ
na wyjeździe Górnikowi Wałbrzych
89:100. Była to tym samym pierwsza wygrana włabrzyszan w tym
sezonie.
Jednocześnie mecz 10. kolejki 1 ligi
mężczyzn pomiędzy Asseco Prokom
2 Gdynia a KS Sudety Jelenia Góra,
który miał odbyć się w niedzielę tj.
22.11.2009 w Gdyni nie odbył.
Powodem tego stanu rzeczy była
duża liczba zawodników naszego zespołu niezdolnych do gry. Po odejściu
z zespołu Janavora Weatherspoona
oraz infekcjach wirusowych pięciu
zawodników i kontuzjach dwóch

Sukces Chojnika na V Ślężańskim Turnieju badmintona
W dniach 14-15 listopada odbył się w Sobótce V Ślężański Krajowy Turniej badmintona w kategorii Seniorów i Juniorów Młodszych. Turniej zgromadził wielu zawodników i zawodniczek ze ścisłej krajowej czołówki.
W kategorii senior udział wzięło 30 zawodników z czego 10
zawodników należy do ścisłej 25
zawodników w Polsce ogłaszanej
przez Polski Związek Badmintona.
Aż 5 z nich to pierwsza 10-tka listy
klasyfikacyjnej na czele z wicemistrzem Polski Rafałem Hawlem
- LKS Technik Głubczyce. Podobnie
rzecz się miał w kategorii pań.
Równie wysoki poziom prezentowali zawodnicy i zawodniczki w
kategorii junior młodszy gdzie i
tu zgłoszonych było wiele zawodników z pierwszych 10-tek m.in.

Wyniki

Kategoria junior młodszy
Gra pojedyncza dziewcząt
1.Daniela KOBELUCH - UKS 15 KędzierzynKoźle
2.Marta JEWTUCH - UKS 15 KędzierzynKoźle
3.Paulina KACZOROWSKA - KS Chojnik
Jelenia Góra

Gra pojedyncza chłopców
1.Wojciech CERAZY - KS Chojnik Jelenia
Góra
2.Bartłomiej MRÓZ - MMKS KędzierzynKoźle
3.Michał SZYMCZAK - KS Chojnik Jelenia
Góra
4.Arkadiusz SŁUPEK - KS Chojnik Jelenia
Góra

Gra podwójna dziewcząt
1.Daniela KOBELUCH / Marta JEWTUCH -

u chłopców Wojciech Cerazy – KS
CHOJNIK Jelenia Góra – obecnie 6
miejsce w Polsce, a wśród dziewcząt: 2-ga na liście rankingowej
- Marta JEWTUCH UKS 15 Kędzierzyn-Koźle oraz 3 zawodniczka
listy Daniela KOBELUCH – również
z UKS 15 Kędzierzyn-Koźle. Oczywiście w turnieju tym udział wzięli
nasi jeleniogórscy badmintoniści
z KS „CHOJNIK” w składzie: kategoria junior młodszy – Paulina
KACZOROWSKA, Sandra SMOK,
Klaudia SOCHA, Wojciech CERAZY,
Michał SZYMCZAK, Arkadiusz

SŁUPEK, Piotr MARTYŃSKI, Jędrzej
NOWAK oraz w kategorii senior
- Agata JOHN, Melania KOZDRA,
Bartosz PASZKOWSKI, Dominik
STANISZEWSKI, Mateusz PIETRUSZKA oraz Adam CIMOSZ.
Bardzo dobry występ na tym
turnieju zanotowali nasi juniorzy
młodsi. Na duże brawa zasługują
wszyscy młodzi zawodnicy jeleniogórskiego „CHOJNIKA”. Po raz
kolejny pomimo bardzo mocnej
obsady nasi zawodnicy udowodnili, że pretendują do zajmowania
wysokich lokat. Po turnieju trener

UKS 15 Kędzierzyn-Koźle
2.Marta MAŁYSZKO / Aleksandra PAPRZYCKA - MKB Lednik Miastko
3.Kinga ROGALSKA - UKS 2 Sobótka /
Paulina KACZOROWSKA - KS Chojnik Jelenia Góra

Kategoria senior

Gra podwójna chłopców
1.Wojciech CERAZY / Michał SZYMCZAK - KS
Chojnik Jelenia Góra
2.Bartłomiej MRÓZ / Paweł RZESZOTALSKI
- MMKS Kędzierzyn-Koźle
3.Marcin NOWAK - UKS Smecz Bogatynia /
Piotr MARTYŃSKI - KS Chojnik Jelenia Góra

Gra mieszana
1.Jakub SEWERYN / Jagoda GOLDWASSER
- UKS 2 Sobótka
2.Jędrzej NOWAK / Sandra SMOK - KS
Chojnik Jelenia Góra

Gra pojedyncza kobiet
1.Mariola GRZĄDZIELSKA - SKB Piast
Słupsk
2.Emilia GOLDWASSER - UKS 2 Sobótka
3.Maja MUSZYŃSKA
4.Melania KOZDRA - KS Chojnik Jelenia
Góra

Adam Słomka nie krył radości z
wyników. Cieszy postawa i zaangażowanie podczas turnieju wszystkich podopiecznych – dodał A.
Słomka po ostatnich pojedynkach
turnieju. Dobra dyspozycja naszych
juniorów cieszy jeszcze bardziej
przed zbliżającymi się drużynowymi Mistrzostwa Polski juniorów
młodszych, które w dniach 27-29
listopada odbędą się w Łańcucie
a jeleniogórski klub będzie tam
rozstawiony z numerem 1.

Aldona Hawer

kolejnych, nasz klub poprosił PZKosz
o przełożenie najbliższego meczu, co
spotkało się ze zrozumieniem władz
Związku. Nowy termin spotkania

Gra mieszana
5 . Bartosz PASZKOWSKI / Melania KOZDRA
- KS Chojnik Jelenia Góra

Aldona Hawer

IX kolejka I ligi
koszykówki mężczyzn:
MKS Dąbrowa Górnicza - Asseco Prokom 2 Gdynia 77:60
Tempcold AZS Politechnika Warszawska - ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 82:71
Olimp MKS Start Lublin - Intermarche Zastal Zielona Góra 72:89
ASK KS Siarka Tarnobrzeg - KS Spójnia Stargard Szczeciński 72:67
Victoria Górnik Wałbrzych - MKS Znicz Basket Pruszków 100:89
Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno - KS Sudety Jelenia Góra 89:39
Big Star Tychy - KS AZS AWF Katowice (przeł.)
PTG Sokół Łańcut - Żubry Białystok (przeł.)

Pojedź w KJS
W niedzielę 29.11 Automobilklub Wałbrzyski organizuje
III Eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Wałbrzycha, pod nazwą 11 KJS Castorama -Da Grasso.
Próby zlokalizowane zostały na
terenie miasta Wałbrzycha ( Piaskowa
Góra, i dwie próby na białym kamieniu
– 2 próby całkiemnowe), ścisła lokalizacja pojawi się dzień przed KJS ( ze
względów bezpieczeństwa) na stronie
organizatora www.ak-wb.netix.pl.
Trasa KJS liczy sobie około 90km i
składać się będzie z 9 prób sprawnościowych. Start I załogi przewidziany
jest na godz. 11:00 , natomiast meta
1 zawodnika na godzinę 16:00. Baza

KJS znajdować się będzie w siedzibie
Ak.Wałbrzyskiego przy ul. Ludowej 1c.
Rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie sponsora, pizzeri Da Grasso przy
ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania ( jak bezpiecznie
oglądać rajdy - http://www.bezpiecznerajdy.pl/ ) i do uczestnictwa w KJS.
Patronat medialny objęła
Jelonka. com

Aldona Hawer

Lotnik przezimuje
na fotelu lidera

Lotnik Jeżów Sudecki odniósł jedenaste kolejne zwycięstwo. Tym razem jeżowianie
wygrali na własnym boisku z Halniakiem Miłków aż 9:0. Dzięki temu zwycięstwu niebiesko-biali zimową przerwę w rozgrywkach spędzą na fotelu lidera.

Gra pojedyncza mężczyzn
1.Rafał HAWEL - LKS Technik Głubczyce
2.Michał ROGALSKI - UKS Hubal Białystok
3.Maciej OCIEPA - BKS Kolejarz Częstochowa
…
9. Adam CIMOSZ - KS Chojnik Jelenia Góra

zostanie ustalony w najbliższym
czasie pomiędzy zainteresowanymi
zespołami.

Wyniki zaległych spotkań
z X kolejki I grupy A-klasy:
Lotnik Jeżów Sudecki – Halniak Miłków 9-0 (4-0)
Piast Bolków – Pogoń Świerzawa 10-1 (4-1)
Victoria Czadrów – Woskar II Stara Kamienica 1-5 (0-4)
Orzeł Mysłakowice – KS Łomnica 3-3 (1-1)
Pub Gol Jelenia Góra – Piast Dziwiszów 1-2 (0-1)
Chojnik Jelenia Góra – Mitex Podgórzyn 3-0 (1-0)
Pauza: KS 1946 Chełmsko Śląskie.

Gole dla
gospodarzy
zdobywali
kolejno: grający trener
Kazimierz
Hamowski,
Mykola Dremliuk 2x, Leszek
Kurzelewski i
Mariusz Stępniak, Tomasz
Biskupski,
Łukasz Zwie-

rzyński, Michał Zieliński i Przemysław Hamowski.
Lotnik podczas rundy jesiennej
zaprezentował się znakomicie. W
12. meczach zdobył 33. punkty,
jedenaście razy zwyciężając, a tylko
raz przegrywając. Lider I grupy
jeleniogórskiej A –klasy zdobył 49
bramek, tracąc przy tym 16. Drugi
w tabeli jest Piast Dziwiszów, trzecia KS Łomnica.

Aldona Hawer
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
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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
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

info@carat-auta.eu

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla ﬁrm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
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UFMGBY 

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

wygraj karnet do Fitness Klubu „Euromanta” !

w piątek 27.11.2009 o godz. 12:00
wyślij sms’a za 2 zł (+VAT) o treści
„PT.KON.EUROMANTA
”

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

HOTEL

Halny

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

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

AUTO KOMIS

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

pod numer 7216

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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SPORT

Wojciech Bijan: Damy z siebie wszystko
Karkonosze bardzo zawiodły
swoich kibiców. Zaledwie trzy
zwycięstwa, aż pięć remisów
i siedem porażek. Nie tego się
spodziewaliśmy. Co wpłynęło
na tak niską pozycję w tabeli,
jaką obecnie zajmujemy?
Przez całą rundę stworzyliśmy
sobie wiele dogodnych sytuacji
bramkowych, nawet w jednym
meczu mieliśmy ich tyle, że można bylo by to rozłożyć na kilka
meczy. Dręczy nas zła skuteczność
pod bramką, nie wykorzystujemy
bardzo dogodnych sytuacji, a
proste błędy w obronie doprowadzały do utraty wielu goli. Wiosną
trzeba grac dalej i dać z siebie
jeszcze więcej. Liczę na to, że
lepszą grą, obudzimy w kibicach
chęć przychodzenia na mecze, bo
obecnie frekwencja jest bardzo
niekorzystna, wielu kibiców się od
nas odwróciło.
Jak zamierzacie spożytkować przerwę zimową?
Na dzień dzisiejszy trenujemy
od 2 do 3 razy w tygodniu (sesja roztrenowania po rundzie),
natomiast ostro za trenowanie
weźmiemy się dopiero od początku
stycznia, prawdopodobnie tylko na
własnych obiektach. Jeśli chodzi o
obóz zimowy to nie ma co ukrywać, budżet naszego klubu jest
bardzo skromny i nie pozwala nam
na jakiekolwiek zgrupowania.

Jak układa się współpraca z
nowym trenerem?
Na samym początku obawialiśmy się, że trener nie podniesie
drużyny z dołka w którym się
znajdowaliśmy, ale jednak się
udało. Jeśli chodzi o relacje między trenerem, a zawodnikami są
bardzo pozytywne.
Co teraz, na które miejsce
upatrujecie się na wiosnę?
Każda drużyna chce mieć jak
najwyższe miejsce w tabeli, walka
będzie bardzo ciężka, ponieważ
każdy punkt będzie się liczył w
końcowej rundzie, dlatego postaramy się wykonać jak największą
prace i uplasować się, jak najwyżej
będzie nas stać.
Który mecz według Ciebie był
najlepszy, a który najgorszy w
tej rundzie?
Zawsze dajemy z siebie wszystko ile możemy, ale nie zawsze
wychodzi tak jak byśmy chcieli.
Najlepszym moim zdaniem mecz
był z Lechią Dzierżoniów, w którym całe spotkanie byliśmy górą
i zasłużenie wygraliśmy 1-0. Mecz
naprawdę zagraliśmy, tak jak sobie
ustaliliśmy w szatni przed meczem,
najbardziej jestem zadowolony z
postawy całej drużyny ile włożyła

Fot. R. Ignaciak

Wojciech Bijan to wychowanek Karkonoszy Jelenia Góra. Związany z klubem na dobre
i na złe. Wojtek opowiedział nam o minionej rundzie i wiosennych planach naszego,
najstarszego klubu w mieście.
serca i zaangażowania. Bardzo
chcieliśmy przełamać zła passę,
która ciągnęła się już od dłuższego
czasu. Natomiast najsłabszy moim
zdaniem mecz, jaki zagraliśmy to
ostatni z rezerwami Ślęzy Wrocław,
gdzie przegraliśmy 1:3.
W tym spotkaniu brakowało
kilku zawodników z pierwszego
składu, część była na studiach,
bądź pauzowała za kartki.
Oczywiście, to nie usprawiedliwienie, bo w zespole jest nas
kilkunastu i każdy ma swojego
dublera, który dostał w ten dzień
szansę, niestety nie wykorzystali
swojej szansy i srogo polegliśmy.
Czy pokusisz się o indywidualne pochwały lub przeciwnie,
negatywne oceny?
Pochwały?(śmiech). Nie do mnie
należą słowa pochwały i krytyki, a
do trenera i kibiców.
Czy wiadomo jak będzie wyglądać, funkcjonować drużyna
w kolejnej rundzie?
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy ktoś z naszej ekipy
odejdzie. Mam za to nadzieję,
ż e p o z y s k a m y n ow yc h z a wodników. Z wypożyczenia
z Lotnik a prawdopodobnie
wracają Leszek Kurzelewski i
Tomek Biskupski.
Poza tym wraz z radą drużyny i trenerem chcemy wnieść

parę zmian, które powinny
pomóc nam we współpracy.
Kto według Ciebie jest faworytem do awansu do III ligi?
Wydaje mi się, że jeszcze nie raz
mogą zaskoczyć nas beniaminki:

Twardy Świętoszów i Chrobry Nowogrodziec. Na pewno duże szanse
ma także Lechia Dzierżoniów.
A kto rozpocznie przyszłe
rozgrywki od meczy w „okręgówce”?

Liga sama zweryfikuje najsłabsze ogniwa, wtedy okaże się, kto
rozpocznie następny sezon od ligi
okręgowej.

Rozmawiała
Aldona Hawer

Zwyciężyli faworyci.
Sportowcy
Jeleniej Góry ‘2009 Inauguracja I JLF

Fot. Archiwum

Plebiscyt organizowany jest przez
Miasto Jelenia Góra pod patronatem
medialnym Jelonka.com.
Na konkurs można zgłaszać
wszystkich sportowców i trenerów
dowolnej dyscypliny i rozgrywek,
reprezentujących miasto Jelenia
Góra.
Od 23.11 do końca grudnia znajdą Państwo w Tygodniku Jelonka

specjalne kupony, na których będzie
można podać swoich kandydatów.
Kupony można przynieść (przysłać)
do redakcji przy ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro).
Propozycje Państwa będzie można także przesyłać do końca roku
mailem, którego adres podamy
wkrótce.
Spośród nadesłanych kandyda-

tów wybierzemy 20 bohaterów (10
sportowców, 10 trenerów), na których będzie można głosować przez
cały styczeń systemem SMS.
Cały plebiscyt zakończy Bal Sportowców, 6 lutego.
Dla sportowców i uczestników
zabawy przewidziano nagrody.

Aldona Hawer

W poniedziałek w hali przy ul. Złotniczej odbyła się I kolejka I Jeleniogórskiej Ligi
Futsalu.

Komplet wyników I kolejki I Jeleniogórskiej Ligi
Futsalu:
Hotel „Pod Różami” – JSS Gwardia JG (0:4) 3-6
0-1 Michałek, 0-2 Jurkiewicz,0-3 Jurkiewicz, 0-4 Katra, 1-4
Wojciechowski,
2-4 Wojciechowski, 2-5, Sopinka, 3-5 Kruszelnicki, 3-6
Katra
Restauracja u „Ducha Gór” – „Endico” JG (1-1) 5-2
1-0sam. Skowron, 1-1 Miturski, 1-2 Kaniewski, 2-2 Hobgarski, 3-2 Kuźniewski, 4-2 Lis
5-2 Kosek

Kry-cha Chadży- Victoria JG (7-0) 11-2
1-0 Gawlik, 2-0 Gawlik, 3-0 Bińczyk, 4-0 Wichowski, 5-0
Bińczyk, 6-0 Chrząszcz,
7-0 Chrząszcz 8-0 Wojtas 8-1 Kobryn 9-1 Wichowski 10-1
,11-1Wojtas , 11-2 Grecki

Kolegium Karkonoskie – Jeżów Sudecki (3-1) 7-1
1-0Karliński, 2-0 Kachniarz, 3-0 Michalkiewicz, 3-1 Zieliński,
4-1 Nir, 5-1 Machowski
6-1 Kachniarz, 7-1 Nir,

Mitex Podgórzyn – Pub Gol (2-2) 5-4
0-1Wyderkowski, 0-2 Dudka, 1-2 Lewandowski, 2-2 Lewandowski, 2-3 Dudka 3-3 Rychter,
3-4 Wyderkowski, 4-4 Czerniak, 5-4 Czerniak,
White Stars- Łomnica (0-1) 1:3
0-1 Kostka,0-2 Krupa 1-2 Michalczewski, 1-3 Ślusarczyk

Pierwsze zwycięstwa należą do faworytów. Najwyższe
z nich odniosła Kry-cha Chadży, która pokonała Victorię
aż 11:2. Czyżby zwycięzca ostatniej edycji, miał znów
powtórzyć sukces?
Co cieszy, I kolejka zgromadziła w jeleniogórskiej hali
dużo widzów.

Aldona Hawer
Fot. R. Ignaciak

W przyszłym tygodniu już po raz trzeci rusza Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i
Trenera Roku.
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13/11/2009 – 22:00 - 21/11/2009 – 14:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 145, OGŁOSZEŃ 1220
20 osób - min średnie, wymagamy
jedynie chęci rozwoju, gwarantujemy
500 zł tygodniowo oraz awanse dla
najlepszych. - 501 665 790
ADMINISTRATOR IT - Wymagania:
wykształcenie wyższe, informatyczne
* znajomość systemów Windows *
doświadczenie w administrowaniu *
znajomość języka angielskiego pracajg@ymail.com
ASYSTENTKA kierownika - wymagania: angielski, Ofﬁce, duże zaangażowanie, gotowość do częstych
wyjazdów, miła aparycja. Zdjęcie + CV
+ list, proszę wysłać na: alexinvest@
vp.pl
AVON - zapraszam wszystkie osoby,
które chcą realizować swoje plany
i marzenia. Zarabiając na ulubione
kosmetyki ﬁrmy Avon Zostań konsultantką a zobaczysz ile można osiągnąć,
a wiele się uczysz! - 516 064 185

PRACA
DAM PRACĘ
DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej
kobiety do lat 35 - 781 326 934
POSZUKUJĘ opiekunki - na terenie
Karpacza w godz.15-19 do dziecka
8 i 3 lata. Pilne - 691 743 007
POTRZEBUJĘ dwóch szpachlarzy
- gładzie, regipsy i elewacje - 662
324 830
PRZYJMĘ pomocnika na budowę ok. Jel. Góry - oferta dla absolwenta
- 509 608 323
POMOCNICY na budowę - młodzi,
silni, odpowiedzialni - Sosnówka,
od zaraz - 500 290 337
„GWARANT Poznań” - poszukuje
pracowników do ochrony obiektów
handlowych na terenie m.Piechowice
- 665 567 562

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.

BARMANKA - kelnerka - na weekendy
do lokalu w Cieplicach - 665 163 087
BETTERWARE - ﬁrma marketingowa poszukuje osób chętnych
do współpracy. Przyjdź na spotkanie 24.11.2009 o godz. 18:00
w Ośrodku Szkolenia Nauczycieli
przy ul. 1 Maja 10 - 602 452 578
BIURO podróży J G - znajomość
j. obcego dodatkowym atutem
oraz programy komputerowe np.
Amadeus. Czekamy na c.v. Adres
poczty:jangel@wp.pl Informacje
telefoniczne tylko po przesłaniu
C.V. i po przyjęciu oferty - 601
170 624
BIURO rachunkowe - poszukuje
stażysty z wykształceniem kierunkowym, zgłoszenia: mitaudytor@
interia.pl - 075 64 31 911
CIEŚLĘ - i pomocnika cieśli.
Wynagrodzenie 10zł/h. Praca w
Karpaczu - 512 538 372
DEKARZE - firma budowlana
poszukuje dekarzy do legalnej
pracy za granicą. Tylko fachowcy.
Ilość miejsc-ograniczona - 501
418 553
DJ, wodzirej - poszukujemy osoby
chętnej do obsługi sprzętu muzycznego (muzyka z laptopa) podczas
zorganizowanego Sylwestra w
pensjonacie w Jagniątkowie (k.
Jeleniej Góry) - 508 269 501

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

DLA atrakcyjnej - atrakcyjność, kreatywność, dyspozycyjność język angielski hostessa_pl@yahoo.com - 661
918 017
DLA kobiet - filmy - Poszukujemy
atrakcyjnych kobiet 19-35 do produkcji
krótkich ﬁlmów dla znanego polskiego
magazynu. Oferty ze zdjęciami proszę
kierować na e-mail. Zarobki 3000-6000
ms. - n/d
DLA rencisty emeryta - Praca obsługa
klienta od PN-PT w centrum Jeleniej.
Ryczałt 400 zł. + premia. Uczciwość
zaangażowanie. CV + zdjęcie na
phuprogress@wp.pl
DLA studentów - Mikołąj - zatrudnimy
studentów (mężczyzn) o puszystej
budowie ciała do pracy jako Mikołaj do
dzieci - 601 966 386
DLA studentów zaocznych - praca w
systemie prowizyjnym. Jeżeli chcesz
zostać doradcą finansowym, masz
dużo samodyscypliny, wyślij CV na
adres: rekrutacja.dolnyslask@proﬁty.
com.pl
DO biura nieruchomości - poszukujemy
dynamiczne osoby do biura nieruchomości, mile widziane doświadczenie
- 662 040 448
DO biura nieruchomości - przyjmę
do pracy w biurze nieruchomości z
samochodem. KODEX nieruchomości
- 756 466 913
DOBRE zarobki - mam ciekawy biznes
z gotowym systemem pracy, można
dobrze zarobić, jesteś zainteresowany
lub zainteresowana proszę o kontakt
- 691 860 411
DOCIEPLENIA - fachowców, docieplenia, regips - 791 767 873
DODATKOWA praca Karpacz - na
parku linowym sprawnego emeryta
chcącego dorobić - 713 590 905
DORADCA DSL TP - osoba z miłą
aparycją, wygadana. CV na mail
praca@jpkomputery.com.pl w tytule
proszę wpisać „doradca DSL TP” 075 64 202 10
DORADCA ﬁnansowo ubezpieczenia -AVIVACU poszukuje osób ambitnych, z wykształceniem minimum
średnim, powyżej 25 lat. Wysokie
zarobki oraz profesjonalny system
szkoleń. CV proszę wysyłać na:
joanna.borowska@aviva.pl
DORADCA Orange - osoba z mila
aparycja, wygadana, mile widziane
prawo jazdy kat B, auto. CV na mail
praca@jpkomputery.com.pl w tytule
proszę wpisać „doradca Orange” 075 64 202 10
DYSKRETNA praca - ] dla atrakcyjnej
kobiety do lat 35 - 781 326 934
ELEKTROINSTALATOR - firma
zatrudni - praca w delegacji, obszar
Polski. Umiejętność obsługi elektronarzędzi, praca zespołowa. CV mail:
mlagonski@pronetsystems.com.
pl - 519 135 537
ELEKTRYK zagranica - z uprawnieniami - 511 324 011
FIRMA - pracowników ogólnobudowlanych do pracy przy dociepleniu
z doświadczeniem. Kontakt od 9-15
lub oferty na mail: kadry.ceram@
wp.pl - 512 325 574

FRYZJER męski - zatrudnię na procent
fryzjera męskiego - 509 683 505
FRYZJER-KA - zatrudnię na
doskonałych warunkach fachowców z wysokimi kwalifikacjami
zawodowymi do samodzielnej
pracy. Kursantom i stylistom dziękuję - 508 176 215
HACCP - Poszukuje osoby, która
opracuje mi HACCP do baru. - 888
963 975
HOLANDIA - praca - dla kobiet
z prawem jazdy i znajomością j.
angielskiego lub niemieckiego.
Zapraszamy do biura. J. Góra K.
Miarki 52 - 075 647 44 02
HOLANDIA budowlanka potrzebne osoby do pracy przy
wykończeniach w Holandii - list
motywacyjny i CV proszę wysyłać pod adres ipc.renovation@
gmail.com
HOSTESSY - wymagania: aktualna książeczka sanitarna. Zgłoszenia proszę wysyłać na maila
nesa@o2.pl
HOTEL w Karpaczu zatrudni kelnerkę - 693 425 258
HOTELOWY dział sprzedaży
- jesteś osoba samodzielną, obowiązkową lubiącą prowadzić rozmowy telefoniczne, znasz biegle
język niemiecki? - 503 137 797
INFORMATYK - wykształcenie min. średnie informatyczne
(technik), admin. W2k3/W2k8,
podstawy Linuksa, znajomość
zagadnień sieciowych, konﬁguracja sprzętu i oprogramowania.
Max. 2000 zł. netto.edted@ymail.
com

J.FRANCUSKI - Kancelaria Brokerska
poszukuje do współpracy osób na stanowisko agenta d/s odszkodowań,
wynagrodzenie prowizyjne. CV na
adres: rekrutacja@centim.pl - 501
039 202
KARPACZ - kuchnia - zatrudnię
chętną osobę do pracy w kuchni,
mile widziana samodzielność na
stanowisku, po okresie próbnym
praca na stałe. - 075 7 619 415
KAT. B młodych - od 1800 netto,
branża medialna. Tylko na stałe Cyfra + - 794 783 748
KELNERKA - obiekt w Karpaczu Dolnym zatrudni kelnerkę
z doświadczeniem. CV proszę
przesyłać na adres joanna0201@
wp.pl - 075 76 19 719
KELNERKA, kelner, barman hotel 3 gwiazdkowy w Karpaczu
- 605 154 020
KIEROWCĘ do przewozu drewna
z kat. C+E i uprawnieniami do
obsługi żurawia - 608 661 415
KIEROWCĘ kat. C - ważnymi
badaniami i kursem na przewóz
rzeczy oraz najlepiej doświadczeniem - 605 583 419
KIEROWNIKA do nowo otwieranego saloniku z prasą i art.tytoniowymi w Cieplicach. cv wysyłać
na adres kowary@tobaccopress.
pl - 785 230 037
KONKRETNI - chcesz pracować
w międzynarodowej firmie? Ile
czasu poświęcisz dla sukcesu?
Dla tych osób jestem gotowa
poświęcić swój czas. Wyślij CV
na adres poczta902@wp.pl - 607
800 188

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Korner - poszukuje osoby ze znajomością języka czeskiego. Zgłoszenia
osobiste od PN-PT od 8-18 sobota
8-13.ul. Spółdzielcza 27, Jelenia Góra
- 757 536 920
Kucharza - do nowo otwieranego
pensjonatu w Karpaczu. CV proszę
wysyłać na biuro@monali.eu - 517
769 888
Lakiernik - zatrudnię lakiernika
konstrukcji stalowych lub lakiernika
samochodowego wym. min. 3-letnie
doświadczenie w malowaniu pistoletem, mile widziane upr. na wózek
widłowy. praca@kation.com.pl - 75
75 51 697
Lektor j. angielskiego - do nauki 5
letniej dziewczynki - 509 322 664
Lektor j. angielskiego - zatrudnię
lektora j. angielskiego, praca z dziećmi
w wieku przedszkolnym, autorska
metoda, zapewniam bezpłatne szkolenie w Lesznie - 607 952 230
Liderów - w sprzedaży bezpośredniej - wysokie prowizje - 509 029 334
Marketing - zostań dystrybutorem
FM zarabiaj sam na siebie, pracuj w
określonych godzinach przez siebie,
możliwości rozwoju. pracadlakazdego.
fm@gmail.com gg 3807644 - 667
151 191
Modernizacja mieszkania zatrudnię ekipę doświadczonych
budowlańców do modernizacji mieszkania, wykluczam wykonawców bez
możliwości wystawienia rachunków,
oczekuję tylko poważnych propozycji
- 508 176 215
MPT Oaza zatrudni mechanika (samochody ciężarowe) oferujemy dobre
warunki pracy i płacy. Oferty na e-mail:
jacek_oaza@o2.pl - 075 646 60 62
Nauczyciel przedszkola - do zajęć:
plastycznych, muzycznych z instrumentem, języka angielskiego i niemieckiego i do nauki czytania metodą Ireny
Majchrzak. Praca w weekendy. - 782
803 045
Nauczyciel przedszkola - na cały
etat. CV proszę przesyłać na adres:
prywatneprzedszkolekowary@op.pl 782 803 045
Nowy MLM - Do sprzedaży bezpośredniej i rozwijania sieci sprzedaży w
swoim regionie. Mile widziani konsultanci i dystrybutorzy innych firm działających w systemie MLM. Zgłoszenia
rekrutacja.mlm@tlen.pl - 600 654 454
Nowy zawód - Chcesz zdobyć nowy
zawód ? Chcesz pomagać ludziom
w ich finansach osobistych? Zostań
doradcą finansowym. System wynagradzania - prowizja. CV wyślij rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl
Operatorzy - Poszukujemy operatorów maszyn również sterowanych
numerycznie - PMPoland S.A. ul.
Fabryczna 1 Jelenia Góra - 075 64
59 524
Opieka - pilnie szukamy opiekunek
z dobrą znajomością języka niemieckiego i chętnych do pracy. Oferujemy
legalne wyjazdy do Niemiec na własną działalność gospodarczą lub na
umowę zlecenie - 075 64 722 42, 075
64 722 50
Opieka Frankfurt - Szukamy Pani
niepalącej i z min. komunikatywnym
niemieckim do opieki nad dziadkiem z
cewnikiem. Pan porusza się za pomocą
rollatora. Wyjazdy tylko legalne - własna
działalność gospodarcza. - 075 64 722
42, 075 64 72 250
Opieka Niemcy - Adres: ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań, Jednorazowy
pobyt już od 42 dni! - 075 724 89 60
Opieka okolice Nurnberg - szukamy
Pani z dobrą znajomością j. niemieckiego do prowadzenia domu i opieki
nad 73-letnim Panem po wylewie i z
demencją. Podopieczny porusza się
za pomocą wózka - 075 64 722 42,
075 64 722 50
Opieka w Niemczech - Pani w średnim wieku. Wymagania: komunikatywna znajomość języka niemieckiego
- 601 750 153

Panie sprzątające - firma zatrudni
panie sprzątające do sprzątania klatek
schodowych. Proszę dzwonić r w
godzinach od 10 do 14. - 506 056 406

Praca w Holandii dla kobiet z prawem
jazdy i znajomością j. angielskiego lub
niemieckiego. Zapraszamy do biura.
J.Góra K. Miarki 52 - 075 647 44 02

Pawilon - handlowy na terenie Jeleniej Góry - 692 124 507

Praca w hotelu - Hotel Szrenica w
Szklarskiej Porębie zatrudni kucharzy
i pomoce kuchenne na atrakcyjnych
warunkach. Prosimy o kontakt telefoniczny 075 717 35 99, bądź mailowy:
gastronomia.szrenica@wp.pl - 075
717 35 99

Pielęgniarki - Niemcy - Global
Service M&A zatrudni na umowę o
pracę pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Atrakcyjne warunki zatrudnienia! Kontakt
PN-PT 07.00-17.00 - 74 851 30 82
Pilne ulotki - od zaraz w godz. 13-16
- 9 zł za godz. brutto tylko uczące się i
poważne osoby - 661 303 708
Pilnie hostessy - Poszukuję pilnie
hostess na promocje w Bolesławcu,
Świeradowie i Lubaniu na 20.11.2009
od godz. 14.Wymagana książeczka
sanepidowska - 605 953 879
Pomoc elektryka - dwóch pomocników do wykonania instalacji elektrycznej. Kwalifikacje mile widziane.
Uprawnienia nie konieczne - 794 425
301, 75 75 21 606 po 18-tej
Pomoc kuchenna w restauracji w
Karpaczu - 504 576 086
Pomoc na kuchnię - mężczyznę
na stanowisko pomoc kucharza do
restauracji Old Pub w teatrze jeleniogórskim Stawka 6 zł/godz. Osoby z
doświadczeniem gastronomicznym
- 602 735 219

Praca w kasynie - Praca w dni
robocze dla młodej, dyspozycyjnej i
odpowiedzialnej dziewczyny w Kasynie
Platinum w Cieplicach. CV ze zdjęciem
składać na podany adres e-mail:
casino_clubs@op.pl - 785 589 277
Praca w Niemczech - poszukuje
regipsiarzy z autem i gewerbą do
pracy od zaraz, stawka godzinowa 9
euro za okres próby BERLIN - 0049
178 170 08 74
Praca w ochronie - Praca w ochronie
obiektów handlowych w Jeleniej Górze.
Wymagana niekaralność i grupa
niepełnosprawności. Kontakt w godz.
8:00-15:00 - 075 75 342 22
Prace remontowo - budowlane zlecę wykonanie instalacji elektrycznej i
wodno-kanalizacyjnej. - 888 781 067

Pomocnik do kuchni - centrum
Jeleniej Góry - 602 735 219 w godz.
10-20

Pracownik hali - praca w Jeleniej
Górze od zaraz. Wymagana: sumienność, rzetelność, dyspozycyjność 7
dni w tygodniu. Mile widziane osoby
uczące się Prosimy o wysyłanie CV
na adres: wroclaw@jobman.pl - 506
008 999

Pomocnik i cieśla - przy rozbijaniu
muru i naprawy konstrukcji drewnianej
- pilne - 721 030 571

Pracownik recepcji - ze znajomością języka niemieckiego. Hotel - w
Cieplicach - 665 501 228

Poszukuję opiekunki - na terenie
Karpacza w godz.15-19 do dziecka 8 i
3 lata. Pilne - 691 743 007

Pracownik sortowni - Firma InPost
poszukuje osoby do sortowania listów.
Oczekujemy dokładności, dyspozycyjności oraz dobrej organizacji pracy.
CV proszę kierować na adres email:
jeleniagora@inpost.pl

Potrzebuję dwóch szpachlarzy
- gładzie, regipsy i elewacje - 662
324 830
Praca - marketing - Branża z przyszłością i duże dochody. Pracujesz
ile chcesz, fajnie? Wiek 25-50 lat
Zgłoszenia z CV należy przesyłać na
adres e-mail: www.wellness4you@
wp.pl - 604 783 861
Praca - zatrudnię kierowcę autobusu
z uprawnieniami - 502 550 613
Praca dla kobiet 18-35 lat - Praca
dla kobiet w apartamencie w Hamburgu (Niemcy), bardzo dobre zarobki,
bezpieczeństwo, miła atmosfera - 698
740 467
Praca dla Pań przy opiece w Niemczech od już. Zarobki od 1200 euro plus
150 euro zwrot za podróż. Wymagany
język komunikatywny - 77 43 540 75
lub 511 844 939
Praca dla studentek - zatrudnimy
studentki do pracy jako animatorki
(zabawa z dziećmi) - 601 966 386
Praca dla studentów - zatrudnię
osoby uczące się na terenie hipermarketu Tesco w Jeleniej Górze na
stanowiska: kasjer, pracownik hali.
Wymagana książeczka sanepidu - 664
043 530
Praca dla ucznia/studenta - pomoc
w markecie budowlanym dla ucznia/
studenta dyspozycyjnego w tygodniu,
praca od jutra do piątku, niewykluczone
przedłużenie umowy. Chętnych prosimy o wysłanie CV na jpierzchala@
jobman.pl - 506 008 999
Praca dla wszystkich - Dystrybutor
telewizji N, poszukuje przedstawicieli. Doświadczenie niewymagane.
Elastyczny czas pracy (także dla studentów dziennych). Stawka od 8 zł/h.
Dzwonić od 10 - 18 - 781 050 725
Praca na stacji paliw - Zatrudnię
osobę do pracy na stacji paliw PKN
ORLEN w Szklarskiej Porębie. Więcej
informacji pod numerem telefonu lub
na stacji - 663 936 039
Praca od zaraz - Chcesz zarobić na
święta? Przestań odbijać się od firmy do
firmy. Zacznij pracę u nas. 2000 netto,
możliwości rozwoju gwarantowane.
Osoby do 30 lat. - 75 764 70 19

Pracownika hali - pilnie studenta/
ucznia (chłopaka) do pracy w markecie
budowlanym. CV prosimy wysyłać na
kskalecka@jobman.pl - 506 008 999
Praktyki - pensjonat w Karpaczu
przyjmie dziewczyny na praktyki - 502
101 041
Przedstawicieli - Grupa Doradcza
„RESH” poszukuje przedstawicieli. Nie
jesteśmy firmą MLM! Wysokie prowizje,
jasne zasady. - 693 873 473
Przedstawicieli N - Dystrybutor
telewizji N poszukuje przedstawicieli
Zarobki od 8 zł na godzinę. Nie wymagamy doświadczenia. Dzwonić od
PN-PT od 10-18 - 781 050 725
Przedstawicieli, agentów Temida Sp. z o.o. poszukuje otwartych,
dynamicznych, kreatywnych i uśmiechniętych, na stanowisko przedstawiciel,
agent ds. odszkodowawczych, finansowych - 509 029 334
Przedstawicieli, agentów - Osoby
zdecydowanie otwarte, uśmiechnięte,
kreatywne i dynamiczne do współpracy jako Przedstawiciel, Agent ds.
odszkodowawczych, finansowych.
- 693 498 998
Przyjmę pomocnika na budowę - ok.
Jeleniej Góry - oferta dla absolwenta 509 608 323
Recepcjonistka - Hotel Pałac
Łomnica zatrudni recepcjonistkę z
bardzo dobrą znajomością języka
niemieckiego oraz wykształceniem
hotelarskim. CV: osobiście lub drogą
mailową: hotel@hotel-lomnica.pl - 757
130 460
Recepcjonistka - Hotel Sasanka
w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistkę ze znajomością języka niemieckiego, CV proszę przesłać na
adres hotel@hotel-sasanka.pl - 757
528 000
Regipsy Niemcy - praca przy montażu regipsów w Niemczech - 693
113 773
Rozdawanie ulotek - reklamujących
pub irlandzki w Karpaczu. Praca w
przebraniu - 517 769 888

Praca od zaraz - przyjmę do pracy
w sklepie spożywczym ABC w Starej
Kamienicy - 661 314 661

Roznoszenie ulotek - poszukiwane
osoby do roznoszenia ulotek na giełdzie
w Cieplicach 9-13 wynagrodzenie 20
zł. - 602 810 896

Opiekunka - zatrudnię osobę do
opieki nad osobą starszą chorą z
doświadczeniem w Karpaczu Górnym.
- 501 479 445

Praca w gastronomii - ośrodek
Politechniki Wrocławskiej „Radość” w
Szklarskiej Porębie zatrudni na umowę
- zlecenie kelnerki na okres świąteczno
- Sylwestrowy - 075 717 30 16

Roznoszenie ulotek - poszukuje
młodej osoby do rozniesienia ulotek w
niedziele 22-11-2009 na giełdzie przy
ulicy Lubańskiej, ulotki małe i lekkie
1000 szt. - 50 zł. - 601 428 206

Opiekunka do dziecka - Poszukuje
Pani na emeryturze do opieki nad 20
miesięcznym chłopcem PN-PT od
9.30 do 16, okolice ul. Morcinka - 697
079 190

Praca w grudniu - w sklepie spożywczym w centrum Jeleniej Góry. Praca
w grudniu w godz. 10-18 5 lub 6 dni w
tygodniu. 6 zł/h. CV proszę przesyłać
na adres alicjag2@wp.pl

Roznoszenie ulotek - przyjmiemy
od zaraz osobę uczącą się do roznoszenia ulotek przed oddziałem firmy.
Praca trzy godziny dziennie PN-PT
- 661 303 708

Opiekuna do dziecka - Poszukuje
opiekunki do rocznego dziecka od
stycznia 2010 roku na pełny etat - 665
841 233

Sandra Karpacz zatrudni cukiernika
do samodzielnej pracy - 757 519 190
Sklep odzieżowy - zatrudnię umowa
o pracę młodą Panią Pana z tzw. żyłką
handlową na stanowisko sprzedawcy
wymagane prawo jazdy duża motywacja do pracy. Od zaraz. mail: papuga@
papuga.net.pl - 501 066 070
Spawacz - Firma z Jeleniej Góry
poszukuje osoby na stanowisko spawacz węzłów. Stabilne warunki pracy
oraz bardzo dobre warunki wynagrodzenia - 603 249 179
Spawaczy - z uprawnieniami - 511
324 011
Sprzątanie - potrzebna osoba do
prac porządkowych, sprzątania - w
rozliczeniu wynajem pokoju, najchętniej
studenci Kolegium Karkonoskiego 501 167 262
Sprzątanie - potrzebuję kobiety
do posprzątania mieszkania raz lub 2
razy w miesiącu, 51 m kwadratowych
w Sobieszowie - 668 520 674
Sprzedawca - handlowiec - Firma
Jel-Car Sp. z o.o. zatrudni sprzedawcę
- handlowca do działu części z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej - 075
76 49 150 wew 10
Sprzedawca ochroniarz - do sklepu
spożywczego w Jeleniej Górze - 606
991 160
Stacja bp pracownik techniczny Stacja BP w Jeleniej Górze zatrudni
pracownika technicznego praca na
pełen etat - nie wymagamy doświadczenia. CV na e-mail 470@bpsc.
nazwa.pl - 75 75 41 242
Staż w dziale obsługi klienta/księgowości. Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 075 764 91
50 wew 10
Święta z Oriflame - rozdaje prezenty
zapraszam osoby, które skończyły 16
Lat oferta wyłącznie tylko dla dziewcząt
na powitanie prezent Niespodzianka
zapraszam GG 12499228
Tapicer - nawiążę współpracę z
tapicerem - 880 044 951
Telemarketerki szukamy skutecznej. Pozyskiwanie zleceń i
umawianie spotkań, branża poligraficzno-reklamowa. Krótkie info o sobie
na e-mail multi24expert@gmail.com
- 603 187 280
Transport - zapłacę 40 zł. za
zabranie 1 osoby z Jeleniej Góry okazją
do Warszawy lub Żyrardowa. Wyjazd
na noc 18 Listopada żeby zdążyć na 8
rano 19 Listopada do Żyrardowa - 663
641 232
Tynki maszynowe - obsługa agregatu, samochód dodatkowym atutem
- 075 713 04 98
Układanie kostki brukowej - Układanie kostki brukowej - 512 441 549
Usunięcie wysokich chwastów - na
powierzchni 7 ha i inne zabiegi agrotechniczne. Termin prac do uzgodnienia. - 885 303 715
W RadioTaxi Szklarska Poręba Mieszkasz w Szklarskiej Porębie i
masz samochód i chcesz pracować w
RadioTaxi Szklarska Poręba nie musisz
mieć licencji - 602 802 164
Wolontariuszy - Poszukuję
osób, które chciałyby poświecić swój
czas dzieciom z dysfunkcjami psychoruchowymi na turnusie rehab. w
Szklarskiej Porębie, od 8.12-12.12.09
i 14.12-19.12.09 3 godziny dziennie 691 678 638
Wstawienie bramy - garażowej firmy
Hardy - 607 884 741
Zabobrze - do modernizacji - zatrudnię ekipę doświadczonych budowlańców do modernizacji mieszkania
na Zabobrzu. Modernizacja dotyczy
łazienki i kuchni - 601 285 290
Zatrudnimy miłe i uśmiechnięte
panie na stanowisko kierownika do
salonu z prasą i art.tytoniowymi. Wymagane doświadczenie w handlu. Cv na
adres kowary@tobaccopress.pl - 785
230 037
Zlecimy budowę domu - jednorodzinnego w Staniszowie, projekt do wglądu
w biurze przy ul. Bankowej 36 - 075
644 20 73

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Mam 21 lat wykształcenie średnie
- ze znajomością kasy fiskalnej.
Jestem osoba pracowitą, zaradną,
szybko uczącą się. Zacznę od zaraz
pracę - 661 279 210
Młoda podejmie pracę - w sklepie
itp. Najlepiej w okolicy Zabobrza
III - 793 588 861

Podejmę pracę od zaraz - Poszukuję pracy moje wykształcenie
to średnie ze znajomością kasy
fiskalnej. Jestem osobą pracowitą,
zaradną. Szybko uczącą się. - 661
279 210
Poszukuję pracy - pilne - do
układania towaru sprzątania na
produkcje ITP. - 663 368 701
22 lata, po wojsku, szybko uczący
się, dyspozycyjny - 693 196 440
Podejmę pracę domowe, budowlane, malowanie, płytki, stolarka,
solidnie i tanio dla rencistów - bonifikata świąteczna - 605 449 493, 605
449 493
Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Szukam pracy - pilnie. Wykształcenie średnie, doświadczenie w
handlu, Jelenia Góra i okolice - 880
462 049
Na weekendy lub po godzinie 16:00
w tygodniu, posprzątam, skoszę
trawę, odśnieżę, popilnuję dziecka,
rozniosę ulotki - 669 832 036
Konserwator - złota rączka rencista, prawo jazdy B, T - niepalący
- 603 232 357
1/2 etatu, młoda - studiuję zaocznie
ZEWiP, doświadczenie w pracy z
dziećmi, na stanowisku sekretarki oraz
za barem. Interesuje mnie praca do
godziny 12 - 661 702 037

Barmanka/kelnerka - Podejmę
pracę jako barmanka/kelnerka w Jeleniej Górze, posiadam doświadczenie
- 663 500 608
Biegle posługuję się - językiem
niemieckim, angielski komunikatywny,
doświadczenie w gastronomii w obsłudze wesel, grup i indywidualnych gości
- joanna-j@gmx.de
Brygadadekarska - ciesielska szuka
pracy. Proszę dzwonić po godzinie
17.00 - 785 599 922
Budowlanej - duże doświadczenie
- solidność - 662 554 120
Budowlaniec - monter gk - na
terenie Niemiec - duże doświadczenie
- +49 177 1734 273
Budowlaniec - szukam pracy stałej
lub zleceń, lat 33, na kafelkowanie,
tynkowanie malowanie, murowanie itd,
wszystko związane z budownictwem
i nie tylko. Proszę o kontakt - 691
064 316
Dekarz - trzech ambitnych i zdolnych
dekarzy podejmie się pracy dachu i
wykończeń dachowych i wszystkich
prac związanych z tym. Posiadamy
odpowiedni sprzęt - 515 784 684
Do 9.30 oraz od 15.00 - 35 latek szuka
pracy dodatkowej, 7 lat praktyki jako kierowca - sprzedawca. Może być na parę
godz., co jakiś dzień - 508 383 074
Do sklepu, bufetu, hurtowni - 26 Latka,
wykształcenie średnie, zawód sprzedawca, duże doświadczenie w handlu
i w samodzielnym prowadzeniu bufetu
- kurs fakturowanie komputerowe i
obsługa kas fiskalnych - 693 501 118

10 lat stażu, w.wyższe - mam 29 lat, 10
letni staż pracy, wykształcenie wyższe
filologiczne, jestem sumienna, podejmę
stałą pracę, możliwość działalności
gosp. ( nie interesują mnie ubezpieczenia). - 516 158 438

Dodatkowa - popołudniami - kontakt po 14stej - 697 637 007

18 latek - dyspozycyjny, uczciwy i
rzetelny absolwent 2-letniej zawodówki
- kucharz podejmie sie pracy w każdej
dziedzinie. Kontakt pod nr tel. lub e-mail:
pgrezlik3@wp.pl. - 724 382 199

Dodatkowej pracy szukam - w
godz. 9-14.Może być sprzątanie biura
lub domu lub inna praca - 503 312
357

20 latka - w gastronomii - posiadam
wykształcenie gastronomiczne, chętnie
podejmę pracę w innym kierunku - 695
628 438
24 latek - podejmie pracę od zaraz 724 111 903
24 latka - pilnie - na terenie Jeleniej
Góry, dyspozycyjna od zaraz, doświadczenie w handlu i na produkcji - 790
227 001
24 latka z Jeleniej Góry pilnie podejmie
pracę jakąkolwiek - (wykształcenie
technik ekonomista) - 501 803 578
25 latek, wykształcenie średnie - technik
handlowiec, doświadczenie w handlu,
obsługa kas fiskalnych, komputera,
wypisywanie FV - 602 795 470
25 letni z prawem jazdy - podejmę
prace na stolarni, w salonie meblowym
lub inną w Jeleniej Górze lub okolicach
- 692 310 741
27 lat, średnie - na terenie Jeleniej Góry:
sprzątanie, opieka nad dzieckiem, solarium, sklep lub inna (akwizycji dziękuję)
- 696 889 882

Dodatkowej pracy - między służbami 1 dzień jestem w pracy 3 dni mam
wolne młody 28 lat technik mechanik,
prawo jazdy B, C, E - 508 318 956

Doświadczony barman - młody,
doświadczony, wykształcony barman,
j.angielski - db, j.francuskiego - perfekt,
w pełni dyspozycyjny. Podejmie pracę
w restauracji, pubie lub hotelu w Jeleniej
Górze lub okolicach - 791 399 150
Dyspozycyjny - prawo jazdy,
średnie, otwarty, z zespołem lub i nad,
podejmie zadanie, możliwa grupa niepełnosprawności - 792 231 058
Dziewczyna lat 20 poszukuje pilnie
pracy. Zawód sprzedawca, 2 lata odbywałam praktykę w sklepie z ubraniami +
2 lata pracowałam w markecie, jestem
dyspozycyjna, bez nałogów, posiadam
prawo jazdy kat. B - 665 876 741
Elektryk - z uprawnieniami podejmie pracę dodatkową, przy montażu,
naprawie instalacji elektrycznych oraz
przy wszelkich urządzeniach elektrycznych - 798 464 560
Fundusze unijne - Podejmę pracę
związaną z projektami Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jestem
po szkoleniu, mam doświadczenie. 885 371 031

27 latek - budownictwo, prawo jazdy
kat. B, doświadczenie w spedycji,
znajomość obsługi komputera - 798
188 181

Gospodarstwo rolne - 32-letni
mężczyzna, wykształcenie rolnicze,
podejmie pracę w rolnictwie dorywczą
lub stałą. Dyspozycyjny - beż nałogów
- 885 303 715

28 lat - po szkole handlowej, pracowałem w stolarni, jako ochroniarz, jak i na
budowie jestem dyspozycyjny - 663
134 351

Hotel - na stanowisku kierownik
pokojowych/pokojowa-od zaraz - 665
248 486

28 lat mężczyzna - szuka pracy - 723
741 479

Hydraulika, elektryka - Z uprawnieniami. Gaz, woda, c.o, elektryka.
Podejmiemy pracę - 798 497 521

28 latka - mgr turystyki podejmę prace
najchętniej w biurze podróży lub jako
kierownik sali gastronomicznej-doświadczenie w branży, odpowiedzialność i zaangażowanie - 667 820 416

Instruktor nauki jazdy - Instruktor
z doświadczeniem. Posiadam uprawnienia do nauki kat. B, C, E + C, D, Wieloletnie doświadczenie jako kierowca
zawodowy - 723 660 695

29 latek - najchętniej fizyczną na
umowę. Akwizytorom dziękuję - 794
213 410

Inteligentny student zaoczna - PN
- PT - uprawnienia na widlaki, szybko
się uczę - 796 625 710

30 latek - podejmie pracę od zaraz w
hurtowni, sklepie, na budowie lub na
hali produkcyjnej - 609 685 350

Jakakolwiek - mam wykształcenie
gastronomiczne, ale inna praca też mile
widziana, jestem po szkole - kontakty
augustyna19@o2.pl

30 letni pan - poszukuje jakiejkolwiek
pracy w Polsce lub za granicą - dyspozycyjny, uczciwy, prawo jazdy B,
własny samochód na gaz - podejmę
też pracę jako kierowca prywatny i nie
tylko - 505 447 978
32 latek - dyspozycyjny bez nałogów,
prawo jazdy kat. B samochód osobowy
- pilnie - 509 478 562
52 letnia kobieta - wykształcenie średnie, uczciwa, odpowiedzialna, dyspozycyjna - 695 468 110

Jako „złota rączka” - duże doświadczenie, swoje auto, dyspozycja 24/h
- 691 795 109
Jako budowlaniec itp. - 722 104 012
Jako gosposia - pomoc domowa - od
rana do południa, najchętniej w Cieplicach - 691 236 981
Jako ochroniarz - 23 latek podejmie
pracę jako ochroniarz na terenie Jeleniej Góry lub okolic - możliwość ochrony
z psem - 663 349 972
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Jako opiekunka do Niemiec - posiadam duże doświadczenie w opiece
oraz język niemiecki w stopniu dobrym
- 507 083 655

Kierowca B, C, C + E - najchętniej
na wywrotkę lub wane, komplet dokumentów + karta do tacho i doświadczenie - 605 450 812

Jako pomoc kuchenna - jestem po
szkole gastronomicznej email: augustyna19@o2.pl - 607 528 431

Kierowca B, C, C + E, D - kierowca
posiadam wszystkie kategorie prawo
jazdy kurs na przewóz rzeczy, kartę
kierowcy, aktualne badania psychotechniczne - 605 591 314

Jako pomocnik - na budowę lub
podejmę się każdej pracy fizycznej 518 420 042
Jako pomocnik brukarza - Jako
pomocnik brukarza - 791 748 142
Jako sprzedawca - do sklepu odzieżowego lub obuwniczego. Dyspozycyjność tylko od poniedziałku do piątku
- agatqua11@wp.pl - 665 913 713
Jestem młodą mamą - szukam pracy,
którą będę mogła wykonywać opiekując się dzieckiem - 660 507 984
Jestem osoba kompetentną - pracowita, szczera, uczciwa, zaradna,
szybko ucząca się. Moje wykształcenie
to średnie, ze znajomością kasy fiskalnej - 661 279 210
Jestem studentem - na studiach
dziennych, szukam pracy na popołudnia i weekendy, po gastronomie,
prawo jazdy kat. B, C+ kurs na przewóz
rzeczy. - 697 884 677
Kasjer - sprzedawca - kobieta lat 25,
mężatka, szukam pilnie stałej pracy,
szybko się uczę i żadnej pracy się nie
boję - 662 016 077
Kasjer - sprzedawca - pilnie podejmę
prace jako sprzedawca ( posiadam 3
letnie doświadczenie w branży, umiejętność obsługiwania kasy fiskalnej oraz
obsługiwanie wózków elektrycznych
- 511 298 966
Kasjerka sprzedawca - posiadam
znajomość kasy fiskalnej i doświadczenie - 517 482 734
Kasyno - restauracja - młoda, dyspozycyjna miła kobieta podejmie pracę od
zaraz w kasynie lub w restauracji jako
kelnerka - 693 579 479
Kat. B - własny samochód - jako kierowca - jestem dyspozycyjny codziennie od godz. 18.00 - 697 469 561
Kat. B 1 mln km - 32 lata, doświadczenie w sprzedaży, logistyce. Podejmę
pracę jako kurier, dostawca, przedstawiciel - 513 414 873
Kat. B, C, E - nie tylko jako kierowca,
22 lata, po wojsku - 667 383 292
Kat. B, pomoc kuchenna - jestem
młody dyspozycyjny z prawem jazdy
szybko się uczę - szukam pracy od
zaraz - 501 157 519
Kat. C - kurs na przewóz rzeczy - 506
452 531
Każda praca - jestem uczniem technikum uzupełniającego, mam 19
lat i jestem z zawodu kucharzem.
Poszukuję pracy nie koniecznie w
zawodzie. Na weekendy do godz.17.00
i ewentualnie w piątki do godz. 16.00 514 165 243
Każdą jedną pracę - jestem dyspozycyjny - 728 632 848
Każdą pracę - fizyczną, przy sprzątaniu lub w ochronie - 505 849 267
Kelnerka, barmanka - szukam
pracy na stanowisku kelnerki bądź barmanki na weekendy - 781 875 564
Kierowca - 29 lat prawo jazdy kat.
B E, C E, przewóz rzeczy, badania
psychotechniczne, kurs wózków widłowych, operatora koparko ładowarki
- 695 054 675
Kierowca - kat prawa jazdy A, B,
C, D, E - kurs na przewóz rzeczy, osób
- aktualne badania psychologiczne,
lekarskie komunikatywny język niemiecki, wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu pojazdów - 075 76 21
881, 697 596 877
Kierowca - kat. B, C, C + E, świadectwo na przewóz rzeczy, dyspozycyjność, uczciwość - 609 317 522
Kierowca - pracownik budowlany
- mam 29 lat, szukam pracy na stałe
z umową o pracę, tynkuję z agregatu,
montaż płyty gk, gładzie i malowanie,
elewacje, posiadam prawo jady kat.B
- 606 473 768
Kierowca B, C - oraz uprawnienia
na przewóz rzeczy. Jestem doświadczony i dyspozycyjny - 600 055 024
Kierowca B, C - posiadam doświadczenie międzynarodowe jako kierowca
interesuje mnie każda praca - 785
182 928

Kierowca B, C, D, E - dyspozycyjny,
z aktualnymi badaniami, zezwoleniem
na przewóz rzeczy i ludzi, doświadczeniem szuka pracy na stałe lub na
zlecenie - 661 059 921
Kierowca B, C, E - kierowca z
doświadczeniem podejmie pracę na
aucie ciężarowym lub busie - 511
239 696
Kierowca C + E - aktualne badania
lekarskie, karta kierowcy, badania
psychotechniczne, kurs na przewóz
rzeczy, zaświadczenie o niekaralności, doświadczenie na wywrotkach i
plandekach - 669 948 088
Kierowca C + E - kurs na przewóz
rzeczy, badania psychotechniczne oraz
karta kierowcy - 723 902 488
Kierowca CE adr + cysterny - 32
lata wszystkie badania i kursy, karta
kierowcy. Doświadczenie; naczepy
samowyładowcze, niskopodwoziowe,
przyczepa centralno-osiowa, przyczepa z obrotnicą. Uczciwy, dyspozycyjny - 663 638 427
Kierowca kat. A, B, C, D, E - aktualne badania lekarskie, zezwolenie na
przewóz ludzi i rzeczy, szuka pracy
stałej lub pojedynczych zleceń - 661
059 921
Kierowca kat. B - dyspozycyjność
- 691 975 674
Kierowca kat. B - jako kierowca lub
jako przedstawiciel - 502 312 087
Kierowca kat. B - podejmę od
zaraz pracę w firmie transportowej lub
hurtowni - 691 975 674
Kierowca kat. B - szukam pracy 796 492 398
Kierowca kat. B, C, E - karta kierowcy kurs na przewóz rzeczy. Gotowy
do trasy - 693 891 578
Kierowca z angielskim, odpowiedzialny, kulturalny z dobrym angielskim
(podstawowy niemiecki) własny, komfortowy bus (5 miejsc) - 793 668 009
Kierowca zawodowy - z uprawnieniami - 602 123 657
Kierowca/sprzedawca doświadczony, dyspozycyjny kierowca
kat. B podejmie pracę. Doświadczenie
w marketingu, dobra znajomość topografii miasta - 796 461 736
Kobieta - 24 lata, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B - 691 019 981
Kobieta - młoda - z 2 grupą inwalidzką poszukuje pracy na pomoc
do kuchni lub zmywak. w okolicach
Jeleniej Góry koło Karpacza lub Jelenia
Góra - 791 981 026
Kobieta - na terenie Jeleniej Góry:
sprzątanie, mycie okien, opieka nad
dzieckiem - 793 740 713
Kobieta 28 lat - znajomość j. angielskiego, łatwość nawiązywania kontaktów, miła, uśmiechnięta, kat. B.
Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, kateringu. - 788 405 734
Kobieta 34 lata - na pół etatu. Może
być handel, sprzątanie itp., ale niekoniecznie. Mam doświadczenie w
handlu - 608 583 137
Kolportaż ulotek - przeprowadzę
profesjonalny kolportaż ulotek i gazetek
reklamowych na terenie Jeleniej Góry,
Lubania oraz Zgorzelca. Możliwość
innych miejscowości - 505 395 801
Komunikatywny - Z doświadczeniem w pracy na stanowiskach
samodzielnych oraz pracy w grupie,
dyspozycyjny, komunikatywny - 502
212 468
Konserwator - uczciwy, bez nałogów podejmie pracę jako konserwator
budynków, pensjonatów i obiektów
rekreacyjnych na terenie J.Góra i
Szklarska Poręba - 698 700 755
Księgowa - podejmę stałą pracę długoletnia praktyka w zakresie zagadnień księgowości, rozliczeń z ZUS i US,
znajomość FK Symfonia, Microsoft
Word, Excel, Power Point, prawo jazdy,
dyspozycyjność - 663 581 045

Kierowca B, C - wózki widłowe jerzy
jereminowicz@op.pl - 600 408 062

Księgowa z 37 letnim doświadczeniem zawodowym szuka pracy w
swoim zawodzie - 605 404 381

Kierowca B, C + E - kierowca z
doświadczeniem na Polsce i EU. Karta
kierowcy aktualne badania, kurs na
przewóz rzeczy, ADR - 667 121 892

Kucharz praca dodatkowa - z
doświadczeniem - przy przygotowywaniu bankietów, świąt itp. w okolicy
Karpacz - 506 128 011

Kuchnia lub inna - technik żywienia
szuka pracy na kuchni lub innej - 793
935 722
Legalnej - dobrze płatnej pracy dla
uczciwej kobiety - 793 719 745
Logistyka i transport - podejmę
dodatkową pracę. Mam doświadczenie
w zakresie logistyki i transportu. Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.
Dostępność popołudniami. Kontakt:
pejzanka@poczta.fm
Magazynier - kierowca - B, C
magazynier, dyspozycyjny - 505 288
212
Magazynier - uprawnienia na
wózki widłowe, prawo jazdy A, B, E,
C, T znajomość komputera, mobilny,
rzetelny, doświadczony, umowa o
dzieło - 608 235 385
Magazynier i inne - zawód technik informatyk, angielski i niemiecki
komunikatywnie, prawo jazdy kat.
B. Uprawnienia na wózki widłowe +
doświadczenie. Pracowałem w firmie
spedycyjnej jako magazynier - 662
550 727
Magazynier, kierowca - młody 26
lat, prawo jazdy kat B od 7 lat, kierowca
aktywny zawodowo, uprawnienia
na wózek widłowy od 8 lat kierowca
aktywny = uczciwy, żonaty, bez konfliktowy - 792 473 415

Murarz - tynkarz - szuka pracy przy
murowaniu, tynkowaniu, wykończenia
wnętrz, stawianie domów od podstaw,
elewacje, dokładny, bez nałogów
prawo jazdy kat B, długi staż pracy 757 814 008
Na 1/2 etatu - po południami od godziny
15 mogę robić wszystko - sprzątać,
sprzedawać wykładać towar, cokolwiek,
jestem pracowita, uczciwa, mieszkam
w centrum Jeleniej, więc dyspozycyjna
w tych godzinach - 723 317 811
Na budowę - 32 lata, dyspozycyjny,
doświadczenie w murowaniu, betonowaniu, pracach zbrojarskich - 785
733 650
Na budowę - Mężczyzna lat 32
podejmę pracę na budowie - 669
947 981
Na busa - lub przedstawiciela handlowego - mam 20 lat, silny, pracowity,
sumienny - 723 902 484
Na stałe - zaoczna studentka dziennikarstwa chętnie podejmie stałą pracę,
dyspozycyjność PN-PT, prawo jazdy,
obsługa komputera, licencjat z Filologii
polskiej e-mail: villemii@interia.pl - 509
507 930
Na stanowisku sprzedawca - doradca
klienta (doświadczenie w tym kierunku)
interesuje mnie stała pensja - 723
341 303

Magister rehabilitacji - z doświadczeniem, kobieta, podejmie pracę przy
opiece nad dzieckiem lub obłożnie
chorym na wózku - 793 296 667

Na stanowisku sprzedawca - na terenie
Jeleniej Góry - 724 514 332

Mam 21 lat - wykształcenie średnie,
jestem dyspozycyjny, podejmę każdą
najlepiej stałą pracę - 781 086 575

Na weekendy - studentka szukam
pracy - 508 269 492

Mam 21 lat - wykształcenie średnie,
ze znajomością kasy fiskalnej, jestem
osoba kompetentna, pracowita, szybko
ucząca się. Zacznę pracę od zaraz 661 279 210
Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe
oraz prawo jazdy kat. B - 668 947 802
Mechanik, ślusarz, wulkanizator - 32l, kat B, C podejmę stałą lub
dorywczą pracę w tych kierunkach
na budowie lub inne propozycje. Złota
rączka, zmotoryzowany, bardzo dobra
znajomość mechaniki motocyklowej 600 063 242
Menager - posiadam spore
doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.
Potrzebujesz pomocy w rozwinięciu,
nadaniu płynności Twojej firmie? - 517
353 073
Mężczyzna 44 lata - uczciwy, dyspozycyjny, pracowity podejmie każdą
pracę - 604 147 034
Mgr języka polskiego - z zawodowego
doświadczenia kasjer/sprzedawca,
asystent okienkowy na poczcie oraz
bibliotekarka - 603 307 292
Miła i uczciwa dziewczyna - z wieloma
atutami pilnie podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry. Dyspozycyjna - 665
248 514
Młoda kobieta - mam 21 lat, wykształcenie średnie ze znajomością kasy
fiskalnej i książeczka sanepidowska.
Jestem osoba pracowitą, zaradną,
szybko uczącą się. Zacznę od zaraz
pracę. Mieszkanka Kowar - 513 705
909
Młoda kobieta - wykształcenie średnie, otwarta na propozycje - 693 889
968
Młoda podejmie pracę - w sklepie
itp. Najlepiej w okolicy Zabobrza III 793 588 861
Młoda, ambitna - studentka studiów
zaocznych poszukuje pracy - 692
197 661
Młody - 20 lat, prawo jazdy B, student
dzienny, obsługa kasy fiskalnej, mogę
pracować we wszystkie dni tygodnia
z wyjątkiem poniedziałków - 696
949 507
Młody 19-letni uczeń szkoły zaocznej
podejmie się każdej pracy w tygodniu.
Prawo jazdy B, znajomość języka
angielskiego. Pracowałem już jako
pomocnik na budowie, kierowca,
wulkanizator - 512 807 036
Młody, dyspozycyjny - cukiernik,
niewielkie doświadczenie w pracy na
kuchni - można pisać na meila boq@
o2.pl - 785 139 609
Młody, dyspozycyjny - uczciwy pilnie
podejmie jakąkolwiek pracę na stałe
lub dodatkową szybko się uczę - 727
508 717
Młody, dyspozycyjny - wykształcenie
średnie podejmę każdą, najlepiej stałą
pracę - 781 086 575
Młody, prawo jazdy kat. B - chętnie
się czegoś nauczę - 503 599 782

Na weekendy - na kuchni, piekarni 513 048 307

Ochroniarz - 23-latek podejmie
pracę jako ochroniarz na terenie JG i
okolic - 663 349 972
Od czwartku do niedzieli, najchętniej w
gastronomii, posiadam doświadczenie
- 669 417 059, 075 75 31 188
Od zaraz - kobieta uczciwa, pracowita
podejmie pracę email Jola30@poczta.
onet.pl - 695 045 336
Od zaraz - student podejmie pracę od
zaraz - 506 178 245
Od zaraz jako mechanik - lakiernik spawacz - tylko poważne oferty - 668
137 213
Ogólnobudowlany - szukam
pracy przy kompleksowym remoncie
mieszkania lub na budowie (położę
glazurę, hydraulikę i elektrykę) najchętniej okolice Lubania, Lwówka, Gryfowa,
Mirska - 501 660 776
Opieka Niemcy - mężczyzna podejmę pracę do opieki mężczyzny,
mam ponad 50 l doświadczenie praktyka – gotuję, sprzątam, prawo jazdy
B, niemiecki do osoby chodzącej - 600
568 530
Po ekonomie i pedagogice - (z tytułem
technik ekonomi) oraz ukończyłem studia pedagogiczne o profilu: Pedagogika
Opiekuńcza i Resocjalizacyjna, prawo
jazdy kat. B, email:bambo9@o2.pl 692 566 287
Po socjologii - mam wykształcenie
wyższe (licencjat z socjologii) posiadam
również 5 letnie doświadczenie w handlu oraz na recepcji, z prawem jazdy
kat. „B”, wiek 26 lat - 667 017 256
Podejmę pracę biurową - 5 lat
doświadczenia w pracy biurowej, język
niemiecki w stopniu komunikatywnym,
wykształcenie wyższe, kierunek marketing i zarządzanie, wiek 33 lata - 785
956 781
Pokojowa - na terenie Karpacza,
może być na 1/2 etatu - 513 048 144
Pokojowa - szukam pracy w pensjonacie, ośrodku wczasowym - 782
116 458
Pomoc drobna - Chętnie pomogę
starszej osobie np. w prowadzeniu
domu i zakupów. W godzinach 15.00
- 18.00. Jestem osobą uczciwą i
sumienną. - 757 522 628

Poszukuję pracy biurowej - Mgr
germanistyki, student zaoczny UE
Wrocław-Zarządzanie szuka pracy
biurowej na terenie JG i okolicy. Jestem
ambitny, zdeterminowany, pracowity.
Zainteresowane firmy proszę o kontakt
- 606 911 250
Praca - dyspozycyjna, operatywna
emerytka 55 latka z samochodem 504 786 104
Praca chałupnicza - podejmę pracę
chałupniczą - 669 947 986
Praca dodatkowa - młody, dyspozycyjny 5 dni w tygodniu od godz. 16,
weekendy wolne, prawo jazdy kat. B,
samochód na gaz, doświadczenie w
bezpośredniej sprzedaży usług finansowych pilnie podejmie pracę - 796
953 788
Praca na stale - dziewczyna 23 lata
ze średnim wykształceniem podejmie
pracę. Znajomość języka włoskiego i
prawo jazdy kat. B - 510 273 338
Praca na stałe - jestem po technikum
handlowym. Mam 20 lat. Posiadam
prawo jazdy kat. B własny samochód.
Szybko się uczę. Pracowita miła sympatyczna - 792 456 232
Praca na weekendy - jestem uczennica technikum hotelarskiego, mam
doświadczenie w gastronomii - 669
820 587
Praca z zakwaterowaniem - posiadam prawo jazdy kat. B i C oraz kurs na
przewóz rzeczy. e-mail: holek1987@
interia.pl - 664 759 439
Pracowity - młody student podejmie się każdej pracy w trybie natychmiastowym kat. B - 514 792 057
Pracownik uniwersalny - młody,
ambitny z wieloma umiejętnościami:
j. ang. poziom średni, obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, doświadczenie w prowadzeniu busów, wózków
widłowych - 605 580 519
Prawo jazdy i uprawnienia - 31 letni,
kat. B, C, uprawnienia na koparko-ładowarki i wózki widłowe - 668 306 116
Prowadzenie domu - zakres
obowiązków i warunki do uzgodnienia
- 693 360 209
Recepcja biuro - posiadam wymagane kwalifikacje i doświadczenie - 721
578 985
Referent - Szukam pracy jako
referent do spraw dokumentacji technicznej, mechanik samochodowy,
odbyłem staż w Kopex - Famago,
pracowałem w firmie PRETTL w
Czechach (Liberec) kabeltec - tylko w
Zgorzelcu - 513 906 190
Remonty - Remonty i wykończenia
wnętrz kompleksowo, łazienki od A do
Z - 601 682 242
Rencistka - Mam 55 lat niepaląca,
uczciwa ze znajomością kasy fiskalnej,
doświadczenie w handlu 30 lat - 697
453 526
Restauracja, sklep, kasyno młoda, dyspozycyjna miła kobieta
pilnie podejmie pracę od zaraz - 693
579 479
Robotnik budowlany - podejmę
pracę - 509 645 131
Roznoszenie ulotek - 16 lat, od
poniedziałku do piątku godzinach
popołudniowych - 798 552 857
Roznoszenie ulotek - od poniedziałku do piątku nawet po 8 godzin
dziennie - 695 342 207
Samotna matka - szukam pracy
chałupniczej lub sprzątanie biur lub roznoszenie ulotek w godzinach między
12 a 16 oraz pilnie potrzebuje odzieży
dla dziewczynki 110 cm 165 cm - 791
651 893
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Staż - Chętnie podejmę staż przez
Urząd Pracy w gabinecie kosmetycznym, interesuję się stylizacją paznokci
- 665 775 144
Stróż - dozorca - odpowiedzialny
mężczyzna podejmie pracę od zaraz
jako dozorca obiektu na terenie Jeleniej
Góry lub okolic - 669 483 600
Student - każdy rodzaj pracy w
godzinach popołudniowych w tygodniu oraz w soboty i niedziele - 668
440 032
Student - od pn do pt tak żeby nie
kolidowała z zajęciami - 669 380 321
Student dziennie - szukam pracy
najlepiej wieczorami i w weekendy 796 596 797
Student z kat. B - na terenie Jeleniej
Góry lub Piechowic. Posiadam prawo
jazdy kat B. Mam doświadczenia jako
sprzedawca - 788 169 817
Student zaoczny Zarządzania obsługa komputera, kat. B, j. angielski,
ambitny i chętny do podnoszenia własnych umiejętności - 603 750 102
Studentka pedagogiki przedszkolnej - jestem studentką I roku
studiów magisterskich uzupełniających
(zaoczne), szukam pracy w przedszkolu, email: malgoska3_23@o2.pl
- 661 869 031
Studentka zaoczna - dorywcza
praca - 888 249 206
Studentka zaoczna - książeczka
sanepidu, ukończony staż w biurze,
praca może być w Karpaczu, Szklarskiej najlepiej z zakwaterowaniem
lub inna praca np w biurze, w sklepie
- bardzo pilne - 726 505 417
Studentka zaoczna - młoda, punktualna, odpowiedzialna, szybko się
uczę. Podejmę pracę od zaraz - 691
063 023
Studentka zaoczna prawa - a pełny
etat w dobrze rozwijającej się firmie.
Prawo jazdy kat. B, obsługa urządzeń
biurowych, doświadczenie w pracy z
klientem - 514 318 371
Studentka zaoczne UE - 25-letnia
studentka 3-go roku na UE kierunku
ekonomia podejmie pracę, tylko
poważne oferty - 889 490 529
Studentka, 23 lata - Jestem studentką studiów zaocznych. Podejmę
pracę od zaraz. Jestem osobą
dokładną, sumienną i szybko się
uczę. Posiadam prawo jazdy kat. B 691 063 023
Średnie wykształcenie 27 lat - odpowiedzialna z doświadczeniem podejmę
pracę – kelnerka - barmanka. - 793
686 630
Średnie, kat. B - młody, ambitny
podejmie się każdej pracy wykształcenie średnie - 514 792 057
Traktorzysta + a - wózek
widłowy solidny, mobilny, dyspozycyjny,
doświadczony - 608 235 385
Tynkarz - do agregatu szuka pracy
młody silny i ambitny - 662 859 792
Uczennica 3 klasy liceum, podejmie
pracę na weekend 21-22.11, najlepiej
na promocję, do opieki dziecka, itp.
Jelenia Góra i okolice - 695 212 075
Uczennica zaoczna - podejmę
prace w sklepie odzieżowym, solarium,
w barze lub restauracji - 511 692 472
Uczennica, dodatkowej - 19 lat, szukam pracy dodatkowej, interesuje mnie
wszystko: sprzątanie, kelnerowanie,
ulotki - 605 594 388
W handlu - duże doświadczenie. Prawo
jazdy kat. B - 607 592 100
W hurtowni, piekarni - jako kierowca,
dyspozycyjny - 505 288 212
W magazynie, hurtowni - w Jeleniej
Górze. Posiadam doświadczenie - 886
540 377

Pomoc kuchenna - posiadam prawo
jazdy kat. B - 667 377 795

Solidny pracownik - 23 lata szukam
pracy stałej, najchętniej w biurze,
doświadczenie w handlu komunikatywny, nastawiony na sukces, prawo
jazdy kat B, obsługa komputera - 793
240 588

Pomoc kuchenna kobieta 22 lata
- pilnie podejmę pracę jako pomoc
kuchenna (jestem po szkole gastronomicznej) - 503 469 854

Sprzątanie - Szklarska - młoda, 25
lat posprząta mieszkanie pensjonat itp.,
umyje okna w Szklarskiej Porębie, od
zaraz - 781 465 910

Pomoc kuchenna, kucharz - mam 21
lat, jestem miła, odpowiedzialna i jestem
po szkole gastronomicznej email: augustyna19@o2.pl - 607 528 431

Sprzedawca - kasjer kobieta 23
lata - jako kasjer-sprzedawca - 503
469 854

W salonie samochodowym - lub
sklepie motoryzacyjnym. Posiadam
wykształcenie jako technik mechanik.
Jestem 20 letnią szybko uczącą się
kobietą. - 517 736 806

Pomoc w domu - kucharka - ugotuję,
posprzątam, zrobię zakupy - 792
876 422
Popołudniu - do sprzątania biura
- 506 696 450
Poszukuję pracy - pilne - do układania towaru sprzątania na produkcje
itp. - 663 368 701

Sprzedawca - młoda, dyspozycyjna, doświadczenie na stanowisku
sprzedawca poszukuje pracy od zaraz
najlepiej w butiku - 691 145 229
Sprzedawca lub kelnerka - odpowiedzialna młoda kobieta z miłą aparycją podejmie pracę od zaraz jako
sprzedawca lub w restauracji jako
kelnerka - 693 579 479

W ochronie - lub inną pracę fizyczną.
Mam 3 grupę niepełnosprawności 785 484 558

W weekendy - jako pomoc kuchenna,
kelnerka, przy sprzątaniu lub w sklepie
albo pomogę przy weselach, bankietach, rocznicach itp.(obsługa kelnerska,
pomoc w kuchni). - 723 699 359
W zamian za załatwienie - dobrze
płatnej pracy dam 10% prowizję od
każdej pensji. Mam 32 lata prawo
jazdy kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe, j.niemiecki. Dyspozycyjny, bez
nałogów. - 885 303 715
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Wykształcenie średnie - znajomość kasy fiskalnej, Jestem osobą
pracowitą zaradna, szybko uczącą
się. Poszukuje pracy i zacznę od zaraz
- 661 279 210
Wykształcenie średnie techniczne - praktyka w stolarce mechanice
budownictwie język angielski prawo
jazdy B, C, E kursy i badania aktualne
lat 23 - 693 891 578
Z wykształcenia mechanik - poszukuję
pracy - może być konserwatorem lub
kierowca - 721 823 491
Złota rączka - podejmie pracę - 793
920 829
Zorganizowana kobieta - w
średnim wieku podejmie pracę w Niemczech do opieki nad starszymi ludźmi,
znaj. jez. słabo w mowie i piśmie - 693
250 705

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Do remontu - Mieszkanie do 80 tys
zł. W okolicach Jeleniej Góry - N.Ż.lic
9549 - 793 363 574
Działkę budowlaną w Cieplicach 1000-1500 m2 - 509 596 339
Garaż - (ewentualnie wynajmę) przy
ulicy Karłowicza - 697 112 721
Grunt rolno-budowlany - w okolicy
Jeleniej Góry - 601 820 580
Małe mieszkanie - do 60.000 tys.
zł. Jelenia Góra lub okolice - 697
994 542
Mieszkanie - dla klienta biura
INDOM w Cieplicach - najchętniej
kawalerkę z balkonem - Osiedle Orle
itp. - 692 178 993
Mieszkanie - do remontu 1 lub
2 pokoje za 80 tys. - lic.9549 - 793
363 574
Mieszkanie 170 tys. - kupię Jelenia
Góra i okolice 3-4 pokoje – pilne lic.9549 - 793 363 574
Mieszkanie 3 pokoje - w Piechowicach, Cieplicach lub Sobieszowie
– pilne - lic.9549 - 793 363 574
Mieszkanie na Zabobrzu - 2,3, 4
pokoje, dla zdecydowanych klientów.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
Pilnie 3 pokoje - (Zabobrze, Cieplice)
na parterze lub w budynku z winda nr
lic. 3059 - 668 667 637

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka na Zabobrzu II, 30 m2,
wysoki parter, gotowa do wprowadzenia - dzwonić wieczorem - 075
64 287 07
Pensjonat oraz działkę zabudowaną o powierzchni 3000 m2 położone w centrum Karpacza - cena
1600 000 PLN - 509 229 092
Działka budowlana 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
Pilnie dom ze stodołą - 8 km od
Jeleniej Góry - 609 409 725
Duża kawalerka w Jeleniej Górze okolice Małej Poczty, najchętniej bez
pośredników - 604 307 932
Działka budowlana w Piechowicach Dolnych 972 m2 - cena 99.000
- 788 301 420
Mieszkanie II poziomowe 82 m2 w
starym budownictwie po kapitalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe,
salon z kominkiem - cena 235.000
zł. - 721 553 099
Mieszkanie 2 pokojowe 52,03 m2
po kapitalnym remoncie - komfortowe, II piętro, Zabobrze III, cena
220.000 - 517 785 234
REKLAMA
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Mieszkanie spółdzielcze w Kowarach za 30 tys. - 696 815 788
Powierzchnia posiadłości 43 A,
wyłożone kostką brukową, ogrodzone, sad owocowy, pomieszczenia gospodarcze, domek letniskowy,
8 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki - 075 76
10 009, 501 182 005
M4 - 3 pokojowe, widok na piękną
panoramę gór w dobrym punkcie
Zabobrza blisko szpital, kościół,
market - 502 784 697
Sprzedam lub wydzierżawię budynek gospodarczy, wolnostojący
nadający się na każdą działalność
wszystkie, media, ogrodzony w
Piechowicach - 696 594 665
267532. 115 000 zł mieszkanie - 46
m2, 2 pokoje po remoncie, czwarte
piętro w bloku, Mysłakowice. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
268779. 121 000 zł. mieszkanie - 40
m2, 2 pokoje, stan deweloperski podwyższony, pierwsze piętro w kamienicy,
Cieplice. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
268771. 150 000 zł. lokal - użytkowy,
po remoncie, dwa pomieszczenia
sanitarne, 57 m2 na parterze, wejście
z ulicy. W pobliżu centrum Jeleniej Góry.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
266983. 2 pokojowe - atrakcyjnie
położone bardzo ładne mieszkanie na
wysokim parterze. Roksanes Żukowski
- 7867 ABN Stępień Nieruchomości 508 240 831
268205. 2 pokojowe - pilnie - mieszkanie z charakterem w idealnej lokalizacji,
I piętro. Lic. 5124 - 603 491 335
268090. 2 pokojowe na Zabobrzu
III - 54 m2 po remoncie w dobrej cenie
- Nr.lic 5877 - 515 285 788
268671. 2 pokojowe na Zabobrzu III bardzo ładne, rozkładowe mieszkanie
- salon z dużym balkonem z widokiem
na góry. W cenie mieszkania pozostaje zabudowa kuchenna wraz ze
sprzętem AGD - Nr.lic 5877 - 515
285 788
269579. 2 pokojowe na Zabobrzu
III - nie wymagające nakładów
finansowych, dobra cena. Nr.lic
5877 - 515 285 788
269187. 2 pokojowe z ogrodem
- blisko centrum pośrednik odpowiedzialny zaw. R. Żukowski nr lic.
7867 - 662 009 400
269629. 2 pokojowe Zabobrze - 47
m2, 2 piętro do remontu - NM5877
- 500 122 446
269690. 250 000 zł za dom - wolnostojacy, 217 m2 powierzchni całkowitej, 950 m2 działki, do częściowego
remontu, w gminie Mysłakowice. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
269268. 258 000 m2 działki - w
Trzcińsku, w tym 10400 m2 przeznaczone pod usługi ( pensjonat,
agroturystyka, duży dom ) 7 zł/m2.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
268673. 3 pokoje na Zabobrzu III - na
pierwszym piętrze 63 m2. W mieszkaniu znajduje się słoneczny salon
z dużym balkonem, dwie sypialnie,
kuchnia z meblami i sprzętem AGD
(zmywarka i lodówka) Nr.lic 5877 515 285 788
269575. 3 pokoje w Cieplicach ładne mieszkanie na osiedlu Orlim
54 m2 - Nr.lic 5877 - 515 285 788
268667. 3 pokojowe ok. Żeroma - 73
m2 po remoncie, rozkładowe, ze
wspólnym ogródkiem, przy spokojnej
uliczce. Lic.5124 - 603 491 335
269742. 50 000 zł za 3409 m2 działka w Pasieczniku, w studium
planu określona jako „ tereny zabudowy mieszkaniowej, w granicach
dopuszczalnego rozwoju osadnictwa”. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
268211. 51 m2 179 tys. zł. - I piętro
na Zabobrzu III. Lic.5124 - 603
491 335

269664. 55 000 zł dom - wolno stojący
o pow. całkowitej ok. 70 m2 położony
w okolicy Jeleniej Góry. Na parterze
znajduje się kuchnia, pokój oraz korytarz. Na I piętrze są 2 pokoje. - 075/75
235 05; 607 270 989
269223. 55 m2 ok. Małej Poczty 2 pokojowe mieszkanie w nowym
budynku w idealnej lokalizacji, ogrodzona posesja. Cena 185 tyś zł.
Licencja 5124 - 603 491 335
267573. 55 m2 ok.Morcinka - 2 pokojowe mieszkanie w 8-mio rodzinnym
budynku, mieszkanie i budynek w
idealnym stanie. Cena 185 tys. zł.
Lic.5124 - 603 491 335
269222. 60 m2 okolice Żeroma - 2
pokojowe mieszkanie do zamieszkania, I piętro, możliwość wydzierżawienia
garażu, budynek położony pod lasem.
Licencja 5124 - 603 491 335
267567. 60 m2 okolice Żeroma - 2
pokojowe mieszkanie w budynku pod
lasem a zarazem 5 min. spacerkiem
od ul. 1-go Maja, ładne i zadbane
mieszkanie na I piętrze. Lic.5124 - 603
491 335
268746. 75 000 zł działka - 4180 m2,
w tym 1000 m2 budowlanej, prąd na
działce, pozwolenie na budowę. Wojcieszów. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
269264. 78 m2 na Zabobrzu - Ul.
Kiepury, mieszkanie 4 pokoje, trzecie
piętro w bloku. 275 000 zł do negocjacji.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
268763. 80 000 zł. mieszkanie - 47
m2, 2 pokoje pierwsze piętro w bloku,
z ogródkiem i pomieszczeniem gospodarczym, w Barcinku. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
268253. 82 m2 na Zabobrzu III mieszkanie, 3 pokoje, w oryginale 4,
dziewiąte piętro w bloku z windą. 275
000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549 667 219 752
267579. Atrakcyjne 47 m2 - w Cieplicach 160 tys. - Nr.lic 5877 - 515
285 788
268249. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie 3 pokoje, ósme piętro w bloku
z windą, Zabobrze III. 229 000 zł
do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
269319. Bacewicz 30 m2 - wysoki
parter - idealnie urządzone, balkon,
zabudowa kuchni, duża łazienka.
lic.3290 - 692 178 993
267681. Bacewicz, Wita Stwosza
- interesujące oferty mieszkań.
Agencja Nieruchomości Indom
lic.3290 - 692 178 993
268200. Bliźniak 330 tys. zł. - Cieplice, obrzeża Osiedla XX-lecia, 5
pokoi, działka 500 m2. Lic.5124 - 603
491 335
268732. Cieplice - 52,8 m2,
2-poziomowe, gustowne, 2 pokoje,
kuchnia, duża łazienka, garderoba,
piwnica, ładna okolica, cena do
negocjacji lic. zaw. 10728 - 501
181 875
269633. Dom Cieplice - w spokojnej
dzielnicy 6 pokoi, 3 łazienki, garaż na
2 samochody, piękny widok na panoramę Karkonoszy - 500 122 446
268742. Dom w Jeleniej Górze wolnostojący, 205 m2 powierzchni
całkowitej, 448 m2 działki, spokojna
dzielnica Jeleniej Góry. 513 000 zł.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
268076. Dom w Piechowicach nadający się dla 2 rodzin - fajna cena
- NM5877 - 500 122 446
268069. Dom wolnostojący - w
okolicy Lubomierza z dużą działką.
Gorąco polecam - MN5877 - 500
122 446
269316. Dom z bala - 1690 zł/
m2 (netto) - Biuro Nieruchomości
INDOM - 692 178 993
267735. Dom z bali - projekt - wykonanie. Wskaż tylko lokalizację - 692
178 993

269898. Domy z bala - wskaż miejsce
- po trzech miesiącach dom będzie
Twój - cena za m2 - do 1670 zł/m2
netto. Agencja Nieruchomości INDOM
lic.3290 - 692 178 993
268184. Działki Cieplice - budowlane,
uzbrojone, malowniczo położone obok
Słonecznej Doliny. Powierzchnie od ok.
1500 m2. Doskonała PROMOCYJNA
cena. Bez pośredników - 694 482 055
267679. Hofmana - 55 m2 - dwa interesujące pokoje, aneks kuchenny, piękny
taras - lic3290 - 692 178 993
269893. Kadetów - 55 m2 - 165000 zł.,
umeblowane - Nieruchomości INDOM.
lic 3290 - 692 178 993
269235. Kadetów - ładne M3 - mieszkanie położone na pierwszym piętrze
w wyremontowanej kamienicy niedaleko centrum Jeleniej Góry. Lokal
przestrzenny z balkonem o pow. 63m.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
268808. Kadetów - tak wiele za tak
mało. 55 m2 z umeblowaniem lic.3290
- 692 178 993
268049. Kawalerka Cieplice - Osiedle
XX lecia parter. NM5877 - 500 122
446
268677. Kawalerka Zabobrze III - bardzo ładna w dobrej cenie Nr.lic 5877
- 515 285 788
269638. Komfortowa szeregówka Dom o pow.197 m2 działki 330 m2
składający się z 5 pokoi, salonu otwartego na kuchnię,2 łazienek i garażu.
Dom do sprzedaży z wyposażeniem
NM5877 - 500 122 446
268045. Komfortowe Cieplice - blisko
centrum nowe atrakcyjne NM5877 500 122 446
269608. Lokal, parter - użytkowy w
Centrum na ul. Klonowica 79 m2,
parter, wejście bezpośrednio od strony
ulicy, do remontu. lic. zaw. 10728, - 501
181 875
268764. Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2 powierzchni użytkowej,
3 pokoje, pierwsze piętro w budynku
wielorodzinnym, na ładnym osiedlu
w Jeleniej Górze. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
269618. Mieszkania 36 m2 - w Piechowicach, N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
269616. Mieszkania dwupokojowego
40 m2 - na Zabobrzu N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
269188. Mieszkanie w Kowarach
- 3 pokojowe z ogrodem i garażem
pośrednik odpowiedzialny zaw. R.
Żukowski nr lic. 7867 - 662 009 400
269293. Mieszkanie z ogrodem - 42
m2 po kapitalnym remoncie i miejscem
na garaż. Cena tylko 105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
267358. Nowe mieszkania Cieplice dla
wymagających tuż przy powstających
Termach Cieplickich - obok Biedronki
Pod Koroną. Energooszczędne Ściany,
Ogródki, Balkony, Parki, Wyjątkowa
Ilość Okien, kontakt - info@dom-pol.
com
269607. Ok. Akademii Ekonomicznej rozkładowe, słoneczne 3 pokojowe na I
p. w budownictwie z cegły Na podłodze
deski. Ogrzewanie gazowe, nowe
instalacje, nowy piec. Okna nowe PCV.
lic. zaw. 10728 - 501 181 875
269895. Park Sudecki - 50 m2 - w pełni
umeblowane. Komfortowe - Agencja
Nieruchomości INDOM lic.3290 - 692
178 993
269255. Piechowice -mieszkanie - oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny
trzypokojowy położony w Piechowicach. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
269641. Piętro bliźniaka - 2 pokoje 54
m2 z dużym ogrodem NM5877 - 500
122 446

269621. Pilna sprzedaż - mieszkania
trzypokojowego - tylko 130.000 zł. na
Zabobrzu N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
269624. Plac Ratuszowy - mieszkanie
47 m2. 2 piętro, dwie sypialnie, salon z
aneksem kuchennym, garderoba. 197
tys. lic 9549 - 501 736 644
269243. Świeradów Zdrój - mieszkanie
trzypokojowe w nowym bloku z cegły,
59 m2 cena 165 tys. zł. OKAZJA
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
268145. Ul. Kiepury 3 pokojowe - przestronne 63 m2, balkon, duża piwnica
- 501 181 875
269248. Wiłkomirskiego - M2 - mieszkanie położone na pierwszym piętrze,
rozkładowe z balkonem, 52 m2, cena
173 tys. zł Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
269238. Wyszyńskiego na gabinety duże mieszkanie położone w ścisłym
centrum miasta, przy skrzyżowaniu świetlnym. Lokal znajduje się na
pierwszym piętrze. Cena 297 tys.zł
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
269155. Zabobrze 2 pokojowe - 54 m2
na Kiepury do wprowadzenia pośrednik
odpowiedzialny zaw. R. Żukowski nr lic.
7867 - 662 009 400
268041. Zabobrze III - bardzo ładne
3 pokojowe o wysokim standardzie
w atrakcyjnej cenie. NM5877 - 500
122 446
269642. Zabobrze III - bardzo ładne
rozkładowe mieszkanie, z widokami
na Górę Szybowcową NM5877 - 500
122 446
130.000 zł. - za trzypokojowe mieszkanie na I piętrze przy Karłowicza N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
1300 zł./m2 - domu w zabudowie bliźniaczej, stan deweloperski, w bardzo
ładnej lokalizacji N.Żebrowscy lic.9549
- 505 074 854
1503 m2 za 100 000 zł - działka budowlana w Jeżowie Sudeckim, dojazd
drogą asfaltową, dostęp do mediów.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
2 pokoje - 40 m2 na 4 piętrze w bloku
z widokiem na Śnieżkę z piwnicą i
balkonem. Słoneczne, częściowo
wymieniona stolarka. Cena 135 tys. 607 609 642
2 pokoje Cieplice - Orla lub XX-Lecia
Nr.lic 5877 - 515 285 788
2 pokoje Karłowicza - szczytowe,
narożne, bez balkonu, 47 m2, dwa
pokoje, rozkładowe, do remontu. W
tym roku przewidziane ocieplanie bloku.
Cena 135 tys. - 662 230 067
2 pokoje na Zabobrzu 49 m2 - 2 pokoje
na Zabobrzu 49 m2 - 509 996 394
2 pokojowe - 35 m2 na parterze w
bloku, Cieplice sprzedamy Euro-Dom
lic.4566. - 601 540 292
2 pokojowe - 41 m2 z loggią. Cena 120
tys. zł do negocjacji nr lic. 10750 - 691
210 677
2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu,
ładne, do zamieszkania od zaraz lic3290 - 788 405 734
2 pokojowe - mieszkanie, nowe - okazja, częściowo umeblowane i wyposażone, w Parku Sudeckim, dobra cena.
Atrakcyjne położenie - 664 644 672
2 pokojowe - na II piętrze w ładnej
zadbanej i zielonej okolicy, blisko centrum Jeleniej Góry propozycja ceny 125
tys. Lic.5877c - 500 122 447
2 pokojowe - tanio - 3290 - 662 040
448
2 pokojowe - tanio - Zabobrze, 41 m2,
balkon, dobra lokalizacja, Dobra cena
do negocjacji lic. zaw. 10728 - 501
181 875
2 pokojowe - Zabobrze II - 54 m2 z
balkonem, 155 tys. zł do negocjacji.
Jeldom lic 3059 - 600 434 800

2 pokojowe 125 tys. - mieszkanie blisko
centrum Jeleniej Góry w ładnej zielonej
okolicy, II piętro, mieszkanie rozkładowe, słoneczne - 500 122 447
2 pokojowe 54m 2 - ul Kiepury. Perfekcyjny stan mieszkania, idealna
lokalizacja - przy Zusie. Lic. 12181
Marek Stępień - 508 240 821
2 pokojowe do remontu - na Zabobrzu, 2 piętro. Nr licencji: 5877 - 500
122 470
2 pokojowe na Zabobrzu II - 40 m2 z
balkonem na II piętrze. Budynek po
termomodernizacji. 137 tys. zł do negocjacji. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
2 pokojowe na Zabobrzu III - bardzo
ładne 54 m2 po atrakcyjnej cenie Nr.Lic 5877 - 515 285 788
2 pokojowe os. XX-lecia - balkon, 35
m2, III piętro po remoncie - lic. zaw.
10728 - 501 181 875
2 pokojowe na XX-lecia - mieszkanie
z balkonem, po remoncie nr lic. 10750
- 691 210 677
2 pokojowe Zabobrze II - 35 m2, balkon,
budynek ocieplony, cena 120 tys. do
negocjacji - Lic 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
2 pokojowe Zabobrze II - sprzedam 54
m2 na IV piętrze 155 tys. zł do negocjacji. JELDOM lic.3059 - 600 434 800
2 pokojowe Zabobrze III - sprzedam
52 m2 na II piętrze, czteropiętrowego
bloku, 180 tys. zł JELDOM lic.3059 600 434 800
3 pokoje na Zabobrzu III - 63 m2.
bardzo ładne, pierwsze piętro. Nr.lic
5877 - 515 285 788
3 pokoje na Zabobrzu III - VIII piętro, IV
piętro, II piętro z garażem, I piętro, na
wysokim parterze z tarasem. Polecam.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
3 pokojowe - 165000 zł. - L 5908 - 723
143 566
3 pokojowe - do wprowadzenia, z
balkonem. Zabobrze- Jelenia Góra nr.7867 - 514 600 108
3 pokojowe - Jelenia Góra - 68 m2
- centralne ogrzewanie, nowe okna,
tanie w utrzymaniu, słoneczne, zielona
okolica przystanek MZK pod domem cena 210 tys. - 510 042 734
3 pokojowe - mieszkanie na 3 piętrze
o powierzchni 55,65 m2, w bloku 4
piętrowym, dobry standard, środkowe,
ciepłe, zadbane, bardzo atrakcyjna
cena. lic.zaw.2400 - 669 620 071
3 pokojowe - mieszkanie na III-piętrze
bloku 4-piętrowego, dobry standard,
środkowe, zadbane, bardzo atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz - lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
3 pokojowe - super lokalizacja - Sprzedam mieszkanie w super lokalizacji, w
pobliżu Akademii Ekonomicznej. 75
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Nowe
CO- gazowe, niski czynsz 70 zł. Cena
250 tys. zł nr lic. 10750 - 691 210 677
3 pokojowe - Zabobrze 3 - 64 m2 +
12 m2 piwnica. Piętro 4/4. Wszelkie
media, do odświeżenia 220 tys. - 791
235 343
3 pokojowe Cieplice - sprzedam mieszkanie z garażem. Cena 189 tys. zł
do negocjacji. Jeldom lic.3059 - 666
830 830
38 m2 - 110000 zł. - w centrum miasta.
Dorota Banaszak nr lic. 10171 - 508
240 826
50 m2 - mieszkanie, na Kiepury, 2
pokoje, trzecie piętro, w czteropiętrowym bloku. 168 000 zł. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
50.000 zł. - za mieszkanie jednopokojowe na I piętrze w Piechowicach.
N.Żebrowscy lic.9549 - 505074854
54 m2 - 145 tys. zł. - mieszkanie Zabobrze II dwupokojowe licencja 5124 - 601
551 213
59 m2, okazja cenowa! - M-3 w centrum Świeradowa, 165 tys. zł, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
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60 m2 na 1-go Maja - mieszkanie, 2
pokoje do remontu w kamienicy, trzecie
piętro. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
63 m2 Zabobrze - mieszkanie na drugim piętrze trzypokojowe Zabobrze III,
230 tys zł licencja 5124 - 601 551 213
70 m2, 2 pokoje - łazienka, kuchnia,
ogródek, super okolica ok. 193 tys.
możliwa dowolna adaptacja - 502
119 060
78 m2 z garażem - sprzedam 4 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu III.
Jeldom lic.3059 - 600 434 800
86,5 m2 w rozsądnej cenie - 130 tys.
Pół kamieniczki plus strych. Ciekawa
lokalizacja okolice Jeleniej Góry. Polecam! N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
ATRAKCYJNE 0,5 ha - w Podgórzynie
250.000 - 508 127 007
ATRAKCYJNE mieszkanie - 2 pokojowe tj 54 m2 Lokal nie wymaga
żadnego wkładu ﬁnansowego. Usytuowane w „przyjemniejszej” części
Zabobrza III. - 796 160 678
BLIŹNIAK - ładny po kapitalnym
remoncie, pełne wyposażenie - lic3290
- 788 405 734
CIEKAWE mieszkanie 114 m2 - za
110 tys. Okolice Jeleniej Góry. 6 pokoi
ciekawa lokalizacja, cisza i spokój. Polecam! N.Ż. lic 9549 - 793 363 574
CIEPLICE - Oś. Orle - 3 pokoje, słoneczne, rozkładowe, IV piętro. Opcjonalnie garaż - 603 502 232
CIEPLICE - wyjątkowo ładne, duże
mieszkanie w Cieplicach Lic 5877 500 122 447
CIEPLICE 2 pokojowe - 51 m2, Ip. z
balkonem sprzedamy Euro-Dom lic.
4566. - 601 540 292
DEWELOPERSKIE - w centrum
miasta, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
DOM 230 tys. zł. - w okolicy JG, spokojna okolica. Cena do negocjacji - 691
210 677
DOM 250 tys. - okolice JG, wolnostojacy 160 m2, działka 600 m2, ładne
widoki, nieruchomość do remontu. lic.
zaw. 10728 - 501 181 875
DOM 250 tys. zł - w bliskiej okolicy
Jeleniej Góry. Cena do negocjacji nr
lic. 10750 - 691 210 677
DOM JG - w spokojnej dzielnicy Jeleniej
Góry 480 tys. zł do negocjacji nr lic.
10750 - 691 210 677
DOM Kowary Wojków - Dom Kowary
Wojków - 692 346 705
DOM na wsi do remontu - widok na
gondole w Świeradowie. Działka 0,5
ha. 220 tys do negocjacji. Lic 7453
Cztery Katy. - 785 535 613
DOM Ścięgny - nowy z 2009 roku w
do wykończenia, 600 tys. zł. licencja
5124 - 601 551 213

PRENUMERATA

DOM w Jeleniej Górze - pilnie - Jerzy
Kisiel - 792 382 579

DOM w Komarnie - w trakcie remontu z
bardzo dogodną lokalizacją, z ogrodem
2000 m2. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

DZIAŁKA w Jeżowie Sudeckim budowlana z dostępem do mediów, w
części ogrodzona, 1503 m2 - 100 000
zł. NŻ Lic 9549 - 667 219 752

DOM w Mysłakowicach - 220 m2 na
działce 1200 m2 450 tys. zł. licencja
5124 - 601 551 213

DZIAŁKA w Karpaczu - na osiedlu
Skalne 1740 m2. Projekt i pozwolenie na budowę w cenie. 290 tys. do
negocjacji. Lic 7453 Cztery Katy - 785
535 613

DOM w Piechowicach - 220 m2,
w dobrym stanie. Działka 600 m2.
Położony w spokojnej okolicy, bardzo
dobra lokalizacja. Cena 350 tys. NZ Lic
9549 - 660 408 360
DOM w Piechowicach - TANIO nr.7867 - 514 600 108

DZIAŁKI budowlane koło Świeradowa
Zdrój - 4 sztuki po 30 arów, bardzo
dobra lokalizacja z widokiem na kolej
gondolową w Świeradowie - 600
666 232

DOM w Siedlęcinie - 5 km od centrum
Jeleniej Góry - 604 609 208

GARAŻ - Osiedle Orle, duży, murowany, z oświetleniem - 509 319 021

DUŻY dom z zabudowaniami - bez
pośredników - okazja - 783 411 148

GRUNTY rolne - 7 ha w okolicach
Jeleniej Góry 7 zł/m2 licencja 5124 601 551 213

DWA pokoje w centrum Jeleniej Góry mieszkanie razem z własnym garażem
i wykupioną ziemią - 515 257 204
DWUPOKOJOWE - bardzo ładne
mieszkanie 37 m2, na I-piętrze w
bloku 4-piętrowym, po remoncie, dobry
standard, przytulne, słoneczne, klatka
schodowa zadbana. N.Szymkiewicz
lic.zaw.2400 - 669 620 071
DWUPOKOJOWE 145 tys. zł. - mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu II 54
m2 licencja 5124 - 601 551 213
DWUPOKOJOWE mieszkanie - 63
m2 na pierwszym piętrze. Cenna 199
000 zł. Dorota Banaszak nr lic. 10171
- 508 240 826
DWUPOKOJOWE Park Sudecki
- po remoncie, I piętro, 49 m2, duży
balkon, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
DZIAŁKA - interesującą, z widokiem,
działkę sprzedam - 3290 - 662 040
448
DZIAŁKA budowlana - 1200 m2 po
120 zł/m2 w Jeleniej Górze kierunek
Cieplice sprzedamy Nieruchomości
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
DZIAŁKA budowlana - ok. Jeleniej
Góry, 6300 m2. lic3290 - 788 405 734
DZIAŁKA budowlana - położona w
Komarnie z widokiem na Karkonosze
30 lub 50 arów. Możliwość wysyłki zdjęć
na maila - 600 031 092
DZIAŁKA budowlana - W Lubomierzu
atrakcyjne ceny - 693 965 644
DZIAŁKA budowlana - w Łomnicy, 23
zł/m2 - nr 7867 - 514 600 108
DZIAŁKA budowlana - z rozpoczętą
budową, stan zerowy tj. ława, fundamenty, płyta, działka 10 a, Pisarzowice
k. Lubania - 790 215 333
DZIAŁKA mieszkalno-usługowa - położona w Maciejowej bezpośrednio przy
ulicy Wrocławskiej. Powierzchnia 2050
m2 - 513 022 113
DZIAŁKA okolica Karpacza - działka
2450 m2 z ładnymi widokami, media w
pobliżu nr lic. 10750 - 691 210 677

KARPACZ, 67 m2 - mieszkanie trzypokojowe blisko centrum Karpacza, II
piętro bloku z cegły, balkon, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
KAWALERKA - na parterze, blisko
Centrum, 30 m2 - lic3290 - 788 405
734
KAWALERKA w centrum Zgorzelca cena 75000 - 509 871 243
KAWALERKA w Piechowicach Pośrednik odpowiedzialny zaw. Dominika Stępień nr lic. 5627 - 508 240
823
KAWALERKA Zabobrze III - bardzo
łada w dobrej cenie Nr.lic 5877 - 515
285 788
KIOSK typu Ruch - stan bardzo dobry.
Przyłącze prosu, sąsiedztwo pętli siódemki. Koszt 1000 zł. - 509 608 343
KOMFORTOWE mieszkanie - 2 poziomowe, 3 pokoje 74 m2, po remoncie.
Cena 260 tys do negocjacji. Cztery Kąty
lic 7453 - 785 535 613
KOMFORTOWE mieszkanie 93 m2 3 pokoje w centrum. Cena 430000 zł.
NKról, lic. 8151 - 600 258 703
LOKAL centrum - 79 m2, parter, wejście bezpośrednio od ulicy Klonowica,
lic. zaw. 10728 - 501 181 875
M-4 centrum Karpacza - okazyjna
cena - mieszkanie do modernizacji,
w kamienicy, I piętro, ogródek, garaż,
100 m2, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
M-4 w Cieplicach - mieszkanie poddaszowe w kamienicy, II piętro, 59 m2,
ogródek, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
MAŁA kawalerka - Domu Chemika,
niski parter. 65 tys. Bez pośredników
- 513 715 293
MIESZKANIE - 2 pokojowe, bardzo
ładne 54 m2, na 2-piętrze w bloku
3-piętrowym, słoneczne, przestronna
łazienka, dobrze utrzymane. Nieruchomości Szymkiewicz - lic.zaw.2400
- 669 620 071

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!

MIESZKANIE - 3-pokojowe na
4-piętrze, środkowe, rozkładowe,
wymaga remontu, o pow. 53,90 m2,
w bloku 4-piętrowym, Zabobrze II,
możliwość kupna garażu. Nieruchomości Szymkiewicz lic.zaw.2400 - 669
620 071
MIESZKANIE - 4 pokojowe blisko centrum oraz 3 pokojowe na Zabobrzu - lic.
3290 - 788 405 734
MIESZKANIE - 45 m2 tylko 179.000
- 793 355 015
MIESZKANIE - w Mysłakowicach
108.000 - ładne - 793 355 015
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
eleganckie o powierzchni 50,10 m2 na
III-piętrze w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III, słoneczne, dobry standard,
lokalizacja bardzo dobra - N.Szymkiewicz lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
ładne mieszkanie na I-piętrze o pow. 54
m2, rozkładowe, kuchnia zabudowana,
duży balkon od południa, Zabobrze II,
dobra cena. Nieruchomości Szymkiewicz - lic. zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - eleganckie, słoneczne o powierzchni 50 m2,
na I-piętrze w okolicach Małej Poczty,
budynek wielorodzinny, czynsz niewysoki, cicha okolica, do zamieszkania od
zaraz. N.Szymkiewicz lic.2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na I-piętrze
51,20 m2, blok 4-piętrowy, Zabobrze
III, rozkładowe, środkowe, słoneczne,
do częściowego remontu, klatka schodowa zadbana, cena atrakcyjna.
N.Szymkiewicz lic.2400 - 669 620
071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na parterze
bloku 4-piętrowego o pow. 44,30 m2,
ciepłe, rozkładowe, mieszkanie do
remontu, loggia zabudowana, czynsz
niewysoki. Nieruchomości Szymkiewicz lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokoje, 70 m2 - Kiepury (za ZUS-em) 4 piętro 200 tys. - 695
106 919
MIESZKANIE 3 pokojowe - bardzo
ładne, przestronne, 76 m2, na I-piętrze,
słoneczne, bardzo ciepłe, budynek
wielorodzinny, niski czynsz, doskonała
lokalizacja, okolica cicha. lic.2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
4-piętrze, środkowe, rozkładowe,
wymaga remontu, 53,90 m2, duży
balkon, w bloku 4-piętrowym, Zabobrze
II, możliwość kupna garażu N.Szymkiewicz lic.zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - w Mysłakowicach, po remoncie, balkon z widokiem na Śnieżkę. Gorąco polecam - Lic.
nr 7867 - 662 009 200
MIESZKANIE 3 pokojowe 62 m2 - na
Kiepury bez pośredników. Cena 220
000 - 503 128 443

MIESZKANIE 39.40 m2 - centrum
miasta 2 pokojowe. Szklarska Poręba
- 508 234 608
MIESZKANIE 3-pokojowe - na III-piętrze w bloku 3-piętrowym, słoneczne
z balkonem, wymaga remontu, niski
czynsz, możliwość wynajęcia garażu.
Nieruchomości Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3-pokojowe - rozkładowe, środkowe, bardzo słoneczne o
powierzchni 63,24 m2 do częściowego
remontu ,położone na IV-piętrze bloku
4-piętrowego. Nieruchomości Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 82 m2 - w Cieplicach lic
9549 - 793 355 015
MIESZKANIE Malczewskiego 51 m2 3 pokoje, IIIp, po remoncie. Możliwość
dokupienia garażu. Bez pośredników
- 661 029 447
MIESZKANIE na Kiepury - przestronne
2-pokojowe na III-piętrze o pow. 50,79
m2 w bloku 4-piętrowym, bardzo
ciepłe, duży balkon od południa, klatka
schodowa zadbana - lic.zaw.2400 - 669
620 071
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Okazyjnie sprzedam lub wynajmę powierzchnię biurową
o pow. 700 m2 i magazynowo-produkcyjną od 1000 m2
do 10000 m2, Jelenia Góra
- Kowary - 601 221 559, 502
548 771
NOWY dom Wojcieszyce - 150 m2,
kominek, działka 1000 m2, teren ogrodzony, ładny widok na góry. Cena 380
tys. zł lic. zaw. 10728 - 501 181 875
ORYGINALNE mieszkanie - na poddaszu w Cieplicach bezczynszowe
wykończone w drewnie, 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienki, spiżarka
- 504 091 818
OSIEDLE Czarne - działka budowlana budowlana na Czarnym. - 505
089 709
OSIEDLE Orle - garaż - przy ul. Rataja
3 w zabudowie szeregowej - 509
319 021
OSTATNIA taka okazja - Karpacz 100m2 - 270000 zł. Mieszkanie + garaż
lic.3290 - 692 178 993

MIESZKANIE na Zabobrzu - parter,
dwupokojowe, bez pośredników, 130
tys. - 505 865 407

PENSJONAT w Karpaczu - wraz
z mieszkaniem - Jerzy Kisiel - 792
382 579

MIESZKANIE w Cieplicach - 3 pokojowe na I-piętrze w bloku 3 piętrowym
o powierzchni 67,40 m2, duży balkon, dobra lokalizacja, mieszkanie do
remontu, atrakcyjna cena - N.Szymkiewicz - lic.zaw. 2400 - 669 620 071

PRZYTULNE mieszkanie - 2-pokojowe
bardzo ładne o powierzchni 48 m2 na
VIII - piętrze, środkowe, Zabobrze III,
balkon od południa, czynsz niewysoki,
cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071

MIESZKANIE w dobrej cenie - 110 tys.
za 86,5 m2. lic.9549 - 793 363 574
MIESZKANIE w Kowarach - 2 pokojowe, własnościowe, bezczynszowe.
Niskie koszty utrzymania, do zamieszkania od zaraz 185 tys. - 509 179 378
MIESZKANIE własnościowe 36.7
m2 - dwu pokojowe trzecie piętro,
Zabobrze, pierwsze budynek ocieplony,
nowe okna, cena 120 tys. cena bez
pośredników - 660 065 188
MIESZKANIE, tanio - blisko centrum
2 pokojowe II piętro 125 tys. NM5877
- 500 122 447
NIEZWYKLE atrakcyjny grunt - ul.
Wrocławska. Pośrednikom dziękuję 603 954 845
NOSKOWSKIEGO - 2 pokojowe, 53
m2 - 150 tys. zł. Jeldom Nieruchomości
lic.3059 - 600 434 800
NOWE mieszkania Cieplice! - dla
wymagających tuż przy powstających
Termach Cieplickich - obok Biedronki
Pod Koroną. Energooszczędne ściany,
ogródki, balkony, parki, wyjątkowa ilość
okien, kontakt - info@dom-pol.com
NOWY dom 380 tys. - nowy dom w
zabudowie bliźniaczej o powierzchnia
110 m2, stan developerski (do wykończenia posadzki i łazienki). Piękne
widoki na góry - 691 210 677

SPRZEDAM lub zamienię - na dwa
małe lub jedno z dopłatą mieszkanie 66
m2 - dwa balkony, trzy pokoje Zabobrze
2 - 694 761 943
SPRZEDAM lub zamienię - własnościowe w Mysłakowicach 43 m2 - piętro
w blokach na mniejsze w Podgórzynie,
Sobieszowie lub inne propozycje - 782
158 840
STRYCH w Cieplicach 30 m2 - Przy
budynku dużo terenu zielonego. Prace
rozpoczęte Dzwonić po godz 19 - 668
476 019
SZKLARSKA Poręba - działka z
warunkami zabudowy 1602 m2, 365
tys. zł. działka 3000 m2 85 zł/m2 licencja 5124 - 601 551 213
SZKLARSKA Poręba Górna M3 mieszkanie po remoncie w centrum
51 m2, balkon, nPartner, Lic. zaw.
4917 - 790 359 599
TRZYPOKOJOWE - mieszkanie rozkładowe położone na wysokim parterze
blisko centrum 85 m2 do niewielkiego
remontu za 230 tys. zł. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 869 172
WIDOKOWE grunty rolno-budowlane koło Jeleniej Góry - 603 954 845
WIEJSKI dom - mały do remontu
działka 1900 m2 - Lic 5977 - 500
122 447
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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

Willowe 3 pokojowe - na parterze,
66 m2 z ogrodem sprzedamy EuroDom lic. 45666. - 601 540 292

Dom w Piechowicach - salon 4 pokoje
2 łazienki. Najchętniej firmie - 783
969 406

Umeblowana kawalerka - w Cieplicach dzwonić po godz.17 - 793
464 848

Willowy apartament - 68 m2 - komfortowo umeblowany i wyposażony 2
pokojowe, kuchnia z jadalnią, balkon,
piwnica, faktura - Jelenia Góra - Maciejowa - 503 197 955

Duży pokój dla 2 osób - w centrum od
grudnia - 785 157 185

Umeblowane 2 pokoje - 51 m2 na
Zabobrzu - 1050 zł.(z czynszem) plus
media - 783 400 945

Zabobrze - mieszkanie dwupokojowe do modernizacji, 40 m2, loggia,
wysoki parter, nPartner, Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
Zabobrze - mieszkanie na parterze 40 m2, 2 pokoje, balkon, czysty zadbany blok- pilnie, propozycja
ceny130tyś lic 5877 - 500 122 447
Zabobrze 2 pokojowe - 40 m2 propozycja ceny 128 tys. NM 5877
- 500 122 447

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

Kawalerka - okolice zajezdni M Z
K - 511 089 923
Kawalerka Jelenia Góra Karłowicza - 509 940 044
Kawalerka po remoncie - umeblowana, ocieplony blok, dobra lokalizacja,
niskie opłaty, do wynajęcia od zaraz
- 604 750 162
Kawalerka w centrum - umeblowana balkon 550 + czynsz 200 +
liczniki - 691 240 110
Kawalerka w centrum - umeblowana, 600 zł. i media - 691 250 133
Kawalerka Zabobrze I - Szymanowskiego - parter, ciemna kuchnia od
1 grudnia 600 zł. w tym już jest czynsz,
plus media - 503 083 802

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

Lokal nowy 87 m2 - przy Kauflandzie. wyremontowany 4000 zł. - 501
730 905

Od zaraz mieszkanie 3 pokojowe 86
m2 w centrum, po remoncie, 1200
zł. - 664 308 587, 075 71 221 71

Lokal użytkowy w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 32 (obok posterunku
policji ) - 602 428 640

Kawalerka, umeblowana - Sobieszów - 667 268 932
Pokój z używalnością kuchni i
łazienki parze lub uczącej się osobie
- może być jedna osoba - wiadomość od 19 - 075 64 27 017
Stanowisko garażowe w budynku
przy Mickiewicza 20 A Jelenia Góra
- 513 018 495
Mieszkanie - Wiejska 96 Jelenia
Góra - powierzchnia 68 m2 - 600
955 129
Od grudnia 2009 duża kawalerka w
Jeleniej Górze okolice Małej Poczty
- blisko przystanek MZK, sklep itp. 604 307 932
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze
II, umeblowane i wyposażone - 800 zł
+ czynsz + liczniki - 697 091 010
Pokój w Sobieszowie z używalnością kuchni i łazienki i WC. Oddzielne
wejście - tanio - 660 509 720
Pokój w zamian za pomoc w
gospodarstwie domowym dla zmotoryzowanej kobiet - 692 347 761
Małe mieszkanie dwupokojowe z
Cieplicach - 800 zł + liczniki + kaucja
- 502 351 405
Bez pośredników mieszkanie 3
pokojowe, umeblowane w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - 1200 zł +
liczniki, kaucja wysokości czynszu
- 075 75 263 36
Mieszkanie dwupokojowe, kuchnia, łazienka - umeblowane, parking
- cisza - 692 347 761
2 pokoje dla studentek - centrum - 601
571 327
2 pokoje oddzielne - 1 salon połączony
z kuchnią, duża łazienka połączona z
toaletą. Okna od wschodu i zachodu.
Mieszkanie umeblowane - 663 509
660
2 pokojowe - 51m2, umeblowane,
opłaty 1100 złotych z ogrzewaniem i
czynszem do JSM, Zabobrze III. lic.
4566. - 601 540 292
Atrakcyjne lokale - użytkowy i
biurowy w centrum Jeleniej Góry - 513
018 455
Atrakcyjny lokal użytkowy - w centrum Jeleniej Góry - 603 347 415
Bardzo ładne mieszkanie - na
Zabobrzu III dwupokojowe 42m2 po
kapitalnym remoncie częściowo umeblowane. Cena 1100 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552

Lokal użytkowy - w centrum - 53
m2 - lic.7867 - 514 600 105

Lokal w centrum - 80 m2 na parterze
z witryną. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Lokal w Karpaczu 80 m2 - Lokal w
Karpaczu 80 m2 - 502 315 938
Ładne m-3 w kamienicy - mieszkanie w wyremontowanej kamienicy
niedaleko centrum miasta. Położone
na pierwszym piętrze, z balkonem i
wyposażoną kuchnią. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Mała kawalerka na Morcinka - 650 zł.
+ prąd + woda. Bez pośredników - 513
715 293
Mała Poczta - lokal - 20 m2, super
miejsce, duże szyby wystawowe,
ogrzewanie akumulacyjne. Cena 1650
zł. brutto FV - 785 088 777
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach 800 zł. + rachunki + kaucja - 663
232 298
Mieszkanie 2 pokojowe - w Karpaczu - 691 743 007
Mieszkanie 98 m2 - Oś. Czarne, 3
pokoje, kuchnia, łazienka + taras 40
m2 - 1500 zł. - 697 854 433
Mieszkanie w centrum - 54 m2
trzypokojowe na drugim piętrze umeblowane i wyposażone. Cena 1250 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
Na Zabobrzu III - 2 pokoje, aneks
kuchenny, częściowo umeblowane
(wyposażona kuchnia, łazienka, sypialnia) szafy w zabudowie, wysoki parter
1150 zł. + woda + prąd - 601 430 691
Od grudnia wynajmę - 2 pokoje Zabobrze Szymanowskiego 600 plus media
plus czynsz - 608 625 998
Odstąpię działający sklep - z odzieżą
używaną w centrum Jeleniej Góry z
powodu wyjazdu - 504 105 087
Odstąpię lokal gastronomiczny - na
Zabobrzu prosperujący, wyposażony 691 201 207
Pokój - Zabobrze 2 - 1 osobowy 783 777 015
Pokój 1 osobowy - dla współlokatorki
pracującej umeblowany, Internet, TV, w
mieszkaniu dwu pokojowym Zabobrze
250 zł + woda, gaz, prąd na połowę 660 065 188
Pokój dla jednej osoby - 550 zł.
miesięcznie plus opłaty lub dla dwóch
350 zł. plus opłaty - dwa osobne pokoje,
mieszkanie znajduje się na Zabobrzu 502 165 638

Biuro - 80 m2 w Jeleniej Górze Biuro - 80 m2 w Jeleniej Górze - 513
022 113

Pokój dla pary studenckiej - super
warunki, blisko centrum, rozsądna
cena - 693 458 705

Dla studentki miejsce w pokoju - w
mieszkaniu studenckim. Super warunki.
200 zł. plus media - 506 092 349

Pokój jednoosobowy - 609 318 418

Dla wymagających - Apartament
willowy 68 m2, umeblowane, wyposażone, aneks kuchenny, jadalnia, balkon,
piwnica, Maciejowa Jelenia Góra - 503
197 955
Dom dla firmy - 5 minut do centrum 605 063 176
Wynajmę halę 6000 m2 w
Kowarach na tor kartingowy
oraz 4000 m2 piwnic z możliwością adaptacji do zabawy
w paint ball - 502 548 771

Pokój jednoosobowy - w centrum JG
330 zł. z rachunkami + jednorazowa
kaucja - 506 068 255
Pomieszczenia biurowe - w centrum - 661 991 555
Pomieszczenie biurowe - w ścisłym
centrum, 1 piętro, 800 zł. z opłatami i
Internetem - 600 258 703
Studentce atrakcyjnej - szczupłej,
rozrywkowej wynajmę mieszkanie
za darmoszkę, gg 6830611 - 691
636 249
Szukamy współlokatora/ki - do
mieszkania 3 pokojowego na Kiepury
350 zł. + liczniki ok 50 zł. Mieszkanie
umeblowane - 781 723 201

W centrum - mieszkanie trzypokojowe
umeblowane i wyposażone na drugim
piętrze. Cena 1250 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Zabobrze 2 - pokoje - 1 osobowy
300 zł./ miesiąc, 1-2 osobowy 400pln/
miesiąc. W cenie są media + Internet
- 783 777 015

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 lub 3 pokoje - w Jeleniej Górze na
Zabobrzu lub niedaleko centrum dla
malej rodzinki na min 6 miesięcy - 600
321 157
2, 3-pokojowe - w Jeleniej Górze lub
okolicy do 1100 zł. + media - 660
431 867
Pilnie szukam kawalerki - w Karpaczu
- 667 585 328
Poszukuję mieszkania - 2 pokojowego w Karpaczu - 691 743 007
Szukam pokoju - w centrum lub
w śródmieściu. Czynsz max 400 zł.
Kobieta, pracująca, niepaląca - 781
957 409
Wynajmę pomieszczenie - na magazyn o powierzchni od 20 do 50 m2
w Jeleniej Górze lub okolice - 604
229 350

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

Przystojny 28 lat pozna - atrakcyjna i szczupłą studentkę, licealistkę
może być sponsoring paniom wykonującym najstarszy zawód świata z góry
dziękuje GG5514778 - 603 623 335
Przystojny 33 lata - zasponsoruję
panię w wieku 45-55 lat lubiąca sex w
każdym wydaniu! 100 % dyskrecja 501 804 857
Spędź Andrzejki ze mną - Wojtek 33
lata, kawaler, wyższe wykształcenie,
180 cm wzrostu, blond włosy - 605
499 767
Szukam miłej i uczciwej Pani - o
podobnym wyglądzie Ja 162-65-65. Z
Jeleniej Góry - 694 761 943
Szukasz sponsora? - młodej do
165 cm najlepiej o obfitych kształtach
poszukuje 57-latek - 796 441 228
Ula 22 i Sara 25 - zapraszają na
poranne igraszki - 792 434 738
Wieczny prawiczek - 26 latek pozna
panie, wiek nie gra roli, do seksu. Nie
sponsoruje, nie oczekuje. dyskrecja,
higiena zapewnione - 792 216 945
Zmysłowy masaż - TYLKO dla kulturalnych, zadbanych Panów po 50. W
hotelu lub u Ciebie. Dyskrecja zapewniona, tylko SMS - 661 014 182

USŁUGI
BUDOWLANE
Wyremontuję dach, mieszkanie
- tynki, regipsy, gładzie, płytki, woda,
prąd, C.O., malowanie, tapetowanie,
ogrodzenia - 662 142 682, 075 71
30 572

Na mniejsze Zabobrze III, 52 m2,
kawalerkę, własnościowe - telefon
po 18 - 662 864 588

Dachy, więźby dachowe, pokrycia
dachowe, obróbki blacharskie,
remonty - 601 981 289

Duże jednopokojowe - zamienię ładne
słoneczne mieszkanie pokój, kuchnia,
łazienka 50 m2 po podłodze, w bardzo
dobrym stanie technicznym na lokal
usługowy lic 5877 - 500 122 447

Hydraulik - tanio - 605 180 403

Mieszkanie 100 m2 - w centrum
Jeleniej Góry, 2 piętro centralne ogrzewanie 2 balkony na mniejsze z dopłatą,
do uzgodnienia - 500 278 919

Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, paneli, cyklinowani schodów, renowacja drzwi, malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Dachy - najtaniej w Jeleniej Górze
- 696 328 445

Komfortowa kawalerka 34 m2 - w
Piechowicach osobne wejście, nowe
ogrzewanie, okna, panele, kafelki na
większe - 607 662 930
Działka ok. Karpacza - widokowa
działka położoną ok. 10 km od Karpacza z ładnymi widokami. Media w
pobliżu. 2450 m2 - 691 210 677
Mieszkanie - w Sobieszowie na Orle
- 2 pokojowe - 723 295 011
Mieszkanie komunalne 48 m2 - z
możliwością wykupu w centrum miasta
Jeleniej Góry na mniejsze z centralnym
i łazienką - bardzo pilne - 796 178 340

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Przystojny 40 lat pozna panią do
tańca i do różańca - Jelenia Góra i
okolice na dobre i na złe - wiek bez
znaczenia - 511 752 773

Wykonam tynki, szpachle, gładzie, panele - tanio i solidnie - 504
964 227
Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609
789 262
Remonty domów i mieszkań,
glazura, panele, regipsy, sufity
podwieszane, gładzie, malowanie
- sprawnie, solidnie, fachowo - 660
181 055
Usługi hydrauliczne, woda, gaz,
kotły, kominki C.O - 723 769 376
Świadectwa energetyczne - 601
570 426
Rzeczoznawca budowlany - 601
570 426
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - 691 759 542

Dla Pań, dwóch młodych - i uroczych
przystojniaków. Razem i osobno, spełnimy każde fantazje - 691 412 930

Wykończeniówka: panele,
regipsy, płytki, przeróbki hydrauliczne, elektryczne, szpachle,
gładzie, malowanie, tapetowanie „Złota Rączka” - 885 742 245

Dojrzała z klasą - Dojrzała z klasą
- 695 077 034

Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197

Dwóch panów - pracujących w
delegacji 27 i 30 lat szukają miłych pań
do spotkań raz w tygodniu, szczegóły
do omówienia przez telefon - dzwonić
po 20 - 726 505 419

Dekarstwo, ocieplenia, wentylacja, remonty, naprawy - 601
861 085

Gabrysia - atrakcyjna 20 latka zaprasza na francuzika - 726 505 462
Jeżeli czujesz się spragniona chcesz poczuć się spełniona to, to
jest dla Ciebie. Dwóch wrażliwych
i czekających na spełnienie twoich
marzeń - 782 671 625
Lubań atrakcyjna 45 latka - spotka
się z panami tylko wyjazdy tylko SMS
telefonów nie odbieram - sponsoring 601 586 782
Ona szuka jej - Młoda bi szuka starszej
na wspólne zabawy. niunniusia@wp.pl
- nie szukam pary
Pan dla panów - Pan dla panów - 696
512 416
Pan zaprasza panie - na zmysłowy
masaż oraz namiętne pieszczoty bez
sponsoringu. SMS - 515 367 970
Para Pani 45 Pan 48 - poznamy
zadbane małżeństwo z Panią Bi w
zbliżonym wieku. Lokum mile widziane.
J. Góra. Zapewniamy dyskrecje i jej
oczekujemy - 607 495 461

Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Dachy - Fornal - solidna firma dekarska oferuje usługi blacharsko - dekarskie, remonty i naprawa dachów,
wymiana rynien, obróbki dekarskie,
krycie dachów. - 603 582 239
Dachy - remonty - pokrycia, konserwacja, ocieplenie, wentylacja - 602
884 480
Docieplimy budynek - docieplimy
budynek - 663 500 666
Helpman - wykonam wszelkiego
rodzaju usługi remontowe, instalacyjne
oraz wykończeniowe. gwarancje.
mail:helpman@onet.pl gwarancje,
referencje - 794 319 451
Hydraulik monter - wentylacja sieci
gazowe - uprawnienia - 603 540 888
Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie - 698 056 197

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
Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania
połowa lub w całości. Sprzedaż w stanie
deweloperskim z mozliwością domówienia
warunków solidnego wykończenia wnętrz.
Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/
m4098d8c147f1b Niezwykle interesująca
lokalizacja w miejscowości Piastów, będącej
częścią Piechowic. Zapewnia łatwy dojazd
do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji miejskiej 70 metrów, urokliwa , spokojna okolica z pięknym widokiem na góry.
Doprowadzony prąd, woda z własnej studni. Dom w pełni podpiwniczony, z garażem.
Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół budynku. Zapraszam do obejrzenia.
DOSKONAŁA CENA 355 TYS.
ZEB 1341 Przestronne mieszkanie trzypokojowe, o powierzchni 113 m2 położone na
drugim piętrze w kamienicy, w spokojnej
częsci Jeleniej Góry. Powierzchnia mieszkalna obejmuje przedpokój, z zabudowaną
szafą, duży hall z wyjsciem na balkon,
( może być traktowany jako dodatkowy
pokój ) osobną kuchnię z oknem wyposażoną i umeblowaną, łazienkę z oknem, w
wyposażeniu wanna, toaleta, umywalka i
miejsce na pralkę. Pokój, pokój gościnny z
wyjściem do zabudowanej loggi i sypialnię
z dużą garderobą. W większości wymienione okna na pcv, oryginalne od strony ulicy. W całym mieszkaniu podłogi drewniane,
tynki. Wymienione instalacja, gazowa, elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Ogrzewanie
piecem gazowym, dwufunkcyjnym. Opłaty miesieczne wynoszą 280 zł, w tym f. remontowy i opłaty eksploatacyjne. Do mieszkania przynalezy piwnica. Własne miejsce
parkingowe w podwórzu. Przygotowana do remontu klatka schodowa i dach budynku.
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, do odświeżenia, w doskonalej lokalizacji, blisko
centrum. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752.
ZEB 1205 Bardzo ładne mieszkanie , po
remoncie kapitalnym na I piętrze kamienicy secesyjnej w centrum miasta. Składa
się z dużego hollu , z którego są wejścia
do każdego pomieszczenia tj, kuchnia
z podręczną komórką , łazienka z wc i
kabiną oraz trzy pokoje w którym są piękne
secesyjne, funkcjonujące piece. Pokoje są
także tzw. przechodne tj. każdy pokój jest
ze sobą połączony drzwiami.W jednym z
pokoi jest wyjście na werandę , która stanowi dodatkowy walor mieszkania. Stolarka
okienna i drzwiowa jest drewniana, bardzo
ładnie odrestaurowana w bardzo dobrym stanie technicznym, w części pomieszczeń
jest oryginalny parkiet.Ogrzewanie jest gazowe - piec dwufunkcyjny/. Mieszkanie z
duszą dla konesera. Cena 430000 Serdecznie polecam. 505074854
ZEB 1356 Pół domu rok budowy 1995 w
cichej i spokojnej miejscowości 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
wolnostojący.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 części piwnicznej, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, całość wykończona i
umeblowana , niezależne wejście. Drugie
piętro do wykończenia wykonane są ścianki
działowe, możliwość 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.
Cena 640 tys. Poleca Tadeusz Sułkowski tel. 0 506 117 851.
ZEB 1373 Dom poniemiecki mieszkalno
-gospodarczy w trakcie remontu na działce
2000m2 w bardzo dobrej lokalizacji.Na
parterze częsci mieszkalnej są dwa pokoje
, kuchnia , pomieszczenie gospodarcze
, duża łazienka i korytarz. Na I piętrze są
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia do
adaptacji na cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną jest także strych. Część
gospodarcza - jest możliwość zrobienia
dużego garażu, oraz na piętrze możliwość
adaptacji na cele mieszkalne.W budynku
jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje elektryczne i siła ,
instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren cały jest
zdrenowany , dach po częściowej przekładce. Największym walorem tej oferty jest
lokalizacja oraz funkcjonalność pomieszczeń. Cena 350 tys. Serdecznie polecam
Anna Roziel 509156552
ZEB 1321 OKAZJA 105 tys. Mieszkanie w bardzo dobrym punkcie, w bliskim
sąsiedztwie przystanku MPK, sklepu,
przychodni lekarskiej , w dzielnicy Jeleniej
Góry - Maciejowej. Mieszkanie na parterze
o pow.42m2 plus pomiesczenia gospodarcze
typu piwnica i część strychu co daję łacznie
49,20m2 , do mieszkania przynależy dość
duży, zadbany ogród z altaną.Mieszkanie
jest na parterze, po kapitalnym remoncie.
Koszty m-nego utrzymania to 62zł . C.O.
na gaz - piec dwufunkcyjny, okna wszystkie
nowe -pcv.Instalacje wszystkie wymienione.Anna Roziel 509156552
Atrakcyjne, doskonale urządzone mieszkanie
o powierzchni całkowitej 81.32m2 położone
w jednej z najbardziej poszukiwanej części
Jeleniej Góry, na ładnie zagospodarowanym,
komfortowym osiedlu PARK SUDECKI.
Mieszkanie usytuowane na pierwszym piętrze
składa się z przedpokoju, gustownego salonu
połączonego z kuchnią, w pełni umeblowaną i
wyposażoną,( płyta elektryczna) z wyjściem na
balkon od strony południowej, gdzie roztacza
się piękny widok na góry. Eleganckiej sypialni,
pokoju dziecinnego ( meble w cenie mieszkania ) oraz bardzo ładnej łazienki wyposażonej w wysokiej jakości wannę narożną z
hydromasażem firmy ruben, umywalkę i toaletę. Szykownie urządzone, okna drewniane brązowe, nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne antywłamaniowe. Ściany i sufit
pokryte gładzią, pomalowane ciepłymi kolorami. Na podłogach w przedpokoju, salonie
i łazience dobrej jakości kafle, w pokoju dziecinnym i sypialni panele. Ogrzewanie I
ciepła woda sieciowe. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska o powierzchni
10,65 m2. Budynek w doskonałym stanie, ocieplony, klatka schodowa po remoncie.
Idealna lokalizacja dla ludzi ceniących komfort przestrzeni, a zarazem ciszę, spokój
oraz bliską komunikację z centrum. Bardzo atrakcyjna oferta, serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752 pb.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
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 od A-Z - kompleksowe
usługi hydrauliczne - 511 639 680
Instalacje elektryczne od A do
Z - wraz z pomiarami, oraz instalacje
alarmowa, strukturalna i telewizyjna,
w biurze, domku lub mieszkaniu - 661
813 117
Koparka kołowa - 16-to tonowa 601 789 268
Koparko-ładowarka- Koparkoładowarka z wywrotką do wynajęcia,
tanio i solidnie - 793 240 653
Koparkoładowarka wykopy
- przyłącza wodne i kanalizacyjne
szamba oczyszczalnie ekologiczne
tanio i profesjonalnie - 785 535 629
Kostka brukowa itd. - tarasy, podjazdy, parkingi, mury z kamienia,
ogrodzenia, doradztwo szybko tanio i
solidnie - 787 210 943
Łazienki, kuchnie - wykończenia
wnętrz - remonty - 691 873 807
Malarz do wynajęcia - solidny i
doświadczony - 792 462 031
Malowanie, panele - gładź, płyty
gipsowo-kartonowe, itp. - 793 461
150
Malowanie, remonty - gładź szpachlowa, regipsy, obsadzanie drzwi itp.
- 516 666 638
Mąż do wynajęcia - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
Murowanie - tynkowanie - firma
świadczy usługi w zakresie murowania
i tynkowania - 793 240 653
Ogólnobudowlane - glazura panele, hydraulika oraz inne usługi w
zakresie budownictwa - 502 068 070
Porządkowanie posesji - Porządkowanie posesji wywóz gruzu i nieczystości. Brukarstwo prace ziemne
i ogólnobudowlane. Tanio i solidnie.
- 793 240 653
Prace brukarskie z kostki granitowej
- i betonowej. Wszelkie wzornictwo.
Rzetelnie i rzeczowo. Fachowe doradztwo - 792 831 818
Prace wykończeniowe - gładzie,
tynki, malowanie, glazura itp. Inst.
wod-kan, elektryczne i gazowe, systemy grzewcze. Pełen profesjonalizm.
Doradztwo - 792 701 366
Projektowanie - domy jednorodzinne - garaże, przyłącza, stawy,
operaty wodnoprawne, solary, pompy
ciepła - 609 855 979
Remonty - mieszkań, domów, biura
- wykończenia itp. płytki i poddasza 507 475 727
Remonty - szybko tanio i solidnie 782 412 939
Remonty mieszkań - łazienek, elektryka, hydraulika, co i wszelkie roboty
budowlane - 796 996 637
Remonty mieszkań - łazienki - kompleksowo, solidnie, terminowo - 669
831 305
Remonty mieszkań - malowanie,
regipsy, panele i inne - 691 936 900
Remonty mieszkań łazienek - gładzie, panele, kafelki - solidnie, terminowo - 693 220 310
Remonty na cacy - Wyremontujemy
mieszkanie, dom, biuro itp. specjalizujemy się: - tynki, gładzie, malowanie
- regipsy - posadzki, panele, parkiety
- płytki, tapety i wszelkie prace wykończeniowe - 790 890 031
Renowacja drzwi - okien, mebli,
schodów oraz wszelkich konstrukcji
drewnianych i stalowych. Firma z
udokumentowanym doświadczeniem
- 607 609 642
Solidne remonty - mieszkań, łazienki
- kompleksowo - tanio i solidnie - 783
203 200

REKLAMA

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
Tynki, gładzie, malowanie - regipsy,
glazura, posadzki, panele, docieplanie
budynków, zabudowa kominków
inst. elektryczne, wod-kan. CO - 663
372 118
Usługi budowlano remontowe mieszkań, domów i biura. Wykończenia
itp-płytki, regipsy, tynki maszynowe,
poddaszy i ogólnobudowlane - 721
207 152
Usługi hydrauliczne - centralne
ogrzewanie. Instalacje wodne, kanalizacyjne, montaż urządzeń i armatury
sanitarnej - 669 826 053
Usługi hydrauliczne - instalacje
wodno kanalizacyjne itd - 669 156
881
Usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką Katapiler
- 601 789 268
Usługi ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika, tynki oraz inne
usługi z zakresu budownictwa. Możliwość ustalenia ceny od całości zlecenia
- 510 171 859
Usługi ogólnobudowlane - Kompleksowe usługi budowlane - 509 565 541
Usługi ogólnobudowlane - malowanie, gładzie, adaptacje poddaszy,
panele, płytki, tapety itp. - 501 073
796
Usługi remontowe - wykonamy
wszelkie prace remontowe szybko i
solidnie, tynki, gładzie, panele, regipsy,
płytki itd - 697 974 018
Usługi remontowo-budowlane Płytki, tynki, gładzie, malowanie itp.
Również dachy. Inne prace ogólnobudowlane - 502 538 727
Wlokbud - prace budowlane - Wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarka
z wywrotką, zagęszczarki gruntu - 793
240 653
Wybudujemy dom - docieplimy
budynek - 663 500 666
Wykonujemy prace - wewnątrz jak
i na zewnątrz. Płytki, panele, regipsy,
malowanie, tapetowanie, gładzie, tynki,
murowanie - 608 026 379
Wykonujemy prace wewnątrz - i
na zewnątrz budynków. Pytki, panele,
regipsy, malowanie, tapetowanie, gładzie, tynki, murowanie - 608 026 379
Wykończenia - solidnie. adaptacja
strychów, poddaszy kompleksowo,
gładzie, docieplenia, możliwość obejrzenia wykonanych prac, referencje
- 783 139 457
Wykończenia wnętrz itd. - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Wykończenia-elewacje Wykończenia; kafelki, regipsy, gładzie,
panele, malowanie, elewacje z tynku
naturalnego lub mineralnego - 793
240 653
Wynajem rusztowań - kompleksowe
wykończenia wnętrz - 660 072 188

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela - imprezy
okolicznościowe, karaoke - 603 785
794
Wesela, imprezy, prowadzenie
zabaw, różny repertuar, nagłośnianie, oświetlenie, może być profesjonalne kamerowanie - 692 046 727,
075 75 339 21
DJ na każdą okazje - oprawa muzyczna
imprez, wesela imprezy dla grup nagłośnienie. victoria-imprezy@wp.pl - 604
229 350

Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy,
nagłośnienia w ofercie naszej znajduje
się wieczór kolęd - 501 576 923
Muzyczne umilanie rozwodów - Profesjonalna orkiestra na każdą okazje
W skład zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym - 603 560 398
Muzyczny duet - studniówki, wesela,
bankiety - 609 851 863
Na Ślubie Kościelnym - Ave Maria na
skrzypcach - 661 125 226
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych
- zawodowi muzycy-obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewni
profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki, wesela - 603 560 398
Profesjonalna Orkiestra - na
każdą okazję - skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym skład
m.in. Sax akordeon z wokalem - 603
560 398
Summy Swoi-Band - zawodowi muzycy-obecnie najlepsza orkiestra na rynku
zapewni profesjonalna oprawę Twojej
zabawy studniówki wesela. Pomyśl już
teraz - 603 560 398

USŁUGI
OPIEKA
Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych, bądź dzieci - 75
71 37 630
Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Emerytowananauczycielka przedszkolna - zaopiekuje się dzieckiem
w soboty i niedziele z możliwością
przenocowania - 664 591 024

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam profesjonalnie biura
i mieszkania - 880 462 049
Świąteczne porządki - mycie okien,
sprzątanie mieszkań i domów - 669
947 986
Kompleksowe sprzątanie - biur,
mieszkań, hal, doczyszczanie i zabezpieczanie posadzek - 663 500 666
Pranie dywanów tapicerki - Pranie
dywanów tapicerki meblowej środki i
sprzęt KARCHER - 602 741 924
Profesjonalne sprzątanie
domów - mieszkań, również po remontach - 669 831 305
Sprzątanie mieszkań i domów również po remontach. Profesjonalnie,
solidnie, terminowo - 693 220 310

USŁUGI
KOREPETYCJE
Punkt przedszkolny KRAINA
SMYKA - ogłasza zapisy dzieci na
styczeń 2010 - 075 64 250 88
Angielski - korepetycje - wszystkie poziomy, możliwa nauka w
parach, 25 zł/1h, telefon SMS oddzwonię - 888 780 345
Angielski: Karpacz J. Góra
- Niepowtarzalne lekcje z doświadczonymi nauczycielami z Anglii i
USA! Szybkie efekty, miła atmosfera, wszystkie poziomy, przystępne ceny, godziny popołudniowe.
ZAPRASZAMY! 4w@wp.pl - 601
508 797
Ekonometria, ekonomia matematyczna - Korepetycje, pomoc,
projekty - 692 650 785
English - tłumaczenia lub profesjonalne korepetycje w miłej,
bezstresowej atmosferze! Materiały
zapewnione. Cena 30 zł./45 min.
Dojazd do ucznia w obrębie JG. 663 883 200
Fizyka - korepetycje - poziom
gimnazjum - 692 650 785

Język francuski - korepetycje - tłumaczenia, gramatyka, konwersacje,
wszystkie poziomy zaawansowania,
nauka od podstaw - 606 505 009
Język angielski - Cieplice i okolice,
lekcje angielskiego na wszystkich
poziomach, tłumaczenia, CV,40 zł./h
- 880 200 811
Język niemiecki - nauka na każdym
poziomie, przygotowanie do matury i
egzaminu gimnazjalnego, tłumaczeniamgr germanistyki - kontakt po godz.15
- 781 402 004
Korepetycje - na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum udzieli dyspozycyjna studentka IV roku germanistyki i anglistyki. Tanio i profesjonalnie
- 665 372 828
Korepetycje z języka włoskiego korepetycje z języka włoskiego szybko,
tanio i solidnie - 722 367 050
Korepetycje z matematyki - także
dla studentów - 697 814 556
Matematyka - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego udzieli korepetycji;
liceum, przygotowanie do matury, studia wyższe - 697 164 349
Matematyka - zajęcia w centrum
Jeleniej lub dojazd, również w małych
grupach, do liceum włącznie, mila
atmosfera, zapraszam - 500 101 667
Matematyka chemia fizyka - korepetycje dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Możliwy dojazd do
ucznia - 668 381 086
Niemiecki - korepetycje profesjonalnie, tanio, wszystkie poziomy zaawansowania - 668 041 863
Prezentacje maturalne - tanio,
szybko i profesjonalnie - 501 237 824
Tanie korepetycje - j angielski - udzieli
studentka 2 roku filologi ang 18 zł/1h do
negocjacji - 691 270 715
Nabór wiosenny - studium - Centrum
Kształcenia Plejada Szkoła Policealna
w Jeleniej Górze zaprasza na kierunki:
Opiekun medyczny, Technik masażysta, Kosmetyka, Fryzjerstwo, BHP.
Start zaraz po feriach zimowych - 075
648 83 85

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75 242 66
Biuro Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@onet.
eu lub 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa –
075 64 203 15, 609 600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia – 695 133 584

Świadectwa Charakterystyki
Energetycznej
nr upr.MI/ŚE/440/2009
609 174 477
e-mail:ebx@poczta.onet.pl
Biuro: 58-500 Jelenia Góra, ul:
K. Miarki 18

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

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

Jazda konna - lekcje na bardzo
spokojnych hucotkach z doświadczonym instruktorem w przepięknej
Sosnówce, atrakcyjna promocja dla
pierwszych dziesięciu osób - zapraszamy każde grupy wiekowe - 500
290 337
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza 25 zakład czynny PN-PT 10-17 SB 10-13
-075 64 21 598. 603 835 483
Spotkanie Andrzejkowe - Czernica - Dom wiejski Agroturystyka
- 075 71 221 71, 664 803 587
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773, 603
646 803
Amerykański sposób na kaca
- naprawdę działa. Obsługa NEXT
DAY i imprezy dzień po. Zamówienia
w przeddzień zakrapianej imprezy catering - 796 489 565
Wspólnoty mieszkaniowe, księgowość i rozliczenia - 507 540 459
Kompleksowa obsługa w zakresie
księgowości i podatków. Buro świadczy
usługi dla podmiotów o różnej formie
prawnej, profilu działalności jak i różnej
wielkości. Rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, rachunkowość,
PIT, VAT, ZUS, książka przychodów i
rozchodów - 601 837 677 - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Anteny - satelitarne - montaż, regulacja - wszystkie platformy! Solidnie - 506
623 977
Anteny - serwis - Anteny, Naziemne,
Satelitarne, Cyfrowe, Analogowe,
Naprawy, Regulacje. Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała Poczta), ul. Jagiellońska
19 (Szpital Cieplice) 500 183 279, 602
810 896 - 075 64 28 588
Anteny - serwis CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT naprawa, sprzedaż, telewizja n, TV na kartę - 792
859 985
Auto Serwis Wójcik - oferuje usługi w
zakresie mechaniki, elektromechaniki,
lakiernictwa, wulkanizacji, tuningu itp.
Pomoc 24h - 792 379 346
Awaryjne otwieranie zamków Awaryjne otwieranie zamków - 663
393 415
Boże narodzenie Cieplice - Nie
gotuj! Nie piecz.! Nie zmywaj! Pomyśl
wreszcie o sobie i odpocznij, spędzając
z nami Święta! Pobyt 21.-27.12.2009.
Cena 660,00 zł/os. mail: agat_mark@
wp.pl Zapraszamy! - 075 75 520 64
CS Intelekt zaprasza - przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające założyć firmę
na szkolenie: Sposoby finansowania
własnego biznesu dnia 05. 12.09 w
Lubaniu - 517 702 272
Elektryk-Elektronik - naprawa
spawarek, maszyn przemysłowych,
instalacje elektryczne, sprzęt RTV 782 796 566
Haft komputerowy - oferujemy profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw
produkcyjnych firm reklamowych i
osób indywidualnych. Wysoka jakość
bogata - 505 155 529
Instalacje elektryczne - alarmowe,
domofonowe, p.poz, TV, pomiary elektryczne - protokoły - 882 442 777
Kominki - projekt - produkcja, montaż.
Ceny producenta - 668 412 858
Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci - wszelkiego rodzaju odpadów.
Kontenery 5 m3, 7 m3, i 8 m3. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy - 511
508 841
Kredyt dla każdego - 100% przyznawalności, bez BIK-u, polecam,
zadzwoń - 783 299 989
Montaż, serwis anten - TV-SAT
cyfrowy Polsat, Cyfra + telewizja N, telewizja na kartę, Trwam - 693 355 889
Piece, kominki, kuchnie kaflowe budowa i naprawa, usługi zduńskie.
Kontakt po godz. 15. - 782 358 636
Pilnie potrzebny pożyczkobiorca - na
3000 zł. - 696 702 096
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Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra i
okolice - 609 805 185
Pokrowce na krzesła - wypożyczanie na wesela, eventy, inne szczególne
okazje. Matowe, z szarfa. Dowozimy na
miejsce uroczystości i zakładamy - 695
791 016
Pomoc osobom poszkodowanym
- w wypadkach komunikacyjnych w
celu uzyskania należnego im odszkodowania E-mail: a.salamon@euco.
pl - 508 841 459
Pranie dywanów - profesjonalnym sprzętem sprawdzonej od lat
amerykańskiej firmy Kirby. Uwaga!
Świąteczna promocja do 10 grudnia!!!
- 607 112 385
Pranie dywanów, wykładzin - tapicerek meblowych i samochodowych.
Tanio, dokładnie - profesjonalnie Podciśnieniowo środkami i maszynami firmy
KARCHER - 601 566 508
Przywiozę odzież nową i używaną
- (CREAM) bezpośrednio z Anglii.
Możliwość stałej współpracy - 792
831 818
Serwis komputerowy - naprawa, konserwacja, modernizacja komputerów.
Zabezpieczanie sieci Wi-Fi. Najtaniej +
Rabaty. Faktura VAT - 509 374 172
Składanie i montaż mebli - kupionych w paczkach oraz układanie paneli
podłogowych, tanio i solidnie - 508
500 506
Szafy wnękowe - z drzwiami przesuwnymi. Pomiar i wycena i projekt
komputerowy. Duży wybór kolorów i
akcesoriów. Kilka wariantów cenowych
- 500 452 760
Ścinka drzew - koszenie chaszczy,
wycinka krzaków, cięcie drewna na
opał. Solidnie - 516 666 638
Świadectwa charakterystyki energetycznej - dla budynków i lokali mieszkalnych - tanio, szybko i profesjonalnie
- 660 408 360
Tłumaczenia dokumentów - samochodowych i innych język niemiecki.
Karty pojazdu expresowo w zwykłej
cenie. Jelenia Góra - Cieplice - 504
102 265
Usługi ogrodnicze i porządkowe przygotowanie ogrodu do zimy, inne
prace porządkowe - solidnie i tanio
- 669 618 322
Usługi spawalnicze i ślusarskie Usługi spawalnicze i ślusarskie - 793
687 659
Wykonam usługi tokarskie - regeneracja tarcz hamulcowych, regeneracja
pomp, toczenie, gwintowanie. Tanio i
solidnie - 609 243 404
Zajmujemy się sprawami roszczeniowymi - osób, które doznały obrażeń
fizycznych i szkód materialnych na skutek wypadków drogowych: kierowcy,
pasażer - 508 841 459

USŁUGI
TRANSPORTOWE
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
Transport - Furgon 1,2 zł. ,
faktura VAT, tanio
722 004 959
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og£oszenia

DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
– super ceny – 075 75 182 55, 607
222 369
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy do
Niemiec – obsługujemy całe Niemcy
od 99 zł. do 160 zł. – miła obsługa,
komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do
Niemiec z adresu na adres - bez
przesiadki – 075 75 182 55, 607
222 369
Busy osobowe, autobus - obsługujemy imprezy okolicznościowe, wyjazdy
w góry, wyjazdy na narty - czysto, milo
- tanio jesteśmy do państwa dyspozycji
- faktury VAT - 608 329 142
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
Przywiozę ciuchy (CREAM) - z
Anglii i Szkocji, bardzo dobra jakość.
Duża ilość z metkami - 792 831 818
Tani transport - osobowy bus - 666
126 902
Tanio bus - Tanio bus - 603 302 919
Transport towarowy - Bus Renault
Master. Zawsze i wszędzie 1,50 PLN/
km (umowna) - 728 895 353
Transport, przeprowadzki - Oferujemy tanie i profesjonalne usługi
transportowe krajowe i zagraniczne
- 601 082 077
Usługi samochodem ciężarowym 6-o tonowym skrzyniowym 7m-2.5m.
- 601 789 268

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet rehabilitacji. Skuteczne
leczenie dysfunkcji kręgosłupa i
narządu ruchu. Masaż leczniczy mgr Eryk Olszak - 075 613 74 28,
697 855 631
Fitness klub Euro Manta - zapraszamy na aerobik, step, saunę fińską,
siłownię dla kobiet, solarium - nowość.
Wkrótce otwieramy SALON URODY.
Ogińskiego 1A - 791 22 22 52
Jeśli potrzebujesz domowej rehabilitacji - zadzwoń i omów się na wizytę
- 517 200 087
Kolczykowanie ciała - Studio Piercingu ul. Wolności 2, obok
sklepu zoologicznego. Bezbolesne,
bezpieczne kolczykowanie ciała,
uszu w licencjonowanym gabinecie.
Zapraszam od 10-18 lub zapisy tel.
- 517 171 414
Kosmetyczka - obsługa hoteli
pensjonatów, własny sprzęt - 783
485 952
Masaż, sauna, laseroterapia magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia, komputerowe odchudzanie,
vibroacustic - migrena, depresja,
nerwica, solarium - 600 106 329
Masaże relaksacyjne - bóle mięśniowe, wykonuje fizjoterapeutka - 663
641 363
Mobilne usługi kosmetyczne - na
twarz i ciało - 783 485 952
Prezent na Mikołaja? - zarezerwuj
zimową kurację w Cieplicach 10.01.24.01.2010. Cena w pokoju 1-os. tylko 1.362,20 zł, w pokoju 2-os. - tylko
1.244,60 zł. agat_mark@wp.pl - 075
75 520 64
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

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZYJMĘ budę dla biednego,
fajnego, psa średniej wielkości
na zimę - 606 742 523
PRZYJMĘ - chcesz się pozbyć
nieprzydatnych sprzętów AGD
i RTV oraz części metalowych
np. z rozbiórek - odbiór własnym
transportem - 605 726 890
ODDAM - używany damski długi
czarny płaszcz z kapturem. Idealny
na zimę dla szczupłej, wysokiej
pani. - 600 097 224
ODDAM - ziemię z gruzem z
budowy - 695 192 132
ODDAM - wózek dwufunkcyjny
- stan dobry (bez gondoli) - 695
929 873

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

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

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

LENA

Rabat 30% sanatorium - zimowa
kuracja w Cieplicach 10.01.-24.01.2010.
Cena w pokoju 1-os. - tylko 1.362,20 zł,
w pokoju 2-os. - tylko 1.244,60 zł.
Zapraszamy! agat_mark@wp.pl - 075
75 520 64
Salon Kosmetyczny ul. Wolności
2 - zaprasza: profesjonalna stylizacja
paznokci, Kolczykowanie ciała. Atrakcyjne ceny. Kosmetyki firmy NANTES
- 500 052 695
Sanatorium rabat 30% - zimowa
kuracja w Cieplicach w terminie: 10.01.24.01.2010 Cena: w pokoju 1-os.:
tylko 1.362,20 zł w pokoju 2-os.: tylko
1.244,60 zł Zapraszamy! - 075 75
520 64
Solarium i stylizacja paznokci Katiess Karłowicza 25 a z tyłu sklepu
spożywczego. Najtaniej w mieście.
Przyjdź sprawdź ceny i skorzystaj z promocji. Zapraszam - 501 328 176
Stylizacja paznokci - metoda
żelowa. Bogate zdobnictwo, elastyczne godziny. Salon Poznańska
21. - 513 099 494
Tipsy - gabinet - 50 zł - Zapraszam
na tipsy żel, akryl, bogate zdobienia,
gabinet w centrum. Stała cena bez
żadnych dopłat w trakcie. Proszę o
zapisy telefoniczne - 517 171 414
Tipsy - kosmetyka - Dojazd gratis.
Tipsy, żel, zdobienie 50 zł, henna
20 zł, manicure 25 zł, pedicure 40
zł. Dojadę lub w gabinecie. J.Góra
i okolice - 517 171 414

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

PRZYJMĘ - meble kuchenne, pralkę
automat - fotel 2 osobowy, materac do
łóżeczka, ciuszki dla noworodka - z góry
bardzo dziękuję - 726 392 808
PRZYJMĘ - piec kaflowy - przenośny
jest mi potrzebny, aby ogrzać dziecinny pokój mojego 2 letniego synka
- ofiarodawcom bardzo dziękuję - 724
764 344
PRZYJMĘ - komputer - Dziękuję - 796
489 564
PRZYJMĘ - owczarka niemieckiego szczeniaka - dziękuję - 792 796 650

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Toyoty Cariny, Corolle, busy Toyoty, Mercedes 123 - 781 261 155
Auta do 7 tys. - całe i po kolizyjne 664 200 250
Matiza, Punto II OD 2000 roku - z
małym przebiegiem bezwypadkowy
w dobrym stanie technicznym - 605
525 350
Samochód w cenie do 1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat
lub przyjmę każde auto za wyrejestrowanie - 661 519 540
Uszkodzone, całe - skup - powypadkowe, również angliki. Odbieram
własnym transportem - 721 721 666

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Bus Fiat Ducato - podwyższony,
diesel, 95 rok - 782 158 840
CROSS Kawasaki KXF 250 - 4T 05r
7,6 tys. sprzedam lub zamienię na
YZF 250, 450 lub EXC 400,450,525dopłacę. Nowa korba, tłok, reg.
zaworów, olej i inne - 514 585 525
Ford Escort 1,4 - benzyna, rok
produkcji 1991, 5 drzwiowy, bezwypadkowy. Auto po wymianie
rożnych części - stan dobry - 791
767 852
Seat Toledo 97 rok - 1.6 benzyna
+ gaz, sprawny technicznie, alufelgi
kpl. opon zimowych, cena 2700 zł.
- 665 951 522
Skoda Fabia - 1.4 Comfort 2002
rok, stan bardzo dobry, 93000
tys. km, garażowana, elektryka, 2
poduszki, alufelgi, kupiona w salonie - 603 198 558

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
VW Polo - 1.1 pojemności, 92
rok, stan bdb. Fioletowy metalik,
oszczędny 100 km do 5 litrów, silnik
igła - za 1800 zł. Ważny przegląd i
OC lub zamienię na większy - 663
362 010
Ford Fiesta - 5 drzwiowy, ABS,
1997 rok, komplet kół letnich, alufelgi
+ komplet kół zimowych z felgami
- cena 2700 do uzgodnienia - 603
390 229
Części samochodowe z demontażu do różnych marek - tanio - 696
594 665
267216. A4 kombi 12.200 - czerwone
- rok 97, 1.9 TDI, cena 12.200 do opłat,
klimatronik - 515 206 246
269517. Alfa 156 - 17,5 tys. - rok 2001,
LPG, czarna, klimatyzacja, skóra,
szyberdach, poduszki, ważne OC i
przegląd, stan bdb, zdjęcia na maila
- 663 361 678
269454. Astra - 98 rok - 1.4 benzyna,
5-drzwi, bordo metalic, kupiona w
salonie, zadbana - 609 437 664
269451. Audi 100 z gazem 1250
zł - wspomaganie, hak, opłacona,
zarejestrowana - 693 672 614
269761. Audi A3 - 2000 rok - 1.6 w ciągłej eksploatacji, zadbana - sprzedam
lub zamienię na Audi A-6 sedan po
2000 roku (za dopłatą) - 514 151 853
268972. Audi A4 1,9tdi - 1997 rok kombi, klimatronik, elektryczne szyby
elektryczne lusterka, aluminiowe felgi,
srebrny metalik, sprowadzony do opłat,
cena 12500 zł. - 793 509 587
268326. Audi A4 kombi - sprowadzona
z Niemiec, automat 96, 1,9TDI w
bardzo dobrym stanie technicznym i
wizualnym cena 9900 Karpacz - 503
984 663

269374. Audi A4 okazja - 19 tys. - 2,5
dti V6 150KM 2000 rok, 6-biegów ekonomiczny,ABS,, ESP GPS, klimatronik,
alufelgi opony 205, czarny, kombi,
ksenony alarm itp. lub zamienię na
Passata b5 - 601 258 992
269177. Audi A6 za 16 tys zł. - na
pełnym wyposażeniu z 1999 roku za
16 tys. zł. do opłat - DIESEL - 793
608 323
268565. Audii A4 pilnie - klimatronik,
alufelgi 18”+ koła zimowe sportowe
gwintowane zawieszenie z regulacją
wysokości, ubezpieczenie do 09.2010,
przegląd do 10.2010 - 792 697 442
267228. Bmw 316 e-36 - rok produkcji:
1993, 170 000 km, skrzynia biegów:
automatyczna, pojemność skokowa:
1600 cm3, benzyna, fioletowy - metallic, liczba drzwi: 4/5 - cena 3800 +
OPŁATY DO UZGODNIENIA - 662
037 815
269743. Bmw 318 kombi - rocznik
96, 100% sprawny, bardzo bogate
wyposażenie - 075 75 52 373
269637. Bmw 520i - (1990) benzyna
+ gaz 2.0 srebrny metalik. Cena 3100
zł. - 603 072 676
269763. Bmw e36 - sedan - czarny
1991, wspomaganie, centralny
zamek, alarm, elektryczne lusterka,
1,6, zarejestrowany, opłacony, alu 17”
+ zimowe, 4300 lub zamienię - 691
995 838
267122. Bora 1,9 TDI - 2003 rok, klimatyzacja, komputer, pełna elektryka,
przyciemniane szyby, halogeny i inne.
Cena do uzgodnienia. - 509 296 638
267247. Calibra 2.0 16v - 1991, 2
litry 16v z gazem zarejestrowane
i opłacone, 150 koni, fajny zwinny
samochodzik - 696 035 809

268392. Caravelle T4 95 rok - 9 osobowy, zadbany stan bdb., silnik 1,9TD
ekonomiczny - 605 594 216
267701. Citroen Berlingo - 1998
rok,1,4+ gaz sekwencja, 5 miejsc, 200
000 tys. Km w ciągłej eksploatacji, stan
dobry, wystawie fakturę. Cena 8000 tys.
zł. do negocjacji - 665 391 683
267137. Citroen Berlingo - 2,0 HDI
grudzień 2005 rok, przebieg 120 tys.,
multispeace, homologacja ciężarowy,
hak, serwisowany w ASO Grabarów,
pełna elektryka, II właściciel, 25.555
NETTO - brutto do uzgodnienia - 605
458 999
269757. Citroen Jumper 2,5 D - 2001
rok, stan bdb. kolor biały, wspomaganie, centralny zamek, elektryczne
szyby, airbag, koła 16, ładowność
1800 kg, wys.2,20, bezwypadkowy,
pierwszy właściciel, ważny przegląd i
OC. Cena 15.500 - 798 599 833
269753. Citroen Jumper 2005 - 2.8HDI
przebieg 87 tys. 8 osobowy klimatyzacja, elektryka, stan techniczny jak i
wizualny idealny, możliwość kredytowania - 501 035 988
267242. Cross 125 ccm - 15KM
hamulce tarczowe stan b.dobry, pali
od kopa, silnik czterosuw, mało pali
1000 zł. do małej negocjacji! - 794
210 632
268825. Daewoo Matiz Joy - 2000
rok, 125 tys przebiegu, OC do stycznia
(rata), elektryczne szyby + wspomaganie, RADIO CD/MP3, 5400 zł do
negocjacji, wszelkie informacje pod
telefonem - 608 332 755
267294. Fiat Tipo - 92 rok, 1.4 benzyna
+ gaz, ważne OC, brak przeglądu,
cena 1200 do negocjacji GG11983984
- 663 615 758
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268991. Fiat Tipo gt 2.0 - cena 2300
zł. do negocjacji, skóra, klimatyzacja,
wspomaganie, elektryka szyby przód
- 695 980 516
268722. Fiat Uno 1.0 - 92 rok - ważne
przegląd i OC do 2010, opony zimowe,
hak, 5cio drzwiowy, stan dobry, po
wymianie sprzęgła, cena do uzgodnienia - 794 210 632
267222. Focus 2005 za 22 tys. - kombi,
srebrny, cena 22 tys. do opłat, silnik 1,8
diesel - 515 206 246
267732. Ford Escort - silnik 1.3 + LPG
opłaty wszystkie ważne do następnego
roku, szyberdach, drzwi bez klamek
otwierane z pilota, obniżone, przyciemniane szyby z tylu, cena 1300 zł. do
negocjacji - 667 130 706
267884. Ford Fiesta 1995 - Mk3, przegląd: 10/2010, Moc: 60 KM, pojemność
1.3, benzyna, bordowy, 2 poduszki
powietrzne, ładne wnętrze, RO z mp3,
ekonomiczny, cena - 1650 zł. - 880
407 152
269733. Ford Fiesta 1998 - 1.3 garażowany, stan b.dobry - 603 234 149
267795. Ford Fiesta 90 rok - ciemno
niebieska fiesta z 90 roku w stanie idealnym, OC i przegląd ważne do września
2010 roku, nowe opony zimowe, cena
1500 zł. - 782 362 138
268328. Ford Fiesta mk4 1996 1.3
- przebieg: 148 000 km, zadbany i ekonomiczny samochód - 602 136 019

268135. Mercedes 124 300 te + gaz
- MB124 3.0 kombi z gazem, ważny
przegląd i ubezpieczenie. Automat,
tempomat elektryczne szyby i szyberdach, alufelgi 16. Uszkodzony silnik
(prawdopodobnie uszkodzony chydro
element, który stuka). Cena 2200 do
negocjacji - 509 231 320
267248. Mercedes 124 diesel - 2.0
diesel, sedan, rok 1991, przebieg
400000, kolor grafitowy, cena 3000 516 831 156
267227. Mercedes 190d - 2000 cm3,
pojemność, rok produkcji 1986 wspomaganie, centralny zamek, stan bdb.
brak opat, cena 2100 zł. - 669 427
535
268444. Mercedes 190E 2.0 - 1987
elektryczne szyby, lusterko, szyberdach, alarm, centralny zamek, sprawny
technicznie, cena 2800 do negocjacji
- 783 743 052
269871. Mercedes 210 kombi - 1996
rok, 2.5 olej napędowy przejechane
200.000 samochód jest w bardzo
dobrym stanie cena 17.500 zł. - 601
578 249
267767. Mercedes c 220 rok 2002 przebieg 170 tys. automatik, diesel, 5
drzwiowy kolor bordowy, klimatyzacja,
cena 40000 zł do negocjacji - 508
631 951

267920. Golf 2 - 1.6 po remoncie silnika
i zawieszenia cena 1500 zł w razie
pytań dzwonić o każdej porze - 888
362 346

267825. Mitsubishi Proton - 1996
rok, 1468 cm, 90ps, benzyna, 160
tys., radio, airbag, elektryczne szyby,
centralny zamek, szyberdach, opony
zimowe, immobilizer, stan dobry. Sprowadzony 4000 zł.+ opłaty do negocjacji
- 697 242 180

267288. Golf 3 - 94 rok - silnik 1.4.
niebieski, sportowe zawieszenie, wspomaganie, elektryczny szyberdach,
radio CD, alufelgi, kpl. zimówek, 2 lata
w Polsce do poprawek lakierniczych,
cena 3.800 zł. do uzgodnienia - 509
225 980

267979. Mitsubishi Proton 96 - uszkodzony przód, ważne OC, karta pojazdu,
zatrzymany dowód rejestracyjny centralny, szyber, hak, immobilizer, rok
produkcji 96 1,4 benzyna, opony
zimowe, cena 1000 zł. do negocjacji
Karpacz - 504 168 706

267885. Golf 3 - stan b.dobry nic nie
stuka nie puka 100 % zero wkładu
finansowego, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 4 poduszki, podłokietnik,
1.8 benzyna, cena 9.200 do malej
negocjacji - 793 030 210

268442. Mondeo 1,8 zetec 5900 przebieg 136 tys., klimatronik, biały.
Dodatkowo cztery opony zimowe - 512
284 035

268897. Golf 3 1.8, 93 rok - zadbany,
ABS, wspomaganie kierownicy , centralny zamek, 2- airbagi, elektryczne
ustawianie świateł i lusterek, elektryczny szyber dach, radio CD-MP3,
po wymianie płynów i pasków, cena
4500 zł. - 600 221 746
267734. Golf 3 TDI - rok 94 po wymianie
amortyzatorów, wszystkich płynów, po
remoncie zawieszenia zarejestrowany
na oponach zimowych cena 8,500 do
negocjacji - 693 264 154
267675. Golf 4 - 1.4 1999 rok, zielony
metalik, pełna elektryka, stan b.dobry,
cena 12.700 - 606 910 412
269788. Golf 4 - 1.8 T 2003 rok - R32 180KM LPG full opcja - 603 812 829
269791. Golf 4 - 1.8T, LPG 2003
rok - r32 - auto z gwarancja, idealne
180KM instalacja gazowa, full opcja 792 379 346
269087. Honda Civic - benzyna, rok
1998, 148 tys. km, wspomaganie, 2
airbag, elektryczne szyby, lusterka,
radio CD, bezwypadkowy, pierwszy
właściciel, kupiony w salonie, koła
zimowe 10.300 zł do negocjacji - 603
333 946
268989. Honda Civic kombi - 1998
rok, 1,4L 90KM, 176 tys., elektryczne
szyby i lusterka, centralny zamek,ABS,
2 x airbag, wspomaganie. Ważne OC i
przegląd. 10,500 zł (możliwa zamiana)
- 792 661 611
267801. Jetta 1,6 d - 1991, zadbany,
ekonomiczny, bez wkładów finansowych, przegląd-lipiec, OC - styczeń
2010 + komplet opon zimowych cena
3950 do negocjacji - 661 487 884
268847. LT 28 2,4 TD 3500 zł. - maxi
blaszak, 3 osobowy, stan techniczny
dobry, bez korozji - 880 098 319
269752. LT35 Maxi 2005 - 2.5TDI 170
tys. serwisowany, stan techniczny jak i
wizualny, idealny, możliwość kredytowania - 501 035 988
269920. Mazda 6 - 2002 2.0 diesel,
przebieg 142 tys, serwisowany, zarejestrowany, stan techniczny jak i wizualny
idealny, możliwość kredytowania - 501
035 988
267039. Mazda 626 - pojemność 2l.
diesel, rok 93, od 2007 roku w kraju,
pełna elektryka, wspomaganie, centralny zamek, regulowana kierownica,
zimowe opony na alusach, stan auta
BDB! Bezwypadkowa lub zamienię 882 491 671

267599. Mondeo 1.6 16v kombi - 93
rok, ABS, centralny zamek, alarm,
szyber dach, 2xair bag, przyciemnione
szyby, dużo części wymienionych,
zadbane wnętrze, silnik bdb.nadkola do
poprawek, cena 3400 lub zamienię na
gaz lub ON w tej cenie - 691 210 702
269577. Nissan Almera N16 wypadkowy - rocznik 2001 po wypadku, cena
7500 zł do negocjacji - 692 190 958
268320. Nissan Micra - sprowadzona
z Niemiec, świeżo zarejestrowana,
full opcja, klimatyzacja srebrna 2003,
1,2 pojemność, cena 18500 - 503
984 663
267194. Nissan Sunny 1,4 - 16V
HB gaz, 91, przebieg 184 tys. - 601
148 370
268816. Omega B kombi - 1996 rok 2.0
cm zarejestrowana w kraju, cena 4500
zł. - 796 913 718
268245. Opel Astra - 2004 rok - bezwypadkowa, złoty metalik, przebieg 144
tys. udokumentowany, serwis w ASO
Ligęza. Stan Idealny. 6 x PODUSZKA,
2 x komplety felg, lato - zima - 600
438 700
268699. Opel Astra 2300 zł - 92 rok,
1.4, benzyna, stan widoczny na zdjęciu,
bardzo zadbane wnętrze, po wymianie
reperaturek - 722 128 501
268908. Opel Corsa - 95 rok, 1200
pojemności, zarejestrowany, ważne
OC do 12.11.2010 roku, radio, alarm.
Cena 2700 zł. - 604 899 303, 698
707 299
267106. Opel Kadet - ładny i zadbany
- przez cały czas serwisowane, zawieszenie i silnik w stanie idealnym, jeśli
chcesz autko do jazdy dzwoń - 691
722 936
268424. Opel Kadet kombi 1.4 - benzyna 1,4 1990. Cena: 1000* zł. Samochód sprawny. Nadwozie: miejscami
skorodowane. Silnik w dobrym stanie.
amortyzatory, tarcze, bębny wymieniane. + zestaw 4 kół - 605 237 873
267828. Opel Omega B - 2.0.16V
EcoTec (134kM) w dobrym stanie,
garażowane, 2 x airbag, klimatronic,
elektryczne wyposażenie wew, ABS,
centralny zamek, tempomat ksenony,
zarejestrowana i ubezpieczona na
nowych oponach zimowych - 888
794 020
268934. Opel Omega B - stan bardzo
dobry, auto nie potrzebuje wkładu
finansowego, aby je użytkować, rok 94,
pełna elektryka, Tc, ABS, klimatyzacja,
komputer pokładowy w pełni sprawny.
Cena 3800 zł. - 794 325 543

268000. Opel Tigra - pojemność 1,4
benzyna, rok 1995, klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy, 2 x airbag,
alufelgi, elektryczne szyby, centralny
zamek, alarm. Cena 5500 zł. - 604 899
303, 698 707 299

266982. Renault Laguna - kolor żółty,
rok 1995, pojemność 1,8, benzyna,
pełna elektryka, 2 razy airbag, po
drobnych poprawkach lakierniczych,
cena 4500, zarejestrowany, ważny
przegląd - 500 514 155

269900. Opel Vectra A 1.7 TD - 92
rok - wygodne i ekonomiczne auto
z silnikiem ISUZU o mocy 82 km,
nowe sprzęgło i rozrząd, do poprawek
lakierniczych. Ubezpieczenie i przegląd
do lutego. Cena 2.900 do negocjacji 605 060 748

269913. Renault Laguna 2 - 2001
rok, 1,9 dci 176500 przebieg 8 poduszek stan bdb., klimatyzacja, radio ze
sterowaniem przy kierownicy, czujniki
ciśnienia w kołach,pilnie sprzedam,
cena okazyjna 16.500 zł. do negocjacji.
- 509 057 076

267260. Passat 2,0 GT synchro B3 rok 92, cena 2.8 tys. - 603 719 006

269914. Renault Megane - 2009 1.6
przebieg 6 tys. auto na gwarancji,
stan idealny, możliwość kredytowania,
serdecznie zapraszam, cena 49.900 501 035 988

267345. Passat B4 - wersja GL, rok
produkcji 95, pojemność 1600 + LPG
sekwencja, zadbany, ekonomiczny, 791 587 521
269592. Passat B4 GT tdi kombi - 94
rok - 1.9 tdi 90 KM, klimatyzacja, abs,
alu opony zimowe, elektryczne lusterka,
komputer. Cena 9500 - 792 406 113
267051. Passat B4 kombi 1.9 - czerwony 1.9 TDI czerwony 1994 rok,
opony letnie i zimowe po wymianie
układu wydechowego, rozrządu - cena
85000 zł. do negocjacji - 500 247 902
268909. Passat C4 - 95, pojemność
1600 + LPG sekwencja, zadbany z
małym przebiegiem, cena 8 500 PLN
- 791 587 521
268979. Passat kombi - zadbany z
1989 roku, silnik 1800 benzyna srebrny
metalik. Cena 1600 zł do opłat. Auto
użytkowane w rodzinie w Niemczech,
stan bdb. - 722 323 287
267092. Passat kombi 1.6 benzyna 1999 rok, 193 000 km, Stan bdb, ABS,
centralny zamek, elektryczne szyby i
lusterka, immobilizer, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, poduszki
powietrzne, autoalarm, radio. Cena: 15
000 zł - 507 899 592, 519 151 231
269559. Passat sedan 1.8t-1998 - komputer, climatronic, ABS, wspomaganie,
autoalarm 4 x airbag, immobilizer,
elektryczne szyby + lusterka, RO, centralny zamek regulowana kierownica,
2 x podłokietniki, podgrzewane fotele
+ lusterka, jasny welur, auto zadbane
- garażowane - 604 922 815
268892. Peugeot 206 1\1 benzyna
- srebrny metalik, elektryczne szyby,
centralny zamek w kluczyku, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna,
blokada skrzyni, immobilizer, 5 drzwi.
Salon Polska. Rok pro. 1999. Cena
11.700 zł. - 695 537 944
268548. Peugeot 405 kombi - 1,6
benzyna + gaz 91 rok, w pełni sprawny,
odpala na gazie w zimę oraz na
benzynie, w ciągłej eksploatacji, radio
pełna dokumentacja na gaz, cena 950
zł. - 604 899 303,698 707 299
266989. Peugeot Partner 2.0 HDI b.ekonomiczny 2004 rok, 2 os. Pełna
elektryka ALU RO przebieg 93500 w
ciągłej eksploatacji, cena do uzgodnienia - 790 609 579
269655. Piaggio 180cm - z 2002 rok,
180 cm przebieg 15044 km. Moc
26 koni. Stan idealny. Max prędkość
135k/h, cena 8500 - 790 609 579
267922. Polo - 1.3, benzyna, kombi,
czerwony 92 rok, ważny przegląd i OC,
stan techniczny bardzo dobry 1500
zł. - 693 675 187
267062. Polo ekonomiczne 1,0 - VW
Polo 1,0 1991 rok, zarejestrowany,
zadbany, OC do 08 2010, cena 1450
zł. - 691 995 838
269286. Quad 110 - LIMITED EDYTION cena 1000 zł. - 721 823 491
268393. Quad 200 - na licencji yamahy,
wał Kardana, dwa nowe zapasowe
koła, homologacja, dokumentacja
szwedzka - 790 851 092
267744. Quad dla dziecka - dla dziecka
pojemność 80ccm automat v-max
50ccm wymaga remontu (2 tylne
opony), ale jest na chodzie cały czas,
cena 300 zł. - 793 760 903
269917. Renault Clio - 2008 1.2 turbo
przebieg 23 tys. auto w stanie idealnym,
serdecznie zapraszam, możliwość
kredytowania, cena 29.900 - 501
035 988
268569. Renault Clio - 94 rok, 1,2
pojemności, zarejestrowany, bez
korozji, garażowany, halogeny, radio,
alufelgi, centralny zamek, cena 2400
zł. - 604 899 303,698 707 299
266985. Renault Clio 1.2 - benzyna,
1994 rok, 5-drzwiowy, szyberdach,
alarm + centralny zamek, sprawne
technicznie. Do auta dorzucę komplet
kół na aluminiowych felgach. Cena
2000 zł do negocjacji! - 667 556 929

267739. Renault Megane - rocznik
1996, 1,6 pojemności, kolor czerwony,
Abs, centralny zamek, plus cztery alufelgi, Cena 5, 500 - 691 720 418
267645. Scudo diesel - 97 rok, 219.000
km, biały, 3 osobowy, zarejestrowany jako ciężarowy, odsuwane drzwi
boczne, wspomaganie, poduszki
powietrzne, elektryczne lusterka, przyciemniane szyby tylne, stan bardzo
dobry,1,9 D - 790 215 333
268644. Seicento 83 km + LPG swap 1.2 z Punto o mocy 83 km 1999
tuning optyczny i mechaniczny - 880
019 195
267949. Simson - S60 3 biegowy. Stan
bardzo dobry. OC ważne do 09.10r.
Tylko brak akumulatora. Cena 1550 zł.
Dzwonić po 16stej - 781 586 611
268168. Skoda Felicia - 1997 rok
- kombi, pojemność 1300 mpi, technicznie sprawna, dużo nowych części,
przebieg 120 tys.do poprawek blacharsko lakierniczych, cena 1800 - 692
723 836
269845. Skuter Daelim ns 125 - czterosuw, rok produkcji 1998, cena 1700
zł. (do negocjacji) Proszę dzwonić
po g.15:00, nie odbieram numerów
zastrzeżonych - 511 255 849
269844. Sunny 2.0 - dLX, 296 500
tys., po wymianie oleju, filtrów, płynów,
klocków, itp. do drobnych poprawek
blacharskich/lakierniczych. cena 3490zł
do negocjacji. - 512 298 323
268607. Suzuki Marutti - na chodzie za
niewielkie pieniądze, zarejestrowany,
pojemność 800, niskie opłaty spalanie
3,5/100 km ekonomiczny, cena 550
zł. - 604 899 303, 698 707 299
268796. Suzuki Vitara - X-90 czarny
metalik, chromowe felgi, napęd 4x4,
1.6, benzyna, dach twardy, ściągany,
(cabrio) auto zadbane, zarejestrowane
w Polsce od roku czasu, cena 13.000 075 71 74 718
266938. Tempra z gazem 1500 zł. auto sprawne, gotowe do jazdy, szyby,
lusterka, szyberdach elektryczny,
centralny, deska digital aluminiowe
felgi opony OK., do wymiany gumy
stabilizatora - 663 966 152
268848. Terenowy 9000 - Opel Monterey 3,1 TD - stan techniczny b. dobry
- 880 098 319
268554. Tico - 98 rok, 800 poj. ekonomiczny, niskie opłaty, zadbany bez
korozji, garażowany, ważny przegląd i
OC, radio, alarm, cena 2400 zł. - 604
899 303, 698 707 299
268391. Tigra 1.4 16v 97 rok - po
wymianie rozrządu kompletnego, nowy
pasek klinowy. car audio, elektryczne
szyby, centralny zamek, klimatyzacja,
dwie poduszki, nowy alternator, pompa
paliwa papa, wody, alusy 15 - 790
851 092
268551. Uno 2000 rok - 1000 pojemność, bez korozji garażowany, bez
korozji, ekonomiczny, czyste wnętrze,
radio, cena 2400 zł. - 604 899 303,698
707 299
269557. Wska 4 - tanio tłumik w dobrym
stanie z kolankiem Cena 60 zł. do
negocjacji - 785 025 791
Astra 1.6 sedan - 93 rok, benzyna +
LPG, alarm, centralny zamek z pilota,
zadbana, nowe opłaty, nie wymaga
wkładu finansowego, cena 3200 - 693
891 578
Audi 2.0 - benzyna, cena do negocjacji
- 519 350 101
Audi 80 B2 diesel 650 zł. - auto na
części lub w całości 100% na chodzie
tylko bez papierów (dla łepków na pola)
GG15967687 - 723 920 890
Audi 80 sprzedam zamienię - 1995 rok
szyberdach, wspomaganie, centralny
zamek, auto alarm, 1,8 S plus komplet
kół zimowych najlepiej zamieniłbym na
Renault 19 z gazem - 722 319 181

Audi A4 1.9 tdi - 97 rok - po wymianie
rozrządu oleju i filtrów w stanie bardzo
dobrym cena 6 tys. - 508 812 507
Audi B4 92/95 rok - 1.8 benzyna, złoty
metalik, zadbany, ważny przegląd i OC,
cena 3.200 zł. do uzgodnienia. - 663
023 982, 695 382 906
Białoruska - 82 rok - sprawna,
ubezpieczona - zarejestrowana, cena
6.500 - 607 509 762
Bmw E36 - sprzedam lub zamienię
- 1993 rok sedan, cena do negocjacji
- 609 393 989
BMW E39 525 tds - 96 rok, ważne OC
i przegląd, elektryka, 2x climatronic,
Xenon, tempomat, alufelgi, kierownica wielofunkcyjna 13200 zł. - 505
178 679
Bmx next - rower jest w bdb. stanie, 4
pegi - 515 298 624
Bus Fiat Ducato - podwyższony,
diesel, 95 rok - 782 158 840
Bus Iveco maxi - tanio - 792 852 093
Bus maxi - 1500 zł. - Daf 400 2500
diesel bus maxi 6 lat nieużywany,
zagubiona dokumentacja do końca
eksploatowany. Waga auta to 1700
kg. Możliwa zamiana. Auto nie podlega
rejestracji - 796 461 736
Caro Plus - gaz, 97 rok - 1.6 GLI OC
ważne do końca czerwca 2010, przegląd do czerwca 2010. Przebieg 190
tys. Opony zimowe b.dobry stan, niecałe 10l/100km w trasie - 662 278 025
Chrysler Voyager 95 rok - 2.500
diesel TURBO, zarejestrowany, cena
5.900 - 607 509 762
Citroen Berlingo 1,4 + gaz - stan
oceniam na dobry, autko w ciągłej
eksploatacji, 1998 rok. 1,4 benzyna +
instalacja gazowa sekwencja, 200 000
tys. km. wystawie fakturę,do sprzedania
za 8000 tys zł. - 665 391 683
Citroen Jumper 2,5d - 2001 rok,
stan bdb., kolor biały, wspomaganie,
elektryczne szyby, airbag, centralny
zamek, koła 16’’, ładowność 1.800 Kg,
wys. 2,20, bezwypadkowy, pierwszy
właściciel, ważny przegląd i OC, cena
15.500 - 798 599 833
Citroen Saxo 97 rok - 1.1 benzyna,
3 drzwiowy, 2-poduszki, immobilizer,
zarejestrowany, opłacony, stan bardzo
dobry, ekonomiczne auto, cena 5,5 tys.
możliwość negocjacji - 698 661 270
Citroen Xantia - z 94 roku - 887
336 650
Citroen xm 2,1tdi - 1996 rok, pełna
wersja - 665 998 257
Citroen ZX 1.9d - 1991 rok, elektryczne szyby, centralny zamek. Oryginalny przebieg 232000 km. Cena 2300
do negocjacji - 519 350 101
Civic 91/95 2000 rok - zarejestrowany,
po przeglądzie, ubezpieczony - 694
741 103
Corsa 12 16v - tuning 99 rok - idealna
76000 km przebiegu, klatka, kubełki,
gwintowane zawieszenie - 603 812
829
Cross 125ccm - 4 biegowy czterosuwowy silnik, hamulce, tarczowe, pali od
kopa, cena 1000 zł. do malej negocjacji
- 794 210 632
CROSS Kawasaki KXF 250 - 4T 05r
7,6 tys. sprzedam lub zamienię na
YZF 250, 450 lub EXC 400,450,525dopłacę. Nowa korba, tłok, reg zaworów, olej i inne - 514 585 525
Espace 2004 rok - 20000 tys. - w
dobrym stanie - 694 741 103
Fiat 126 - rok 1989, nowe błotniki, po
remoncie - 724 297 578
Fiat 126p - rok 95 zadbany z alarmem
zielony bardzo dobry stan cena 600 zł
do negocjacji - 665 796 669
Fiat 126p - rok 98, dużo nowych
części, nowy lakier (biały) stan db cena
500 zł do negocjacji GG2993693 - 691
100 251
Fiat 126p - w idealnym stanie, cena do
ustalenia na miejscu podczas oględzin,
kolor wiśniowy, opłacony i zarejestrowany - 795 262 779
Fiat 127 dla konesera - 1.3 benzyna
+ gaz 83 rok - brak opłat 500 zł. - 605
603 745
Fiat Brava - 1996, 1.8 16 v 115 km zielony metalik, pełne wyposażenie koła
lato + zima nowe - 513 067 331
Fiat Cinquecento 97 - samochód
posiada felgi aluminiowe, hak komplet
opon zimowych, stan bdb. silnika i
blacharki, ważny przegląd i OC, cena
1.900 do negocjacji, możliwa zamiana
- 507 408 229
Fiat Doblo - 2001 rok, kolor żółty, 1,9,
diesel, serwisowany, stan techniczny
bardzo dobry - 691 722 936
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Fiat Panda - 2005 rok, serwisowana,
kupiona w salonie, bez wypadku,
zadbana 14500 zł. - 505 120 452
Fiat Punto 2000 rok - 1,2 benzyna,
przebieg: 58 tys. km autoalarm,
poduszka u kierowcy, immobilizer elektryczna regulacja świateł garażowany,
kierowca niepalący - 510 591 129
Fiat Scudo - diesel, 97 rok - tanio - 790
215 333
Fiat Tipo - 1.4 + gaz, rok produkcji
92, ważne OC, brak przeglądu - 663
615 758
Fiat Uno 1.0 - stan dobry 96 rok,
zielony metalik, opony zimowe, sprzedam lub zamienię na auto z większą
pojemnością 1300 zł. do negocjacji
- 791 587 964
Focus kombi - diesel 13 tys. - i TDDI
z 2000 rok, auto posiada KLIMATYZACJE, elektryczne szyby, ABS i inne,
świeżo sprowadzone, do opłat -13 tys.
zł. - 793 608 323
Ford Escort - 700 zł. - 92 rok 1.8
Diesel z ważnym przeglądem do lipiec
2010 brak OC, auto w stanie dobrym
- 691 049 116
Ford Escort 1,4 - benzyna, rok
produkcji 1991, 5 drzwiowy, bezwypadkowy. Auto po wymianie rożnych
części - stan dobry - 791 767 852
Ford Escort hatchback - rok 1997,
115 tys. 1600 benzyna, 3-drzwiowy,
srebrny,ABS, elektryczne szyby, klimatyzacja, tapicerka welurowa, wspomaganie kierownicy, Przegląd do 5.2010r.
Hak, 4 koła zimowe, Cena 5400 zł do
negocjacji. - 513 762 280
Ford Escort kombi 1,4 gaz - 96 rok - z
instalacją gazową, godny uwagi. Auto
można zobaczyć w Kamiennej Górze.
Cena 3950 - zdjęcia na maila - 695
640 768
Ford Escort kombi 1,8 TD - granatowy
metalik, wersja ghia, nowy akumulator,
opony zimowe. - 694 365 936
Ford Fiesta - 1.3, 98 rok - 5D, stan
b.dobry opony nowe + drugi komplet
kół, garażowany mało jeżdżony szczególnie zimą - 603 234 149
Ford Fiesta - brak OC, ślizga się
sprzęgło na chodzie w całości lub na
części cena 800 zł (stan blacharki
dobry, bez dziur) - 889 177 436
Ford Fiesta - w bardzo dobrym
stanie, 1994, 1.1, benzyna, 2 poduszki
powietrzne, 1700 zł. - 667 264 170
Ford Fiesta 91 rok - silnik 1.1, ważny
przegląd i OC. Stan bardzo dobry - 796
519 119
Ford Mondeo - combi 98 rok, 1,8
benzyna +LPG, stan dobry, cena 5000
zł. - 609 073 716
Ford Mondeo 1,8 TD - można go
zrobić i jeździć albo rozebrać na części
- 722 131 447
Ford Sierra - 1988 rok, części - lampy,
maska przód i tył, alternator, inne - 502
038 033
Ford Transit - 190l 2,5D rok 1999 rok,
cena 4,000 tys. - 691 717 276
Ford Transit 2001 rok - klimatyzacja
- blaszak 100 KM 2,TDDI, posiada
klimatyzację, poduszka, wspomaganie,
ABS, centralny zamek. Uszkodzona
skrzynia biegów nie wchodzi 2,4,wsteczny. Cena 11500 netto, FVAT - 505
011 717
Golf 2 - 1.6 88 rok, niebieski, ważne
opłaty, stan dobry 1600 zł. - 661 403
384
Golf 2 - 1.6 benzyna, prosty gaźnik +
gaz 1986rok, alufelgi z oponami 185/50
lato, felgi stalowe zima, 2.g II gratis
na części stan bdb. (bez zderzaka)
przegląd 1do 10.2010 i OC cena 4000
- 723 342 736
Golf 3 - 1.4 benzyna plus gaz, plus
części, cena 2 700 - ( do małej negocjacji) - 662 151 905
Golf 3 - 94 rok - silnik 1.4. niebieski,
sportowe zawieszenie, wspomaganie,
elektryczny szyberdach, radio CD. alufelgi, komplet zimówek na stalówkach,
2 lata w Polsce, cena 3.800 zł. do
uzgodnienia - 509 225 980
Golf 3 - combi 1995 rok, 1.9 TD,
elektryczne szyby, ubezpieczony do
09.2010, przegląd do 10.2010 - 601
178 772
Golf 3 - z 1993 roku, 1.8 benzyna z
gazem, czarny, pełna elektryka, wspomaganie kierownicy, alarm cena 5000
do negocjacji - 691 082 242
Golf 3 1.9 tdi kombi 1998 - 9500 do
negocjacji - 604 786 525
Golf 3 na gaz - 93 rok, 1400 pojemności, 5 drzwi, alusy, CB radio, nawigacja CD mp3, hak, cena 3000 zł. - 698
925 671
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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
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

3"%*05"9*j/*&,"
+&-&/*"(°3"
VM8JFKTLB

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA
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Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa

20% RABATU

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

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.
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og£oszenia
Golf 3 za 2750 zł. - 1,8 benzyna,
centralny zamek, elektryczne lusterka,
opony zimowe + letnie, wiśniowy metalik, zadbane wnętrze, ważny przegląd i
OC - 724 989 953
Golf III - rok produkcji 1995, 1.8 benzyna, stan blacharki bardzo dobry, silnik
po wymianie rozrządu. Cena 5600 zł.
DO UZGODNIENIA - 600 047 695
Golf III 1.8 - kombi benzyna 1994 rok
w dobrym stanie cena 5500 zł. Ewentualnie zamiana na Golf III hatchback
- 697 697 594
HUNDAY S-Coupe GT - 1,5turbo; rok
93, przebieg 172 tys., wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, alufelgi, cena
2000 zł. - 721 762 837
Ibiza - okazja - rok produkcji 1997
pojemność 1.4 l, kolor srebrny, zadbana.
Ważne OC i Przegląd, silnik Volkswagena. Cena 4000 zł. - 511 228 752
Iveco - ciągnik siodłowy iveco
naczepa firanka - 692 124 507
Kia Clarus 1999 - srebrny metalik,
ABS, elektryczne szyby i lusterka,
relingi, poduszki powietrzne, klimatyzacja, welurowa tapicerka, komplet
kół letnich na alusach, hak, LPG - 501
181 177
Kros Honda 125 - cena do uzgodnienia - 607 162 320
Matiz - ocynkowany, zadbany, jeden
właściciel od 8 lat, garażowany, złoty
metalik, wymieniony rozrząd, 2 komplety opon, w aucie nie palone, cena
do negocjacji - 693 137 330
Mazda - 94 rok - 323 F - pojemność
1.6.16 v centralny zamek, wspomaganie, elektryczne szyby, regulowana
kierownica, opony letnie + zimowe.
Ważne opłaty, bez korozji, bardzo
zadbane, od-2005 roku w kraju. Po
wymianie, oleju. Cena do uzgodnienia
- 882 491 671
Mazda 323 F - 1.9,1992, lazur metalik
- 609 205 582, 601 233 879
Mazda 323 F - 1993 rok, pojemność
1.6.16v, elektryczne szyby, regulowana
kierownica, wspomaganie, centralny
zamek, kubełkowe fotele, welurowa
tapicerka B - czysta i zadbana,
bezwypadkowa. Ważne opłaty,
stan idealny! Cena do dogadania
GG13822134 - 882 491 671
Mazda mx3 4300 zł. - rok 1992,
autko jest w dobrym stanie technicznym, nowe amortyzatory, rozrząd,
przywiezione do kraju w 2008.
Ważny przegląd i OC, pojemność
1600 - 692 723 836
Megane coupe - granatowa perlą,
1600cm3 instalacja gazowa 1997
rok, elektryczne szyby, szyberdach,
centralny zamek, wspomaganie,
centralny zamek z pilotem, aluminiowe felgi, cena 6500 PLN lub
zamienię na droższy. - 511 699
191
Mercedes 124 - diesel stan
idealny, zadbany lub zamiana na
mniejszy - 506 384 694
Mercedes 124 na mniejszy diesel pojemność 2000 stan bardzo
dobry, zadbany, opłacony, zamiana
na mniejszy diesel - 505 384 694
Mercedes 190 - benzyna, kolor
ciemny granat, rok produkcji 1991,
nie jest on zarejestrowany, cena
2500 zł. do negocjacji - 510 547
306
Mercedes 190 D - 2000 cm3,
pojemność, wspomaganie, centralny zamek, stan bdb. brak opat,
cena 2100 zł. - 669 427 535
Mercedes a140 - kupiony i
serwisowany w salonie 100 tys. km
faktura VAT - 602 101 096

Mercedes e 270 kombi - 1999
rok, stan idealny, manualna skrzynia
biegów, pierwszy właściciel w kraju 782 670 708
Motor Suzuki Bandit - 2005 rok,
pojemność 1200 przebieg 1300 km
sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany, super okazja - 782 670 708
MZ 250 - ma nowe opony, akumulator,
tarczówki dwie z przodu, silnik po
remoncie kapitalnym, ciągle użytkowana, posiada papiery, a cena jaka
mnie interesuje to 1700 do niewielkiej
negocjacji - 518 420 042
Nissan Serena - 2.0 benzyna, rok produkcji 97, stan dobry, 7dmio osobowy,
cena do uzgodnienia - 784 041 287
Nissan Sunny - rocznik 1985, szary
metalik, zarejestrowany, ubezpieczony,
cena do uzgodnienia - 697 469 604
Nissan Sunny - rok 1985, 1.7 diesel,
srebrny metalik, cena do uzgodnienia
- 608 184 580
Opel 850 zł. - 2300 diesel 1991 rok,
opłacony, zarejestrowany do poprawek.
Zapowietrzony układ paliwa - 796
461 736
Opel Astra - rok 92 1.7 diesel w całości
lub na części - 607 509 762
Opel Astra 1,7 DT - rok 2000, 4 airbag
klimatronik, przebieg 185 tys. spalanie
5,5l. Cena 17300 do uzgodnienia - 600
929 904
Opel Corsa - 2007 rok, 1,3 - diesel,
5-drzwiowa, czarna perła sprowadzony
do opłat. Pierwszy właściciel. Bez
wypadku. Bogate wyposażenie - 34700
zł. - 501 017 308
Opel diesel - 700 zł. - Omega 1991,
diesel 2300, pełna dokumentacja,
zadbane wnętrze. Zapowietrzony,
układ paliwa. Zamienię na inny sprawny
- 796 461 763
Opel Kadet - rok produkcji:1986/1991, pojemność skokowa:1300 cm 75KM, benzyna + LPG,
biały, liczba drzwi: 4/5, autoalarm,
szyberdach, stan dobry Cena: 900
zł - 665 423 738
Opel Kadett 1,3 benzyna - 94 składak, pęknięta przednia szyba cena
700 zł. do negocjacji - 661 692 711
Opel Kadett 600 zł. - zarejestrowany
1.6, benzyna, nowe opony zimowe 508 149 302
Opel Kadett E 1.4 benzyna - uszkodzona głowica cena 550 zł. - 502
249 450
Opel Kadett kombi 1.6i - przegląd do 08.2010 ubezpieczenie
do 02.2010. Składak 1997. Opony
zimowe. Pojemny i ekonomiczny.
100% sprawny. Stan bdb. Cena 1300
zł. - 793 969 607
Opel Omega 92 rok, 2.0 benzyna 115 km benzyna. Przebieg 207 tys.,
ubezpieczenie na cały rok, przegląd
do lutego. e-mail: kams.jg@gmail.
com - 509 546 152
Opel Vectra 1.7 TD - 1992 rok ekonomiczna, wygodne i tanie w
eksploatacji autko, ubezpieczenie i
przegląd do lutego, pali w największe
mrozy, obrotom, intercooler. Nowe
sprzęgło i turbo, jedynie do poprawek
lakierniczych - 605 060 748
Opel Vektra B 1.6, 98r. - ABS, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy
4- airbagi, radio CD-MP3, centralny
zamek + pilot, mało pali, 8500 zł. 600 221 746
Opel Zafira - rok produkcji 1999,
7 osobowy. Nowe opony zimowe.
Przegląd ważny do września 2010
- 667 018 255
Passat - sprzedam lub zamienię
Passata B3 gt lim - 724 382 720

Passat B4 - 1995, pojemność 1600
+ LPG sekwencyjny, mały przebieg,
zadbany, cena 8 500 PLN - 791 587
521
Passat B4 1.9tdi kombi - czerwony
1.9 TDI, czerwony 1994 rok, opony
letnie i zimowe po wymianie układu
wydechowego, rozrządu - cena 85000
zł. do negocjacji - 500 247 902
Passat B4 kombi z gazem - 95 rocznik, roczny gaz, do drobnych poprawek
blacharskich - 691 019 488
Passat kombi 1995 - benzyna,
stan idealny, ful wypas 7500 zł. - 603
303 975
Peugeot 106 - uszkodzony rozrząd,
brak chłodnicy i stacyjki 600 zł. cena do
uzgodnienia - 695 980 516
Peugeot 2.6 benzyna - rok 86 - cena
1.100 - 607 509 762
Peugeot 205 - 1984 rok, 1,3 benzyna, biały, stan dobry, opłacony, 750
zł. - 661 403 384
Peugeot 307 - rok 2001 2.0 HDi
czarny trzydrzwiowy, przebieg 149 tys.
km ważny przegląd i OC. Cena 19000
zł. - 604 869 172
Peugeot 405 kombi - 1,9 diesel,92
rok, biały, blacha ocynk, stan bdb. OC
i przegląd ważne do 08.2010 rok - 513
064 737
Peugeot Boxer - 99 rok, biały, maxi,
2400 tdi, w ciągłej eksploatacji, 14200 zł.
brutto, faktura VAT - 601 924 778
Peugeot xr 6 motorower - 2003 rok,
na chodzie, zarejestrowany i ubezpieczony, sprzedam za 5000 tys. zł. lub
zamienię na inny - 796 369 796
Peugot 205 - 5 drzwiowy, pięciobiegowy, elektryczne szyby centralny
zamek, rok produkcji 91, pojemność
1.4 wersja GR. Zadbane wnętrze. Cena
2900 do negocjacji - 887 336 650
Polonez Caro - bdb. 800 zł. - auto
zadbane, bez korozji, czysta tapicerka,
ważne OC i przegląd - 792 831 818
Polonez Caro - w dobrym stanie.
Aktualny przegląd i OC ( marzec 2010
rok) + komplet opon zimowych, cena 800 zł. - 785 484 546
Punto 55 s - 1,1 benzyna, czerwony,
przegląd i ubezpieczenie ważne. przebieg 126 tys. rok 1995 Cena 3,2 tys.
- 691 936 900
Quad 200 - na wał kardana w stanie bardzo dobrym z dokumentacja
szwedzką, hak, dwie tylne nowe opony,
drugi tłumik dodaję do maszyny - 790
851 092
Quad 49 - w bardzo dobrym stanie po
wymianie sprzęgło linka gazu i nowe
klocki, pali czy ciepły czy zimny od
szarpnięcia. Użytkowany przez 5-cio
latka - 502 213 075
Reklama na kółkach - za niewielką
opłatą przyjmę reklamę na samochód
(biały) - 609 182 914
Renault 11 gtd 1,6 diesel - rocznik
1985, przebieg 260 tys. Stan dobry,
silnik super 4l/100 przy 90km/h 5 przy
120km/h. Po zmianie oleju filtrów i
paska rozrządu. Cena 1000zł do małych
negocjacji. - 603 845 853
Renault 19 - 93 rok, 1,4 benzyna,
bordowy. Cena 1900 do negocjacji 605 264 160
Renault 19 - rocznik 1990, wymagający drobnego wkładu finansowego,
przednie łożysko do wymiany, ważny
przegląd i OC, instalacja gazowa - tanio,ok.700 zł. - 793 164 611
Renault 19 - rok 1993 - OC
29.12.2009, brak przeglądu, uszkodzony prawy bok z LPG, dużo wymienionych części na chodzie cena 1.000
złotych - 691 338 641

KONKURS
SPA
SANDRA SPA w Karpaczu

Renault 19 - rok 1993 pojemność
1.7 + gaz, wspomaganie hak, kubełkowe siedzenia, sportowa kierownica,
zarejestrowana, opłacona, cena 2500
- 505 447 978
Renault 19 Chamade - 91 rok,
kolor czerwony, auto w dobrym stanie
cena 1200 zł. do malej negocjacji - 792
668 584
Renault 19 za 700 zł. - 1990 rok,
instalacja gazowa, ważny przegląd i
OC w ciągłej eksploatacji, łożysko do
wymiany, cena 700 zł. - 793 164 611
Renault Chamade - rok produkcji
1994, 1,7 benzyna + LPG, przebieg
121.000, srebrny metalik, centralny
zamek, 2 elektryczne szyby, airbag,
wspomaganie kierownicy, 2.400 zł do
negocjacji - 695 176 705
Renault Clio 1.2 - niebieskie,
oszczędne, przerysowane prawa
strona, błotnik wgnieciony, przegląd
ubezpieczenie 1300 zł. do negocjacji
auto jeżdżące - 666 229 247
Renault Espace - rok 85, 2.0 benzyna w całości lub na części - 607
509 762
Renault Espance - rok 89, 2.0 benzyna + gaz, zarejestrowany - ubezpieczony, cena 2.700 - 607 509 762
Renault Laguna - 1.8 gaz, czarna
elektryka, immobilizer, cena 6800 do
negocjacji - 513 067 331
Renault Laguna 16v-gaz - rok 1998,
141 tys. klimatyzacja, ABS, pełna elektryka, gaz założony w 2009, rado mp3.
centralny zamek, w pełni sprawny. Cena
11800 zł. - 796 066 401
Renault Twingo - gaz - 94 rok - 504
600 685
Renault Twingo - rok 1997, pojemność 1,2, dwukolorowy, zieleń z bordo
metalik, elektryczne szyby i lusterka,
immobilizer, ważny przegląd i OC, cena
3200 zł. do negocjacji - 781 540 285
Romet - motorynka zarejestrowana i
opłacona 100% sprawna, cena do ustalenia podczas oględzin - 795 262 779
Seat Ibiza 1.3 - 94 rok - obniżony,
sportowe zawieszenie, tłumik Remusa,
kubełkowe fotele, przyciemniane tylne
szyby, autko eksploatowane przez
kobietę. Cena 3.800 - 607 082 212
Seat Toledo 97 rok - 1.6 benzyna +
gaz, sprawny technicznie, alufelgi kpl.
opon zimowych, cena 2700 zł. - 665
951 522
Seicento - tuning + LPG - PORTING
swap 1.2 z Punto o mocy 83KM, 1999,
LPG. TUNING optyczny i mechaniczny.
- 880 019 195
SkodaFabia - 1.4 Comfort! – 2002 rok,
stan bardzo dobry, 93000 tys. km, garażowana, elektryka,2 poduszki, alufelgi,
kupiona w salonie - 603 198 558
Skoda Octavia 1,9 TDI - 2000 rok,
kombi, klimatyzacja, relingi, elektryczne
szyby i lusterka, podgrzewane fotele i
lusterka, komputer, podłokietniki, roleta,
alufelgi, soczewkowe reflektory, możliwa
zamiana na tańszy 17500 zł. - 603
210 421
Skuter - z maja 2008 roku, zadbany
Kingwey Longija black - edition, kufer,
dużo części, cena 1600 zł. - 605 079
608
Skuter 50 za 250 zł. - na części - 607
162 320
Skuter po tuningu - Qest pojemność 80cm 3. Rok produkcji 2004.
Części nowe. Ubezpieczenie ważne
do 08.2010. Zarejestrowany. Polecam
: cena 1200 zł. - 726 288 115
Suzuki Enduro - dr 350 -1992 rok - 604
208 710
Suzuki Swift 93 rok - pojemność 100,
3 drzwiowy, granatowy CENA 1.600 607 509 762

Syrena - 105 i R 20 do remontu - 602
639 594
Szukam Passata do 2800 zł. - tylko
z instalacją gazową, pojemność do 1.8
Auto z możliwie długim OC w Dobrym
stanie, okolice Jeleniej - 691 258 991
Tico - rok 1994, zarejestrowany stan
dobry. Cena 1700 zł. - 796 551 829
Tipo 1,4 za 600 zł. - zarejestrowane na
chodzie - 510 242 940
Touareg - 3.2 LPG - bardzo atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie 72.tys.
- 503 197 955
Toyota Avensis - 2003 rok, 1,8
benzyna sedan - limuzyna, kupiona
w salonie Toyoty, serwisowana ASO,
bogate wyposażenie, bez wypadku.
Stan bardzo dobry. Polecam. 35800
zł. - 501 017 308
Toyota Picnic Van - pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki 2,2Lturbo
diesel, srebrny metalik rok w kraju - 601
794 943
Trabant z 1971 roku - sprawny i
zarejestrowany - 607 162 320
Trabant zarejestrowany, OC za 350
zł. - brak napięcia plus dużo części - 607
162 320
Uno Van 1.4, 98 rok - w całości lub
na części. Auto jest zaniedbane, na
chodzie. Zarejestrowane z kratką. W
dowodzie wbity Vat-1. Wypowiedziane
OC - 794 644 227
Vectra - diesel 1.7, isuzu, wspomaganie, centralny zamek, ABS, opłacony
3200 zł autko pali 5l na 100 km - 693
675 187
Vectra 92 rok 1.7 TD 5,5l/100 - ekonomiczna, wygodne i tanie w eksploatacji autko, ubezpieczenie i przegląd
do lutego, pali w największe mrozy,
obrotom, intercooler. Nowe sprzęgło i
turbo, jedynie do poprawek lakierniczych
- 605 060 748
Volkswagen Passat - 1.9 tdi - 1994
rok w dobrym stanie, cena do uzgodnienia - 604 283 037
Volkswagen T4 - 2002 - 2.5 TDI,
6cio osobowy, przedłużany,ABS, klimatyzacja, zadbany - 696 949 507
Volvo - na części lub w całości 2.0
benzyna - 519 350 101
VW Garbus - 1978 rok, stan bardzo
dobry Iveco ciągnik siodłowy do remontu
5000 zł. - stan dobry - 692 124 507
VW lub Audi B3 - tylko z instalacją
gazową, pojemność do 1.8 Auto z
możliwie długim OC w Dobrym stanie,
okolice Jeleniej Góry do 2800 zł. - 691
258 991
VW Passat - B4 kombi 1,8 benzyna,
1996, biały stan dobry, wyposażenie
standardowe, wspomaganie, alufelgi,
opony zimowe w komplecie, radio CD,
cena 7000 zł. do uzgodnienia - 756
439 026
VW Passat - kombi+ gaz - ( B3 ) 92 rok,
aktualny przegląd i OC ( MAJ - 2010 rok
) autoalarm, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach itp. Cena; 3700 zł (do
niewielkiej negocjacji) - 785 484 546
VW Passat B3 - kombi 88 rok, benzyna
+ gaz, na chodzie, kolor biały, alarm,
blokada skrzyni biegów, brak opłat, stan
dobru - 722 104 012
VW Passat B3 - stan dobry, dużo dodatków, 4x4 - 603 719 006
VW Polo - 1.1 pojemności, 92 rok, stan
bdb. Fioletowy metalik, oszczędny 100
km do 5 litrów. Silnik igła. Sprzedam za
1800 zł. Ważny przegląd i OC lub zamienię na większy - 663 362 010
VW Polo - 1.3, benzyna, kombi, czerwony 92 rok, ważny przegląd i OC, stan
techniczny bardzo dobry szyberdach
opony zimowe 1500 zł. - 693 675 187

W Cieplicach zaginął foksterier, biały w brązowe i czarne łaty.
Pies jest w trakcie leczenia. Znalazca otrzyma nagrodę.

ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy Teatr Broadway Wielka Gala
Musicalowa wystąpi na Sylwestra
2009/2010r. w:
a. SandraSpa Pogorzelica
b. SandraSpa Karpacz
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 29 listopada 2009 a od 30 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.

UWAGA !
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VW Polo 92 - silnik 1.1 benzyna, zadbany
do negocjacji - 665 998 257
VW T4 - 7 osobowy 2.4 d. Cena 7500 zł.
do malej negocjacji - 665 970 446

FELGI OPONY
SPRZEDAM
Opony na felgach do E34 zimowe 2
sztuki - 205\65R15 - 781 225 335
Koła zimowe 13 do Forda 165/80 2
sztuki, 185/70 - 2 sztuki - cena kompletu 200 zł. - 793 146 877
4 opony zimowe 175/65/r14 - w b.dobrym stanie wraz z 4 felgami stalowymi
rozstaw śrub 4 x 108 na których są
założone te opony - 665 614 019
Felgi stalowe z szerokim rantem wraz z oponami sprzedam, rozmiar
14x6” Jedyne takie! 185/60 jeszcze
pojeżdżą opony, ale trochę spękane 782 302 471
Opony używane Barum Polaris - rozmiar 185/60/14 1 sztuka data produkcji
4905 - 503 169 359
Opony zimowe: 13, 14, 15 - szeroki
asortyment w dobrych cenach - 504
554 515
VW, Audi - cale koła zimowe 185/65/16
prawie nowe - 513 098 128

RÓŻNE
SPRZEDAM
Największy wybór obrączek ślubnych i biżuterii
oraz najwyższa cena skupu
złota w mieście. Zapraszamy
Gleria Karkonoska ul: 1 Maja
27 - 075 75 234 90 oraz w
markecie Carrefour ul: Jana
Pawła II 51 - 075 75 423 13
Alba komunijna - 665 978 763
Meble kuchenne - ze sprzętem agd
lub bez - tanio - 500 305 096
Sprzedaż akcesoriów do tipsów dojazd do klientów, konkurencyjne
ceny, szeroki wybór asortymentu
- 501 630 916
Szafy wnękowe - z drzwiami przesuwnymi i inne meble na wymiar 8
lat doświadczenia w branży projekt
i wycena w 15 min wysoka jakość
- 500 452 760
Tanio dwa fotele - Tanio dwa fotele
- 500 305 096
Telewizor 21 cali - tanio - 500
305 096
Wyposażenie salonu fryzjerskiego
- full zestaw - idealny na rozpoczęcie
działalności fryzjerskiej - tanio - 603
648 523
PS2 - dwa pady karta pamięci i dwie
gry, cena 200 zł. - 605 559 761
Drewno kominkowe i opałowe cena 100 - 150 zł. m - 695 725 857
Łaty drewniane 4x6 impregnowane
na 200 m2 dachu oraz wyłaź kominiarski - 723 769 376
Maszyna do szycia - Signer. Okazja, cena 150 zł. Piechowice - 880
462 049
Prosięta o różnej wadze do
dalszego tuczu lub pieczeń - 692
347 761
Drewno kominkowe i opałowe
- grab, dąb, buk, jesion, olcha,
brzoza, świerk - transport gratis 697 812 567
Nowy silnik elektryczny 3 kw - 360
V - 1450 obr. - 500 278 832
Tanio - głośniki 100 W basowe
30 cm, ze specjalną membraną
podwyższającą tony średnie - 889
332 546, 075 75 33 921

RÓZNE
KUPIĘ
Starocia, meble, szkło, porcelanę, obrazy, książki, grafikę, militaria, białą broń, odznaczenia, zdjęcia,
dokumenty wojskowe, figurki i inne
bibeloty - 609 443 235
Akcesoria do jazdy konnej i
powożenia - 500 290 337
Kupię książkę - Budowa i Naprawa
Nissana Almery - 665 839 210

RÓŻNE
ZGUBIONO
Dnia 16.11.2009 zgubiono pieczątkę o treści BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO - Wolności 187
C - NIP - 611 153 38 43 - tel. 661
280 623

23 listopada 2009 r.
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

