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ROZMAITOŒCI
PLUS TYGODNIA

Jan Hanc
polonista, poeta

Fot. Konrad Przezdzięk

Wychowawca i nauczyciel kilku pokoleń jeleniogórzan zaprezentował
w Książnicy Karkonoskiej „drugą” twarz: poety i ciętego felietonisty. Jan
Hanc, polonista związany w przeszłości z Technikum Weterynaryjnym
i Zespołem Szkół Rzemiosł Artystycznych. Debiutował już w 1976 roku.
Publikował w wielu czasopismach i almanachach. Może się pochwalić
licznymi nagrodami w konkursach literackich. W KK promował swój
tomik „Złe urodziny”. Znany z konserwatywnych poglądów Jan Hanc
nie zostawił
suchej nitki na relatywizmie moralnym współczesności. W
ostrych słowach skrytykował wychowanie
pokolenia
„róbta, co chceta” i ośmieszył, bardzo celnie
zresztą, wojujące feministki nawołujące do prawa do
aborcji.
Jan Hanc jest wielbicielem literatury
czeskiej. Osobiście rozmawiał ze swoim ulubionym twórcą Bohumilem
Hrabalem. Spotkanie z poetą umilili
grą uczniowie PSM I stopnia z Cieplic:
Katarzyna Sadecka, Emilia i Ida Kobielskie, Aleksandra Szyszko oraz Mateusz
Wójcik.

(tejo)

NA TOPIE
Beata Kornicka-Konecka
plastyczka, pedagog
Ekspozycja prac Beaty Kornickiej–Koneckiej przyciągnęła
w miniony czwartek na wernisaż w Biurze Wystaw Artystycznych mnóstwo gości, w tym wielu uczniów, których autorka
dzieł naucza na co dzień w Liceum Plastycznym. Rysunki Beaty
Kornickiej-Koneckiej to znakomitej klasy dzieła eksportowe.
Dopracowana do perfekcji kreska połączona z dramatyzmem
treści i ubrana w znaczącą wiele formę, mistrzostwo sztuki
iluzjonistycznej. Autorka w prezentowanych cyklach pokazała
też motywy osobiste. Dominują jednak tytuły nawiązujące do
filozofii, religii, sztuki. Artystka szczególną wdzięczność
wyraziła wobec uczniów placówki, w której naucza
malarstwa i rysunku. Wśród obecnych nie zabrakło
mieszkańców Szklarskiej Poręby z burmistrzem,
Arkadiuszem Wichniakiem na czele, gdzie Beata
Kornicka-Konecka mieszka i tworzy należąc do
stowarzyszenia twórców Nowy Młyn. Kontynuuje tym samym tradycję szklarskoporębskiej kolonii
artystycznej.

Fot. Konrad Przezdzięk
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(tejo)
DZIŚ W JELONCE
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– str. 4
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– str. 4
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– str. 4
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– str. 5
Z autobusu do szpitala
– str. 5
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– str. 6
Komu targowiska, komu?
– str. 6
Luksus za darmochę
– str. 7
Teatr na lodzie
– str. 7
Szóstka na szóstkę
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Czar Dickensa w „Norwidzie”
– str. 10
Gołe piękno
– str. 11
Zapowiedzi imprez
– str. 11
Pokuta za ścinkę
– str. 12
Światłem hazardu do błędu
– str. 12

AWANTURA O PRZYCHODNIĘ
Starostwo w Jeleniej Górze bezskutecznie próbuje
sprzedać budynek po byłym ośrodku zdrowia w Karpaczu.
Zainteresowanie wyraził jedynie obecny dzierżawca:
Centrum Pulmonologii i Alergologii z Karpacza, które
wycofało się z przetargu.
Ludzie obawiają się, że budynek przejmie firma nie
zainteresowana kont ynuacją
działalności medycznej. Następny
przetarg ma się odbyć w grudniu. Walczących o przychodnię,
wspierają radni powiatowi klubu
Prawo i Sprawiedliwość. Uchwałę
dotyczącą przekazania jako darow-

izny przychodni gminie Karpacz
mieli przygotowaną na ostatnią
sesję rady (30 XI).
Pozostali radni uznali jednak,
że sprawy nie można rozstrzygać
w tak błyskawicznym tempie.
– Zanim podejmie się jakiekolwiek
decyzje musi odbyć się rozmowa,
podczas której zostaną wymienione

Ponad 300 prac wpłynęło na konkurs
prewencyjny organizowany przez straż
miejską oraz jeleniogórski urząd miejski.
Autorzy prac starali się za
p o ś r e d n i c t w e m r y s u n kó w
przestrzec starszych przed zgubnymi skutkami nadużywania
alkoholu. W miniony piątek
w ratuszu prezydent Marek
Obrębalski, komendant SM
Jerzy Górniak oraz mł.
insp. Grzegorz Rybarczyk
wręczyli wyróżnienia
i n a g ro d y d w u n a st u
najlepszym. Obecny
był także Andrzej Marchowski zajmujący się
w ratuszu profilaktyką
uzależnień. Przyszli laureaci konkursu z opiekunami. Zwycięzca,
Michał Szczepański,
„wyjechał” z magistratu nowiutkim
rowerem.

opinie – mówi wiceszef rady Marek
Mikrut.
Radni sprzeciwiający się przekazania przychodni Karpaczowi
uważają, że powiat musi zarobić na
sprzedaży obiektu. Już szacuje się,
że dług w 2010 roku będzie wynosił
około 29 milionów złotych. Tymczasem zysk około dwóch milionów
złotych, czyli kwoty za jaką ma
być sprzedana przychodnia, i tak
niewiele nie pomoże. Sprawa ma
trafić pod obrady na nadzwyczajnej
sesji.
(Ania)

Uwaga: bardzo ślisko!
Przez ponad półtorej godziny nieprzejezdna była w miniony piątek droga nr 365, gdzie – przy wyjeździe z Dziwiszowa – doszło do zderzenia opla vectry i ciężarówki.
Kolizja wydarzyła się wskutek
nieostrożnej i zbyt szybkiej jazdy
kierowcy samochodu osobowego przy fatalnych warunkach
drogowych. – Zjeżdżając od strony Świerzawy do Dziwiszowa
wpadł na ciężarówkę – mówi
kom. Bogumił Kotowski z policji.
– Przewoził trzech pasażerów.
Wszyscy poobijani trafili do szpitala z niegroźnymi obrażeniami

– dodał.
Zdarzenie potraktowano jak
kolizję drogową. Sprawca, kierujący
vectrą, dostał mandat i punkty
karne. Kiedy doszło do stłuczki,
droga była bardzo śliska.
Policja apeluje o ostrożność.
O poranku i wieczorem jest ślisko:
panują już ujemne temperatury. Nie
warto się spieszyć.

(tejo)
„Mroczna” na Mrocznej

NIE WARTO PIĆ, LEPIEJ RYSOWAĆ!

był zadowolony z nowego
jednośladu, bo stary już się zużył.
Podkreśla, że chętnie

weźmie udział w kolejnej edycji
tego konkursu. – To było już jego
dziewiąte wydanie – podkreślił
współorganizator akcji mł. insp.
Rybarczyk. Najlepsze okazały się
szkoły podstawowe numer dwa,
trzy, dziesięć i piętnaście.

W Jeleniej Górze przybędzie
nowa przestrzeń, gdzie swoje
prace będą mogli pokazywać
twórcy, dla których za wysokie
są progi tzw. galerii profesjonalnych. Będzie to ściana
budynku dawnego browaru
przy ulicy Mrocznej. Otwarcie
przedsięwzięcia, zwanego nie
inaczej jak Galerią Mroczną,
zapowiedziano na najbliższą
środę na godz. 14. Udział
zapowiedziała, między innymi,
Alina Obidniak, długoletnia
dyrektorka Teatru im. Norwida.

Kolejne lokat y zajęli: Ewa
Drozdowska, Anna Mukalled
orazWiktoria Pogorzelska, która
dostała także specjalny dyplom od szefa straży miejskiej.
Wyróżniono: Kacpra Frankiewicza, Joannę Komorniczak,
Wiwianę Wirbuł,
Zuzannę Mierzwińską,
Wiktorię Cel, Martynę
Krzywicką, Piotra Myślowa
i Weronikę Sauer.
– Nagrodzone prace
będą uwiecznione
w okolicznościowym kalendarzu, który właśnie
się drukuje i wkrótce
będzie dostępny – zapowiada G. Rybarczyk.

Gwiazda na gwiazdkę

(tejo)

– Narysowałem
człowieka
przykutego
do butelki
– mówi
Michał.
Chłopak

Fatum na Różyckiego
– str. 13
Cienie Hirschbergu III
Dodatek zdrowie
– str. 16
Sportowe wieści
– str. 18 i 21

Pamiątkowe zdjęcie z Markiem Obrębalskim

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 15

Trwają przygotowania do
niecodziennego koncertu, jaki
zaplanowano na 12 grudnia
o godz. 16 na dużej scenie
Teatru im. Norwida w Jeleniej
Górze. Wystąpią dzieci z Zespołu
Szkoły i Gimnazjum Szpitala
Uzdrowiskowego w Cieplicach.
Gwiazdą wydarzenia będzie
Łukasz Zagrobelny. Wystąpią
byli uczniowie – pacjenci sanatorium „Małgosia” w Uzdrowisku Cieplice, uzdolnione dzieci
ze szkół specjalnych z Jeleniej
Góry, Wałbrzycha. Zaproszono
również Integracyjną Grupę
Artystyczną „Pentatonika”
Pomysłodawcą jest nauczyciel
muzyki Paweł Kaczmarowski.
W trakcie imprezy prowadzony będzie kiermasz ozdób
świątecznych, wykonanych
przez uczniów ze szkół z Jeleniej
Góry i okolic. Przeprowadzona będzie także kwesta na
wyposażenie pracowni muzycznej szkoły uzdrowiskowej.

(tejo)
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WYDARZENIA
SANIE ZOSTAWIŁ W NIEBIE

Fot. Angela

Ozdobną dorożką ciągniętą przez dwa
dorodne rumaki przyjechał w miniony piątek święty Mikołaj do maluchów z
Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej
Górze.

– Bardzo dziękuję za pomoc i propozycję
pana Bartka Nogacza. Pomysł z przyjazdem był bardzo dobry i pomogło nam to
zorganizować ciekawe i nietypowe spotkanie
z Mikołajem. /…/ Życzę Wszystkim wielu
prezentów i takich niespodzianek – napisała
na naszym forum www.jelonka.com nauczycielka z przedszkola

Nie zatrzymał go
brak śniegu ani kryzys. Przywiózł worki
pełne prezentów. Nikt lepiej niż
dzieci nie widział co trzeba zrobić
by takie upominki otrzymać.
– To była zupełna niespodzianka.
Powiedzieliśmy
że wychodzimy
tylko na spacer,
a kiedy dzieci
wyszły na dwór,
nadjechał
Mikołaj na
dorożce – mówi
Joanna Konopka, dyrektor
Miejskiego
I n t e -

(KAM)
Drzemka włamywacza

Policjanci z Bolesławca
zostali wezwani przez 80letniego właściciela domu
w Nowogrodźcu, który twierdził,
że w pokoju śpi włamywacz. 29
X przestępca wszedł do domu
wybijając najpierw szybę w piwnicy. Po włamaniu delikwent
wypił stojący na stole alkohol, a następnie uciął sobie
drzemkę na podłodze. Smacznie
chrapiącego zastał go właściciel
mieszkania, który natychmiast powiadomił policjantów.
30-letni złodziej został zatrzymany. Grozi mu kara do 10 lat
więzienia.
(tejo)

ły wulgarne słowa i groźbą pobicia
i uszkodzenia samochodu.
Właściciel wezwał ochronę i
policję, która zatrzymała Dariu-

Złodziej i włamywacz zarazem to
39-latek, który od lipca do listopada
2009 roku dopuścił się co najmniej
kilkunastu kradzieży z włamaniem
do mieszkań w Jeleniej Górze – mówi
kom. Bogumił Kotowski z KMP w
Jeleniej Górze.
Mężczyzna kradł przede wszystkim
złoto, biżuterię, laptopy i sprzęt RTV. Policjanci odzyskali większość utraconych
przedmiotów. W tej sprawie zatrzymano również osoby, które nabywały
sprzęt pochodzący z przestępstwa. Oso-

i w piśmie.
To nie jedyne oskarżenia jakie
wobec Dariusza R i Zbigniewa
R. padły w akcie oskarżenia. 21

ODGRAŻAŁ SIĘ WŁAŚCICIELOWI, KELNEROWI
I KELNERCE, W KTÓRĄ RZUCIŁ POKALEM.
POWIEDZIAŁ JEJ, ŻE JĄ „OSZPECI” I
ŻE PRZYŚLE KOLEGÓW TO JĄ OGOLĄ
Dariusz R. i Zbigniew R. oraz Krzysztof P., którzy wymuszali haracze za ochronę lokali, jedli i pili na cudzy
koszt, zastraszali i dopuścili się co najmniej dwóch
poważnych pobić na terenie Mysłakowic, Kowar i okolicy, usłyszeli wyroki: 4,5 roku, rok i dwa miesiące oraz
dziesięć miesięcy bezwzględnego więzienia. Od decyzji
sądu mogą się jeszcze odwołać.
29-letni Dariusz R. zameldowany w Mysłakowicach, a mieszkający w Łomnicy trząsł okolicą od
lat. Znany był jako „przywódca”
pozostałych, którzy jako oskarżeni
zasiedli z nim na sali sądowej, ale
nie tylko. Mimo że skończył tylko
podstawówkę zawsze potrafił
znaleźć sobie dochodowe zajęcie...
zatrudniając się w okolicznych
restauracjach i barach na stanowisku m.in. „ochroniarza”.
Kiedy ktoś odmówił mu miejsca
pracy stawał się agresywny i nie-

Łupił mieszkania
Co najmniej kilkanaście
kradzieży z włamaniem
do mieszkań ma na swoim
koncie przestępca, którego
zatrzymali policjanci.

w tym
roku tych prezentów nie będzie
mniej, święty odpowiedział, że
u niego żadnego kr yzysu nie
ma. Zapewnił, że

BANDYCI ZA KRATKAMI

Ucieczka w skarpetkach

Jeden z mieszkańców Gryfowa zaalarmował policję, że
do jego domu usiłował włamać
się młody mężczyzna. Nie zdołał
nic ukraść, ponieważ spłoszył
go właściciel posesji . W czasie
ucieczki zgubił buty i zmuszony
był uciekać w samych skarpetkach. Policjanci przystąpili do
poszukiwań sprawcy. Przestępca
ukrywał się w miejscowym
parku. Był to 24-letni mężczyzna.
Miał 2.24 promila alkoholu
w organizmie. Został osadzony
w policyjnym areszcie. Czeka go
sprawa przed sądem.

gracyjnego Przedszkola nr 14
w Jeleniej Górze.
Czy był to trafiony
pomysł? Najlepszą
odpowiedzią był zachwyt
maluchów, które nie mogły
się świętym Mikołajem nacieszyć.
Dodatkową atrakcją była zabawa z popularnym świętym
oraz przejażdżka dorożką.
Wcześniej jednak wszystkie
przedszkolaki czekały na
prezenty: maskotki, słodycze
i książeczki.
– Grypa panuje i moje kochane
renifery się rozchorowały
– mówił święt y
Mikołaj. Na pytanie,
czy przez kryzys

bom tym
grozi
zarzut
paserstwa.

(tejo)

Zatrzymany 39-latek
został już tymczasowo
aresztowany na trzy
miesiące. Grozi mu
kara do dziesięciu lat
więzienia.

bezpieczny, posuwał się do zastraszania przyszłych pracodawców,
klientów lokalu czy jego obsługi.
Tak też było w przypadku jednej
z Kowarskich restauracji, której
właściciela nękał od 2004 roku.
Prowokował burdy i awantury.
19 marca br., odgrażał się właścicielowi, kelnerowi i kelnerce, w
którą rzucił pokalem. Powiedział
jej, że ją „oszpeci” i że przyśle kolegów to ją ogolą. Odgrażał się też
jednemu z klientów, który stał przy
barze. W jego kierunku też polecia-

sza R i Zbigniewa R. Ci jednak
nie przyznali się do wymuszania
haraczu czy zastraszania. Dariusz
R. zeznał, że był pijany i powiedział
coś, co źle zrozumiała obsługa
restauracji. Zapewniał, że nie
chciał nikomu nic złego zrobić. Do
kelnerki napisał nawet oficjalne
pismo z przeprosinami. Trudno
jednak dać wiarę w szczerość tych
słów, zarówno w zeznaniach, jak

Do celi
Sprawa przeciwko całej trójce zakończyła
się w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.
Wobec każdego z nich sąd orzekł pozbawienie wolności. Zgodnie z wyrokiem
Dariusz R. za kratami więzienia spędzi
4,5 roku, Zbigniew R. rok i dwa miesiące,
a Krzysztof P. dziesięć miesięcy.

Angelika Grzywacz

(Angela)

Przez żart
stracił palec

M i a ł t y l ko p o s p r z ą t a ć
niewielki teren ucząc się
w ten sposób zawodu. Po
robocie dla zabawy uderzył
szpadlem w korzeń drzewa
i ... obciął sobie mały palec
u lewej ręki – mowa o nieletnim młodocianym pracowniku OHP, który brakiem
wyobraźni doprowadził do
wypadku w Mysłakowicach.
Sprawę bada PIP. Wypadek
wydarzył się 19 listopada, ale
został zgłoszony do inspekcji
kilka dni później. – Zdarzenie
może nie zost ać zakwalifikowane jako wypadek przy
pracy, gdyż z w st ępnych
infor macji wynika, że do
incydentu doszło już po
zakończeniu prac – mówi
Mirosław Kocuba, szef jeleniogórskiego oddziału PIP.
Jeśli poszkodowany zostanie uznany winnym zdarzenia,
nie otrzyma żadnego odszkodowania z tytułu wypadku.
Kierownik PIP przypomina,
że nie w każdym przypadku
za wypadek przy pracy winę
ponosi pracodawca. Poszkodowany pracownik, który
sam przyczynił się do wypadku musi liczyć się z karą,
a nawet utratą pracy.

(Angela)

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Park po nowemu

Dwa stawy w parku w Lwówku Śląskim będą gruntownie wyczyszczone,
a modernizacji poddany zostanie cały
teren tego urządzonego na początku
XX wieku miejsca rekreacji. Mieszkańcy nie pamiętają, kiedy stawy w
parku były czyszczone. Zalegające
na dnie warstwy mułu, błota i śmieci
ujrzały światło dzienne dopiero po
częściowym spuszczeniu wody. Na
zimę do parku wjedzie ciężki sprzęt,
który wyczyści dno stawu. Staw nigdy
nie był zarybiany, a kiedy spuszczano
wodę okazało się, że było w nim sporo
ryb. Zostały wyłowione przez Polski
Związek Wędkarski i wpuszczone do
żwirowni w pobliskich Rakowicach
Wielkich. W parku odnowione zostaną także alejki a cały teren będzie
monitorowany.
(KAM)

grudnia 2008 roku na ulicy Górniczej w Kowarach Dariusz R.
bestialsko pobił Cezarego M. spowodował liczne i nieodwracalne
obrażenia jego ciała. Dlaczego
Dariusz R. zaatakował? Do dziś nie
wiadomo. Pewne jest jednak, że
zdarzenie widziały dwie kobiety,
które próbując udzielić pomocy
poszkodowanemu, również przez
Dariusza R. zostały pobite.
Do tego zarzutu Dariusz R. się
jednak nie przyznaje, zasłania się
zanikiem pamięci wywoływanym
okresowo przez wcześniejszy uraz
głowy. Mówi, że nic takiego nie pamięta. 7 grudnia minionego roku
Zbigniew R. i Krzysztof P. pobili
też mieszkańca Mysłakowic, który
udaremnił im kradzież zwierzęcia,
młodego byka.

wszyscy,
którzy byli grzeczni zost aną obdarowani,
a nad niegrzecznymi się zastanowi.

Platforma władzy
„Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje
absolutnie”. Nie ja jestem autorem tych słów. Fascynuje mnie
ich uniwersalny wymiar. Jestem niemal pewien, że sięgając po
gazetę, czy włączając telewizor mają już Państwo po dziurki w
nosie polityków. Elity polityczne mamy takie, jaki mamy.
Platforma Obywatelska osiągnęła
niemal pełnię władzy. Ludzie darzą
PO zaufaniem. Mimo to, a może
właśnie dlatego partia zaczyna
być rozrywana przez wewnętrzne
rozgrywki. I zacznie szybko na tym
tracić. Nie lubimy w Polsce tych
którzy kłócą się o stołki i władzę.
Coraz częściej w naszym mieście
mówi się o tym że Platforma Obywatelska wystawi własnego kandydata

na urząd prezydenta miasta i nie
poprze Marka Obrębalskiego w
staraniach o kolejną kadencję. Jeśli
to jest prawdą, to Jelenia Góra może
stać się miejscem wyniszczającej
wojny pomiędzy niedawnymi kolegami.
Rodzi się seria wątpliwości. Kto
rządzi miastem: czy PO, czy prezydent MO? Kto jest ojcem sukcesów a
kto odpowiada za porażki. Czy tłem

konfliktu są ludzkie ambicje, czy
polityczne zakulisowe zagrywki? Czy
to oznacza że jedynym spoiwem PO
jest sprawowanie władzy? A może
partia mająca w nazwie „obywatelska” zmieniła się w platformę
władzy?
Na te pytania próbują
odpowiedzieć goście studia Jelonki:
zastępca prezydenta Jerzy Lenard,
szef rady miejskiej Hubert Papaj, radny Wiesława Tomera oraz dyrektor
DODN-u Zygmunt Korzeniewski.
W „Dialogach Jelonki” Państwa i
moim gościem był zastępca prezydenta Jerzy Lenard, z którym tym razem rozmawialiśmy, między innymi,
o targowiska miejskich. Zapraszam
serdecznie do oglądania.

Wasz Wiktor Marconi
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MARCIN WYGRAŁ!

RYTM TYGODNIA

PochodzącyzJeleniejGóryMarcinWyrostekzostał
zwycięzcą drugiej edycji programu Mam Talent,
który w minioną sobotę zakończył się w telewizji
TVN. Marcin skończył Akademię Muzyczną w
Katowicach i pracuje w tym mieście.

W szponach hazardu

Stanisław Dąbrowski, znany
obieżyświat, fotograf i przewodnik, opowie w poniedziałek (7
grudnia) o Las Vegas, mieście
w USA uważanym za jaskinię
hazardu. Luksusowe kasyna
i żądza wygranej sprawiają, że
co roku przyjeżdża tam 30 milionów ludzi. Początek prezentacji o godz. 17 w sali teatralnej
ODK na Zabobrzu.

Naukę gry na akordeonie zaczął w 1988
roku w Państwowej Szkole Muzycznej w
Jeleniej Górze. Przez wiele lat grał w Jeleniej Górze i okolicy w rodzinnym
zespole muzycznym. Teraz jest wykładowcą Akademii
Muzycznej

Liderki na wsi

Jak pozyskać unijne fundusze
na rozwój obszarów wiejskich?
O tym i o innych troskach wsi
będą rozmawiali uczestnicy
konferencji realizatorów projektu
„Rola kobiet y - liderki
w społeczności dolnośląskiej
wsi”. To dzieło Regionalnego
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Regionalnych Rad Kół Gospodyń
Wiejskich w Legnicy i w Jeleniej
Górze. Spotkanie odbędzie się 12
XII o godz. 11.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Rajski
Ogród” w Mysłakowicach.

Fot. MT

Dzieci, które uczęszczają do
Akademii Malucha działającej od
10 lat przy Młodzieżowym Domu
Kultury „Jelonek”, cieszyły

Mieszkańcy ul. 11 Listopada w Szklarskiej Porębie doczekali się zalania wystających studzienek w asfalcie. Firma
remontująca drogę dotrzymała obietnicy i przygotowała
jezdnię do pełnego odśnieżania zimą.
Studzienki i rozkopy zatruwały
życie nie tylko zmotoryzowanym
mieszkańcom, ale mogły też stanowić
poważną przeszkodę dla wjeżdżających
tam pługów. Odcinek od wyciągów
orczykowych do połączenia ulic 11 Listopada z Górną wylano drugą ścieralną
warstwą asfaltu.
W minionym tygodniu wylewane
były podjazdy pomiędzy jezdnią
a zewnętrznymi ogrodzeniami poszczególnych posesji. Trwały też drobne
prace przy wykończeniu chodników.
– Daleko nam jeszcze do ideału, ale
stan dróg z dnia na dzień się poprawia
– powiedział burmistrz Arkadiusz Wichniak. Trzeba jeszcze zrobić uliczne
oświetlenie oraz remonty kolejnych
odcinków jezdni. O ile pogoda na to
pozwoli, prace będą trwały nadal.
Poniżej kościoła pw. Bożego Ciała są

dwa miejsca, gdzie rozkopano stary asfalt
i nie wylano jeszcze nowego. Kierowcy
muszą tam się nieźle natrudzić, aby
zręcznie ominąć uskoki pomiędzy fragmentami asfaltu a dziurami w ziemi.
Termin końcowego odbioru całej
inwestycji został przesunięty. Dopiero wiosną można spodziewać się
zakończenia remontu wszystkich
odcinków.
(Karolina)

Zima (nie)straszna
Miasto będzie w całości odśnieżane
tej zimy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,
śnieg będzie usuwany nawet łopatami.
Na stronach MZGL Szklarska Poręba
można sprawdzić kolejność odśnieżania
poszczególnych ulic w razie intensywnych
opadów śniegu.

UCZNIOWIE POTURBOWANI W AUTOBUSIE

Walcz z grypą

Europejska Fundacja Ludzi
Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” zakupiła i przekazała
jednej z placówek ochrony
zdrowia szczepionki przeciwko gr ypie sezonowej. 8
grudnia (wtorek) w godz. 16
– 18 odbędzie się bezpłatne
szczepienie w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Zielińscy w Starej Kamienicy
nr 62. Do szczepienia przeciwko grypie mogą przystąpić
mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu, osoby pełnoletnie lub dzieci
za pisemną zgodą rodziców
i w ich obecności. Więcej: tel.
075 7514230.

Koniec jazdy zygzakiem

Sześcioro nastolatków trafiło w miniony czwartek rano
do szpitala po tym, jak w autobusie MZK linii nr 9 zawiódł
układ kierowniczy i kierowca uderzył w inny pusty autobus stojący w zatoczce w al. Wojska Polskiego.
Do zdarzenia doszło o poranku nieopodal skrzyżowanie z ulicą Matejki.
– Stałem na światłach przy ulicy
Muzealnej jadąc od Piechowic w
stronę dworca, kiedy ruszyłem coś
przyblokowało kierownicę i uderzyłem
prosto w tył stojącego autobusu – mówi
pan Krzysztof, kierowca feralnego
pojazdu. – Nigdy wcześniej mi się coś
takiego nie zdarzyło. Jeżdżę już 25 lat, a
w MZK pracuję 12 lat i nigdy nie miałem

takiej sytuacji – dodał.
Autobusem jechała młodzież do szkół.
W wyniku uderzenia jedna dziewczyna,
która siedziała przy drzwiach uderzyła
o rurkę metalową nosem i rozbiła nos
oraz ukruszyła zęba. Własnym transportem do szpitala udało się kilka osób.
W sumie pomocy udzielono sześciorgu
poszkodowanym.

Co było przyczyną
zdarzenia: czy
gapiostwo i rutyna
kierowcy, czy stan
techniczny pojazdu?
Ustali postępowanie.

(Angela)

NOC W CELI ZA ZNIEWAGĘ POLICJI
Stekiem wyzwisk ze strony 19–letniej kobiety i o trzy
lata starszego mężczyzny zostali obrzuceni funkcjonariusze, którzy zatrzymali do kontroli drogowej
pojazd oślepiający innych użytkowników dróg.
Sprawców czeka sprawa karna w sądzie.
W miniony wtorek
policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej samochód, który z powodu nieprawidłowego
oświetlenia pojazdu
oślepiał innych
kierujących – informuje kom. Bogumił
Kotowski z KMP w Jele-

się w miniony piątek z odwiedzin
św. Mikołaja. Była to dodatkowa
atrakcja dla najmłodszych, którzy

Kat domowy
w rękach policji

Fot. Angela

W kapciach i bezrękawniku
spędził mroźny środowy poranek na przystanku autobusowym przy al. Wojska Polskiego. Gdyby nie czujność policjanta, mogłoby się to zakończyć
tragicznie. Mowa o starszym
mężczyźnie cierpiącym na Alzheimera. Dzięki interwencji
sierżanta Marcina Drozda
pogotowie odwiozło starszego
pana do domu.

Fot. Tejo

Pomocna dłoń policjanta

im. Szymanowskiego w Katowicach,
dużo koncertuje, wydał płytę z muzyką
latynoską. Pierwsze miejsce w programie
wygrał niezwykłym wykonaniem „Libertanga” Astora Piazzoli.
W interpretacji Marcina było wszystko,
argentyńskie tango pachnące knajpami,
namiętnością, bliskością ciał. Dostrzegli
to też jurorzy: Małgorzata Foremniak
była bardzo wzruszona – Akordeon
potrafi rozpalić namiętność. A mi drżały
dzisiaj nozdrza. Dziękuję – powiedziała
łamiącym się głosem. Kuba Wojewódzki
z kolei powiedział: – Marcin, ty grasz jak
człowiek opętany i to jest komplement.
Jesteś czarnym, pomarszczonym koniem
tego programu.
Marcin wyjedzie ze studia z 300
tysiącami złotych. Tyle wynosiła nagroda za pierwsze miejsce. Niestety,
w programie koncertów Marcina
na najbliższe dwa miesiące nie ma
Jeleniej Góry. Szkoda, bo teraz, kiedy o jego
jeleniogórskim pochodzeniu dowiedziało
się tak wielu, komplet na widowni miałby
zapewniony.
(Mar)

niej Górze.
– Z a rów n o k i e r uj ą c a 19 latka, jak i 22-letni pasażer nie
podporządkowali się poleceniom
funkcjonariuszy. Pasażer nie chciał
podać swoich danych personalnych, był agresywny i używał w
stosunku do funkcjonariuszy
gróźb i słów wulgarnych. 19-latka
również znieważyła policjantów
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używając wobec nich słów wulgarnych i wyzwisk. Oboje swoim
zachowaniem uniemożliwiali
funkcjonariuszom wykonywanie
czynności służbowych – dodaje
kom. Kotowski.
Mężczyzna uciekł z miejsca kontroli. Kobieta została zatrzymana.
Choć nie była pijana, noc spędziła
w policyjnym areszcie. Policja
poszukuje zbiegłego sprawcę, który
wcześniej był już notowany przez
policję. Zatrzymanej kobiecie został
postawiony zarzut znieważenia
funkcjonariuszy na służbie.

(Angela)

Bił kobietę pięściami,
szarpał ją, wbił jej widelec
w łokieć – tak wobec swojej
partnerki zachowywał się
22-letni mężczyzna, który
do tego wielokrotnie groził
śmiercią swoim rodzicom.
Do zdarzenia doszło w
Zgorzelcu, gdzie policjanci zatrzymali domowego
kata. – Ustalono, że od stycznia sprawca wielokrotnie groził kobiecie, z którą
mieszkał, pozbawieniem
życia. Ponadto wielokrotnie
stosował wobec niej przemoc fizyczną: bił pięściami
po całym ciele, szarpał za
włosy, a także uniemożliwiał
jej wychodzenie z domu.
– K i l k u k rot n i e u d e r z y ł
kobietę płytą gipsową oraz
wbił jej widelec w łokieć.
Ponadto wielokrotnie groził
pozbawieniem życia swoim
rodzicom. Sąd Rejonowy w
Zgorzelcu zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące
– poinformowała policja.
Za znęcanie grozi kara do
pięciu lat więzienia.

(tejo)

MIKOŁAJ U „AKADEMIKÓW”

Lodowisko czeka na zimę

– pod opieką Ewy Bąk – nigdy
nie narzekają na nudę. Przez
cztery godziny dziennie – oprócz
typowych zabaw dla dzieci – mają

Zaczęły się prace przy montażu miejskiego sztucznego lodowiska, które w tym roku stanie – podobnie jak dwa lata temu
– naprzeciwko muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Gdy
zrobi się zimniej, ślizgawka zostanie uruchomiona.

bardzo urozmaicone zajęcia.
Poznają podstawy angielskiego,
zaprzyjaźniają się z komputerem, chodzą do Filharmonii Dolnośląskiej
i ćwiczą na sali gimnastycznej.
Nic dziwnego,
że dzieci nie rozpaczają z powodu
krótkiej rozłąki
z najbliższymi.
Często nie mogą
się doczekać
powrotu do Akademii Malucha,
a na wizytę św.
Mikołaja z workiem słodkich
prezentów czekały z wyjątkową
niecierpliwością.

Jak mówi Ireneusz Taraszkiewicz,
dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu, w najbliższych dniach do
Cieplic dowiezione zostaną kolejne
elementy lodowiska i już pod koniec
tygodnia powinno być ono przygotowane do funkcjonowania. Tafla
sztucznego lodu o powierzchni 20 x
30m pojawi się jednak dopiero, kiedy
pozwoli na to pogoda, która jak na

ślizgawka była dostępna przy SP nr 11
na Zabobrzu: dla osób dorosłych jest
to 2,5 i 3,5 za wypożyczenie łyżew.
Dla dzieci, studentów, emerytów,
rencistów i szkolnych grup zorganizowanych wstęp jest darmowy.
Bez zmian pozostaną też godziny otwarcia, z zastrzeżeniem, że
w godzinach rannych lodowisko
będzie udostępniane szkołom, po

OD PRZYSZŁEGO ROKU CENY ZA KORZYSTANIE
Z LODOWISKA WZROSNĄ DO 3 ZŁ OD OSÓB
DOROSŁYCH I 3,7 ZŁ ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU.

razie zbyt dobrych warunków dla
lodowiska nie stwarza.
Ceny za korzystanie z niego do
(RED) końca grudnia br. mają pozostać
takie same jak w roku ubiegłym, kiedy

południu i wieczorem poszaleć na
nim będą mogli wszyscy. W planach
jest również otwarcie lodowiska przez
całą noc sylwestrową.

(Angela)
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Świetnie bo świetlnie!

Fot. Mar

to na pewno szkło kochacie –
powiedziała Gabriela Zawiła. Było
kogo witać. Przybyli artyści, których
dzieła wystawiono w gablotach,
samorządowcy, przedsiębiorcy i
kolekcjonerzy oraz pasjonaci szklanych cacek. – Wystawa jest w
całości finansowana ze środków
Dyrektor MK Gabriela Zawiła i tłum, który wypełnił muzealne
sponsorów, organizatorów KarStefania Żelazko, komisarz wystawy, sale.
konoskiego Festiwalu Światła,
musiały wejść na schody prowadzące
– Witamy wszystkich miłośników
organizowanego przez Roberta
na piętro, aby ogarnąć wzrokiem szkła, bo skoro państwo tu jesteście,
Futehendlera i Janusza Stańczyka
– podkreśliła Gabriela
Zawiła.
Kalendarium KFŚ
– W zeszłym roku
Kolejną imprezą KFŚ to dwudniowa konferencja Akademii Energii Odnawialnej,
oświetliliśmy Cieplice,
która w dniach 8 – 9 grudnia odbędzie się w pałacu w Wojanowie. Specjaliści w tym roku obszar
będą debatować o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 27 grudnia działań będzie kilkakKarkonoski Festiwal Światła cieszyć będzie oczy mieszkańców Jeleniej Góry, Kar- rotnie większy. To
pacza, Kowar, Piechowic, Szklarskiej Poręby. Od 2 do 3 stycznia 2010 Parku Zdroj- będzie centrum miaowym i na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się „Gala światła i lodu”. sta, Piechowice, Karpacz, Szklarska Poręba.
Od 7 do 9 I pałac Wojanów gościł będzie Akademię Światła. Finalnym Tam wszędzie będą
akordem KFŚ będą pokazy zatytułowane: Światło Kreacje. Będą oświetlone budynki,
też tradycyjne fajerwerki. Najbardziej okazałe – 10 stycznia parki, elementy przyna finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezą rody – mówili organizatowarzyszącą KFŚ będzie konkurs fotograficzny „Światło torzy podczas gali inauguracyjnej w Filharmozaklęte w obiektywie – Iluminacje 3”.
nii Dolnośląskiej.
Krótkie przemówienia wygłosili:
przewodniczący rady
miejskiej w Jeleniej
Górze, Hubert Papaj

(tejo)

Najwyższą stawkę za targowisko Zaborze zaproponowała
firma CEZBED z Wrocławia. Jednak ta firma nie spełniła jednego
warunku zawartego w przetargu:
nie ma rocznego doświadczenia
w zarządzaniu targowiskami.
Znaleźliśmy człowieka, który
osiem lat pracował na targowisku.
Gdy pytałem w urzędzie miasta,
czy to wystarczy, usłyszałem, że
takie doświadczenie wystarczy.
Po otwarciu ofert, okazało się,
że jednak nie wystarczy. Jeśli
my zostaniemy odrzuceni, a
wygra oferta złożona przez
firmę, którą reprezentuje pan
Kempiński, która ma podobne
referencje do naszych, będziemy
się odwoływać – mówi Dariusz
Jura z firmy CEZEBED.
– Na targowiskach pracuje
ponad tysiąc osób, jesteśmy
jednym z największych zakładów

pracy, a miasto traktuje nas,
jakbyśmy nic nie znaczyli. Nikt
w ratuszu nawet nie chciał
rozmawiać z nami, jak widzimy przyszłość targowisk. Nie
przystąpiliśmy do tego przetargu, bo nie mamy rocznego
doświadczenia w zarządzaniu.
Ale uważnie obserwujemy, co
się dzieje podczas tego przetargu.

Wernisaż wystawy szkła w MK
przyciągnął wielu gości
oraz wicemarszałek województwa,
Jerzy Łużniak. Wystąpił też przedstawiciel głównego sponsora, Philips
Lighting Poland.
Po krótkiej części oficjalnej zaśpiewała Dorota Jarema
z zespołem. Zagrali koncert
zatytułowany „Muzyka Światłem
Malowana”. W programie znalazły
się doskonałe jazzowe standardy z
lat 70 i 80. Ciekawostką był występ
Bartka Jakubca, jako gitarzysty w zespole pani Doroty. Bartek, syn Jacka
Jakubca (kustosza Dworu Czarne),
każdy oferent może
dołączyć dokumenty
d o o fe r t y, n awet
po jej otwarciu, ale
one nie będą już brane pod
uwagę. – Jedynym kryterium
jest cena i to ona zdecyduje o
rozstrzygnięciu. Ale oferta musi
spełniać wszystkie wymagane
kryteria. Jeśli ich nie spełni,
zostanie odrzucona. Musimy
skończyć z trwającą wiele lat
prowizorką, jaką są – według
mnie – pośrednicy dzierżawcy. To
hamuje rozwój targowisk. Myślę,
że to będzie ostatni przetarg

PO TARGOWISKU „ZABOBRZE” KRĄŻY ULOTKA
NAWOŁUJĄCA DO „RATOWANIA SIĘ, ZANIM BĘDZIE ZA
PÓŹNO”, A DZIERŻAWCA „FLORY” ROZSYŁA SMS-Y Z
WEZWANIEM DO RATOWANIA SWOICH MIEJSC PRACY.

Wiemy o uzupełnianiu ofert o
brakujące dokumenty już po
ich otwarciu. Czy to na pewno
jest zgodne z prawem? – pyta
Danuta Wójcie ze Stowarzyszenia
Kupców.
Zdaniem zastępcy prezydenta
Jeleniej Góry, Jerzego Lenarda,

na wyłonienie zarządcy, a w
umowach dzierżawy będzie klauzula o możliwości szybkiego
rozwiązania umowy – mówi J.
Lenard.
W przyszłym tygodniu, lub
najpóźniej za dwa, odbędzie

wystąpił w rodzinnym mieście po
raz pierwszy. Artystka też ciepło
wspominała swój koncert w Jeleniej
Górze, w zespole Piotra Rubika.
Po przerwie wystąpił zespół

ma w składzie Hiszpanów, to porywa
do zabawy i tańca. Tancerze pokazali
prawdziwego ducha Andaluzji.

(Mar/tejo)

Trzej przyjaciele z boiska…
Prezydent Marek Obrębalski, wicemarszałek Jerzy Łużniak i przewodniczący rady miejskiej
Hubert Papaj, kiedyś ze sobą współpracowali, teraz za sobą nie przepadają. Było to widać w
Filharmonii Dolnośląskiej, gdzie Marek Obrębalski zasiadł z dala od obydwu panów. Również
otwarcie KFŚ odbyło się bez zaproszenia na scenę prezydenta.
grający muzykę Flamenco. Choć nie
KOMU
TARGOWISKA, KOMU?
się spotkanie z kupcami, aby
przedstawić im różne możliwe
warianty funkcjonowania targowisk. – Musimy wypracować
wariant, który będzie korzystny
i dla miasta, i dla kupców, i dla
klientów targowisk. Najlepiej
zarządzać będą właściciele, z
którymi miasto może podpisać
wieloletnią umowę dzierżawy.
Tak zrobił Kraków i teraz ma
jedne z najlepszych targowisk w
kraju – tłumaczy Jerzy Leonard.
– Jeśli przetarg nie zostanie
unieważniony, to wszystkie tar-

gowiska stracą dotychczasowych
zarządców. Wszyscy ci, którzy od
lat są „panami” na tych placach,
myśleli, że znowu dostaną je
w „spadku”. Tymczasem pięć
ofert na Zabobrze i po dwie na
pozostałe pokazuje, że każdy,
kto spełni kryteria, nawet jak jest
spoza Jeleniej, może do przetargu
przystąpić. To dotyczy wszystkich
przetargów w samorządach
– usłyszeliśmy z dobrze poinformowanego źródła.

Marek Komorowski

Każdy w kręgu podejrzeń
Powodem przeciągającej się procedury jest, jak mówi zastępca prezydenta Jerzy Lenard,
sprawdzanie oświadczeń złożonych wraz z dokumentami. Jaka będzie skuteczność tego
sprawdzenia, nie wiadomo. Na pewno jest to stawianie sprawy na głowie. Oświadczenia
mają ułatwiać pracę urzędów. Ktoś składa oświadczenie i ręczy, że podane dane są
prawdziwe. Jeśli okaże się, że oświadczenie jest nieprawdziwe, urząd powinien zgłosić to
w prokuraturze, a krzywoprzysięzca, przykładnie ukarany. Teraz podejrzanym jest każdy,
kto złożył oświadczenie.

Podzielili się dobrocią W błękitnej krainie łagodności
Kolejne spotkanie z dobrą muzyką zorganizowało w minioną
sobotę Cieplickie Centrum Kultury Przystań Twórcza w
mikołajkowym prezencie dla mieszkańców stolicy Karkonoszy.

W Zespole Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Jeleniej Górze
zorganizowano w minioną
sobotę zabawę mikołajkową,
do której – oprócz dzieci pracowników ZSRA – zaproszono
25-cioro dziewcząt i chłopców
z oddziału jeleniogórskiego
Polskiego Związku Głuchych.
Mali goście wzięli udział w
różnego rodzaju quizach i

tańcach. O ile całą organizację
wzięła na siebie szkoła, to
prezenty i nagrody wręczono
dzieciom niepełnosprawnych
dzięki hojności ś więtego
Mikołaja, za którego przebrali
się: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej oraz
Energia ProS Odział w Jeleniej
Górze.

(rylit)

W Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów zagrały zespoły„W
tym Sęk” i „Grupa Semplice”.
Poznaliśmy też laureatów konkursu fotograficznego
„Cztery Pory Roku” – Jesień.
W kategorii młodszej nagrody
zdobyli: Maja Dusińska (I miejsce),
Nikol Szajkowska (II miejsce) oraz
Ada Dojs (III lokata). Wyróżnienie
– Patrycja Głozak. Wśród dorosłych
wygrał Krzysztof Gulbinowicz, a na
pozostałych miejscach uplasowali
się Tamara Kaleciańska-Krawczyk
i Tadeusz Janke. Wyróżnienie
zdobyła Małgorzata Karczewska. Wyróżnione prace można
było oglądać w czasie koncertu
w kuluarach pałacu. Prace będą
eksponowane w siedzibie CCK.
Przed koncertem okazało się, że

zainteresowanie imprezą było tak
ogromne, że przyszło więcej ludzi
niż mogła pomieścić sala. Organiza-

torzy nie chcąc z nikogo przybyłych
pozbawić możliwości uczestnictwa
w imprezie, stawali na głowie, aby
upchnąć chętnych na dostawkach
czy na miejscach stojących.
Nagrodą za niedogodności była
świetna muzyka.
(rylit)

Ewelina Marciniak wręcza nagrody młodym
laureatom konkursu fotograﬁcznego.

Fot. Rylit

Pozostałość po znaczącej
niegdyś obecności armii w
Jeleniej Górze, Wojskowa
Komenda Uzupełnień, ma
zniknąć z miasta. Takie są
plany Ministerstwa Obrony
Narodowej. Likwidacji WKU
sprzeciwia się posłanka Marzena Machałek – poinformowało
jej biuro poselskie. – W projekcie Rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend
uzupełnień znalazły się zapisy
o likwidacji jeleniogórskiego
oddziału wojskowej komendy
uzupełnień – informuje asystent posłanki Oliwer Kubicki.
Zdaniem Marzeny Machałek
to kolejna próba pozbawiania
byłego miasta wojewódzkiego
siedziby ważnej instytucji,
czyniąca z Jeleniej Góry miasto
peryferyjne. – Nie wolno godzić
się na marginalizację miasta i
likwidowanie w nim kolejnych
miejsc pracy! – protestuje
parlamentarzystka. Po likwidacji jeleniogórskiego WKU
osoby, które dziś mieszkają
w powiatach jeleniogórskim,
kamiennogórskim i lwóweckim, będą musiały udać się
do Bolesławca i Kłodzka, aby
tam załatwiać formalności
związane z wojskowością. M.
Machałek argumentuje także,
że siedziba jeleniogórskiej
komendy mieszcząca się na
terenie byłych koszar „Pod
Jeleniami” została odremontowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ubiegłym roku rozpatrzono
o w niej ponad 18 tysięcy
spraw. Posłanka Machałek
już wysłała w tej sprawie kilka
pism, w tym do MON oraz do
samorządowców. W planach
jest spotkanie z ministrem
obrony narodowej, do którego
parlamentarzystka skierowała
zapytanie poselskie.

Nadal nie ma rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę jeleniogórskich targowisk. Wkrótce ma się odbyć spotkanie
władz miasta z kupcami, którzy mają usłyszeć propozycje
lepszego zarządzania miejscami ich pracy.

Fot. Rylit

WKU do likwidacji

Fot. Tejo

Dawno nie było takich tłumów w Muzeum Karkonoskim.
Wszystkich przyciągnęło sobotnie otwarcie ekspozycji
„Unikaty. Szkło polskie XXI wieku”, ale nie tylko. To
pierwsza impreza II Karkonoskiego Festiwalu Światła. Po
wernisażu świetlna impreza została oficjalnie otwarta w
Filharmonii Dolnośląskiej.
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WYDARZENIA

Długo nie zapomną sobotniego polowania dwaj
myśliwi z Wlenia. Kiedy
podczas zbiorowych łowów
jeden z panów zobaczył lisa
i doń strzelił, drugi złapał
s i ę sk r ę c o ny z b ó l u z a
pośladek. Powód? Kula, która
najpewniej odbiła się od kości
zwierza, rykoszetem trafiła
mężczyznę w siedzenie.
Myśliwi szybko zaalarmowali pogotowie ratunkowe
i policję. Pechowca przewieziono do lwóweckiego
szpitala, gdzie został opatrzony. Wszyscy polujący byli
trzeźwi. Rana, na szczęście
nie okazała się groźna. Ale
– siadając – myśliwy długo
będzie o niej pamiętał.

(KAM)

Fot. Ania

MOPS Mikołajem

Po n a d s e t k a d z i e c i z
uboższych rodzin bawiła
się w minione piątek i w
sobotę dzięki zaangażowaniu
pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze. Placówce
pomogła Honorata Magdeczko-Capote z Teatru Maska.
Nie zawiedli sponsorzy: JZO,
Energia Pro, cukiernia Bristolka i Piekarnia Liebersbachów. – Bardzo dziękuję
darczyńcom oraz wszystkim pracownikom, którzy w
wolnym czasie zorganizowali
i uczestniczyli w zabawie –
mówi Wojciech Łabun, dyrektor MOPS w Jeleniej Górze.
Najlepszym podziękowaniem
były uśmiechy na twarzach
obdarowanych słodkościami
dzieci.

(Ania)

Sprawny telewizor za stówę, lodówkę za 150, grający sprzęt
radiowy znanej marki z kolumnami za śmieszne 170 złotych.
To nie przecena w markecie, ale oferta wystawkowiczów, którzy
handlują produktami wyrzuconymi przez Niemców. Żeby się
umeblować, ubrać i zaopatrzyć w potrzebne urządzenia, nie
trzeba fortuny. Choć na takie zakupy nie ma solidnej gwarancji,
chętnych nie brakuje.
– Wszystko przez kryzys, który
uderzył w bogate koncerny, ale
dał zarobić biedakom – śmieje się
jeden z mężczyzn handlujących
produkt ami z wyst awki na
cieplickiej giełdzie przy ulicy
Lubańskiej. Kupiec przyznaje, że
najlepsze interesy robił w czasie,
kiedy złotówka dołowała, a ludzie
narzekali na puste portfele.
Rozwój tego typu handlu widać
gołym okiem. O ile w zeszłym
roku wystawkowicze, szperacz
czy busiarze – jak nazywa się ich
w żargonie – zajmowali około

którzy próbują zalegalizować
firmy, najczęściej mają problem ze zdobyciem dokumentów
na towar, którym handlują. W
myśl polskiego prawa produkt
bez dowodu zakupu czy darowizny, jest nielegalny. Bywa też,
że rejestracja zupełnie innej
działalności jest tylko przykrywką
do handlu rupieciami. Mimo ryzyka kontroli i wpadki, mało kto
rezygnuje z biznesu. Po prostu: to
się opłaca.
– Zaczynałem kilka lat temu.
Razem z kolegą przemierzaliśmy

W TYM ŚWIECIE NIE MA PRZEPROŚ. OBOK ZASAD
WOLNEGO RYNKU OBOWIĄZUJE TEŻ PRAWO PIĘŚCI.

hektara cieplickiej giełdy, to dziś
ich terytorium rozrosło się do
ponad dziesięciu.
Większość dni w tygodniu
sypiają w samochodach na parkingach, myją się w toaletach
publicznych, gotują na turystycznych kuchenkach i przemierzają
kraj sąsiadów w poszukiwaniu
wystawek. To składowiska sprawnego, ale przestarzałego sprzętu
domowego, pozostawionego tam
przez Niemców, którzy wolą kupić
nowsze produkty. Raj dla polskich
poszukiwaczy.
Powstał z tego procederu
prawie przemysł działający w
szarej strefie. Wystawkowicze nie
rejestrują działalności, ryzykując
zainwestowane, niejednokrotnie pożyczone pieniądze. Ci,

tereny przygraniczne Niemiec
w poszukiwaniu atrakcyjnego
towaru. Było go wtedy więcej a
mniej szperaczy z Polski. Trafiało
się na składy używanych towarów, gdzie można było dostać
rachunek – opowiada pan Stefan
(prosi o niepodawanie pełnych
danych). Dziś ma trzy samochody, zatrudnia ludzi, żona nie
pracuje. Na czysto zostaje mu w
kieszeni 10 tysięcy złotych (bywa
więcej). Oczywiście wolnych od
podatku.
– Polacy wciąż myślą, że to co
zagraniczne, to lepsze, dlatego
wiedzie nam się dobrze – mówi
pan Stefan. Ludzie biedniejsi
często też szukają okazji cenowych, ale nie brakuje też dobrze
zarabiających, którzy szerokim

Ryzyko jest spore
Rzecznicy konsumentów podkreślają, że klient ma wolność wyboru i może kupować, gdzie
chce. Jednak wiele ryzykuje. Jeśli, na przykład, sprzęt elektroniczny lub AGD, spowoduje
zwarcie instalacji albo – co nie daj Boże – pożar, trudno będzie dochodzić swoich praw w
ramach gwarancji czy ubezpieczenia. Podobnie jest z odzieżą, choć tu występuje co najwyżej
ryzyko rozdarcia. Biorąc jednak pod uwagę śmiesznie niskie ceny, klienci i tak wolą kupić
produkty na bazarze niż przepłacać w sklepie.
Dokonane z dniem 1 stycznia tego roku rozdzielenie Scen Animacji i Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego w dwie niezależne
jednostki zablokowało nowemu organizmowi, jakim jest
Teatr im. Norwida, pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz
przez kolejne pięć lat. Winda dla niepełnosprawnych,
która już to miała być w placówce montowana, „spadła” z
hukiem z listy podstawowej.

Fot. Tejo

Przy ocenie wniosków
o dofinansowanie z funduszy unijnych pod uwagę
brana jest m.in. ciągłość
prowadzonej działalności
placówki. A takiej nie ma

Bogdan Koca

Teatr im. Norwida, który formalnie kończy rok – choć ma ponad
sześćdziesięcioletnią tradycję Całą
schedę i historię prawną włącznie
z REGONEM i NIP-em przejął bowiem Zdrojowy Teatr Animacji.

Luksus
za darmochę

Fot. Rylit

Rykoszetem w pupę
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Cieplicka giełda: tu kwitną największe
handlowe interesy i rodzą się fortuny kupców.

Dlaczego kupuję używane rzeczy?

Bo gatunkowo są lepsze od nowych w Polsce, za które w normalnych
sklepach trzeba zapłacić spore pieniądze. Na takich straganach często
można kupić ubrania z metkami takich firm, na jakie w życiu nie byłoby
mnie stać – mówi Ewelina. Nie chwalę się tym, że kupuję używane ciuchy,
bo w pracy by mnie wyśmiali, dziewczyny miałyby temat do plotek, chociaż
wiem, że większość z nich też kupuje rzeczy z tzw. „ciuchlandów”.
łukiem omijają markety i robią
zakupy u mnie, bo tu zawsze
taniej – podkreśla. Dodaje, że ma
też stałych klientów i markę, którą
sobie wyrobił… uczciwością.
– Towar jest sprawdzony pod
względem technicznym. Dajemy
krótkie gwarancje, a jeśli coś nie
gra, od ręki i bez formalności
wymieniamy na inny. Staramy
się wozić towary nie zawsze najatrakcyjniejsze, a często trafiają
się perełki. Jednak najczęściej
przywozimy to co jest i to co
najbardziej schodzi – opowiada
pan Stefan.
Najgorzej mają nowicjusze w
fachu, tak zwani świeżaki. Nie są
lubiani w środowisku wystawko-

wiczów. Muszą przecierać sobie
ścieżki, często kupują na Allegro
plany aktualnych wystawek.
Często szybko się poddają, bo
– przy silnej konkurencji – trudno
dziś rozkręcić biznes. A w tym
świecie nie ma przeproś. Obok
zasad wolnego rynku obowiązuje
też prawo pięści.
Po kilkuletnim regresie kryzys
ożywił też ruch w popularnych
niegdyś lumpeksach, sklepach z
odzieżą używaną. Kto tu kupuje?
– Nie tylko ubodzy. Miałam kiedyś
klientkę, która jest dyrektorem
jednego z banków – mówi Ewelina Białek, która do niedawna
prowadziła „ciuchland”. Dziś takie
placówki przeżywają oblężenie.

W pewnych środowiskach, na
przykład młodzieży, second hand
jest na topie. W innych to sprawa
wciąż wstydliwa. – Niektóre z pań
przychodzą regularnie i mówią,
że kupują dla kogoś znajomego.
Już tyle lat ten towar jest w obrocie, ludzie przekonali się nawet do
jakości, tylko nie mogą przełamać
się psychicznie – usłyszeliśmy
od jednej z właścicielek „lumpeksu”.

(rylit/Angela)

cenowe
porównanie
sklep firmowy
bazar
kamizelka skórzana męska
400 złotych
70 złotych
marynarka markowa
500 złotych
100 złotych
koszula znanej firmy
300 – 400 zł
30 – 50 zł
zestaw stereo z kolumnami
1200 zł
150 zł
telewizor LCD
2000 zł – 3 000
200 – 500 zł

TEATR IM. NORWIDA NA LODZIE
Ta decyzja nie była przypadkowa. Teatr jako całość uzyskał
dofinansowanie ze środków
funduszu norweskiego w kwocie 10 mln zł na przebudowę i
modernizację Teatru Zdrojowego.
– Gdyby był to podmiot nowy, dotacja przepadłaby – mówi zastępca
prezydenta miasta Jerzy Lenard.
Czy z podziałem nie można
było poczekać do 2013 roku kiedy

Pochodzący z 1904 roku gmach teatru jest piękny, ale
wymaga sporo nakładów ﬁnansowych, aby dostosować go do
norm współczesności.

wygasłoby wydawanie środków
unijnych? To pytanie dziś pozostaje bez odpowiedzi. Zresztą i
tak byłaby ona czystym gdybaniem. Fakty są takie, że Teatr im.
Norwida przez kolejnych pięć
lat nie dostanie złamanego euro
z funduszy UE. Pierwszy skutek
już widać.
Wniosek opiewający niemal na
milion złotych na dofinansowanie
windy i zniwelowanie terenu
przez teatrem – mimo pozytywnej
oceny formalnej i merytorycznej
– spadł na 15. miejsce listy rezerwowej.
– W takiej sytuacji raczej nie ma
szans na realizację – mówi Jolanta
Adamczyk, odpowiedzialna za
współpracę zagraniczną w TN.
– Jednak absolutnie nie rezygnujemy z tej windy, będziemy
składać wnioski w inny sposób, by
dźwig jak najszybciej zamontować.
Pieniądze na ten cel będziemy się
starali pozyskać z kilku źródeł,
których na razie nie chcę zdradzać
– mówi Bogdan Koca, dyrektor
naczelny i artystyczny TN.
Winda to jednak nie jedyny
wniosek, jaki chce złożyć Teatr im.
C.K. Norwida w przyszłym roku.
W planach jest staranie się o dofinansowanie Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych,
który ma być rozszerzony na

okoliczne gminy i stać się festiwalem regionalnym. Potrzebne
będą też środki na Jeleniogórskie
Spotkania Teatralne. Placówka
wymaga też nowego sprzętu
technicznego: stary „pamięta” lata
80. XX wieku.
– Moim marzeniem i
koniecznością jest przystąpienie
do całkowitej rewitalizacji budynku teatru. Jest to jeden z
najpiękniejszych teatrów w Polsce
i wymaga całkowitej renowacji.
Będziemy w t ym kier unku
działali, mam nadzieję, że wspólnie z miastem – usłyszeliśmy od
Bogdana Kocy.

Angelika Grzywacz

Trudna pozycja
Bogdan Koca
– Objąłem stanowisko dyrektora naczelnego już po podziale teatrów. Jestem
człowiekiem na tyle racjonalnym, że
żyję z rzeczywistością, która jest mi
dana. Nie oceniam przeszłości. Moim
zadaniem jest dać sobie radę z tym, co
mam. Rzeczywiście przez to, że jesteśmy
nową instytucją, mamy gorszą sytuację w
zdobywaniu funduszy europejskich, z tego
powodu, że nie mamy do zaprezentowania
bilansu. Jest to bardzo uciążliwe.
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WIADOMOŒCI

Wiktor Zajas, Jowita Misiakowska, Sebastian Rutkowski,
Aleksander Soból, Olga Wojdas i Wojtek Pławiński – to
szóstka najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze, których w
tym tygodniu prezentujemy na naszych łamach
Wiktor Zajas

Fot. Angela

Uczeń klasy
Va. Dziadkowie
zaszczepili w
nim miłość do
czytania książek. Ile ich czyta rocznie? Nie
potrafi zliczyć.
Zamierza zostać pisarzem, za sobą
ma już pierwsze kroki poczynione
w tym kierunku. Planuje pisać
książki fantastyczne. Odnosi też
sukcesy w konkursach tanecznych, tańcząc hip-hop.
Jowita Misiakowska
Uczennica
klasy VIa, od
siedmiu lat
tańczy w
tańcach
towarzyskich.
Jest trzykrotną mistrzynią Polski, raz była wicemistrzynią. Taniec jest
dla niej przyjemnością,
ale przyznaje, że nie jest
to łatwa sztuka. Trzeba
mieć wiarę w siebie i samozaparcie. Na doskonalenie
umiejętności poświęca cały
wolny czas. Równie dobrze
jak w tańcu radzi sobie w
szkole, ma spore sukcesy w konkursach językowych. Mówi, że
mimo sukcesów stara się być
normalna. – Jestem zwariowana, nie umiem usiedzieć
w miejscu. W przyszłości
chciałaby mieszkać we Włoszech.

Sebastian Rutkowski
Uczeń klasy
VI b. Jego niezwykły głos
odkryto w nim
dwa lata temu,
obecnie śpiewa
przede wszystkim pop i
utwory
spokojniejsze.

Aleksander Soból
Uczeń klasy
VB. Ma umysł
ścisły i bardzo
dużą wiedzę z
matematyki.
Przeszedł do powiatowej części
zDolnegoślązaczka.
Interesują go sztuki
walki, które go odprężają. Przyznaje,
że bardzo

SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ
dożo czasu poświęca szkole, a
rodzice dodatkowo każą mu przez
cały czas się uczyć. Czasami tej nauki ma już dość. Od najmłodszych
lat chciał zostać przyrodnikiem,
matematykiem lub profesorem.
W wolnych chwilach lubi czytać,
głównie fantastykę.
Wojtek Pławiński
Chodzi do klasy VI c, na swoim
koncie
ma

spore osiągnięcia.
I miejsce ma między innymi za
prze-

prowadzenie wywiadu z ... samym sobą. Gra na keyboardzie.
Zamiłowanie do instrumentów
odziedziczył po rodzicach. Lubi
gry komputerowe i książki: przygodowe i fantastyczne. Ma talent
artystyczny: jego szkice tworzone
głównie na lekcjach podziwiają
wszyscy koledzy. W przyszłości
chciałby zostać projektantem samochodów. Marzy mu się zdanie
egzaminów na prawo jazdy za
pierwszym razem.
Olga Wojdas
Uczennica
klasy Vc. Zbiera ptasie pióra
i skorupki. Ptakami zaczęła
się interesować,
kiedy na jednym
z konkursów dostała książkę o ptactwie Europy. W wolnych chwilach robi
origami. Jest pedantką, cały
swój wolny czas poświęca na
sprzątanie. Gra też na fortepianie, niepoprawnie
bo czterem palcami,
ale jak mówi, lepiej
niż ci, którzy posiedli te umiejętności w
szkołach. Jej ulubione
przedmioty to matematyka, przyroda
i informatyka. W
przyszłości chce zostać ornitologiem
lub policjantem
dla zwierząt.

notowała
Angelika
Grzywacz

Od Tuska dla prymusów
Stu dwudziestu jeden najlepszych uczniów z byłego województwa
jeleniogórskiegoiwałbrzyskiegoodebrałowminionąśrodęwZespole
SzkółOgólnokształcącychnr1stypendiaprezesaRadyMinistrów.Przez
kolejne dziesięć miesięcy stypendyści będą pobierali po 258 złotych.
Stypendia są przyznawane za wyniki
w nauce, ale również za postawę ucznia.
Mogą go otrzymać uczniowie, którzy
mieli świadectwo z wyróżnieniem czyli ze
średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej
bardzodobrymzachowaniem.Nagrodzeni
są to nie tylko utalentowanymi, ale również
pracowitymi uczniami.
Takie wyróżnienie otrzymała m.in.
Anna Sawicka, uczennica III klasy Zespo-

Wygrał już wiele konkursów w
tej dziedzinie. Ale śpiew to nie
wszystko. Czynnie uczestniczy
w życiu szkoły. Uczestniczy w
wielu zajęciach i kołach poza
lekcyjnych. Ma świadomość, że
uczy się dla siebie. Najbardziej nie
lubi języka polskiego, ale uwielbia
matematykę, której zdobył już nie
jedno pierwsze miejsce w konkursach. Marzy, by jego mama wyzdrowiała, czego Sebastianowi
i Mamie serdecznie
życzymy.

łu Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej
Górze.
– Dla mnie jest to ogromne wyróżnienie,
bo to stypendium zostało mi przyznane
odgórnie aż od premiera. Człowiek zaczyna
odrazumyśleć,jakbytepieniądzerozsądnie
wydać. Jest to też motywacja do nauki, bo
trzeba się dowiedzieć, jak to uczynić – powiedziała nam wyróżniona uczennica.

(Angela)

Gryźli jabłka na czas

„Dziesiątka” ma boisko

KRÓTKO
Z OŚWIATY
Najlepsi w niemczyźnie–

Natalia Kurnel z Gimnazjum
przy ZSO nr 1 ex aequo z
Karoliną Wożniewską z Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu wygrały II
Międzygimnazjalny Konkurs
Wiedzy o Języku Niemieckim.
Drugie miejsce zajęła Joanna
Gołdyn z Gimnazjum przy ZSO
nr 1, trzecia, z tego samego
gimnazjum, była Aleksandra
Wielento. Zmagania organizuje
jeleniogórskie Gimnazjum nr 3.

(Mar)
Z chemią za pan brat

Konferencja nauczycieli
chemii połączona z pokazem
doświadczeń i lekcjami pokazowymi dla uczniów: to wszystko
odbędzie się dziś (poniedziałek,
7 grudnia) w Gimnazjum nr 1,
które odwiedzą chemicy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

Jeszcze kilka miesięcy temu amatorzy sportu taplali się tu
w błocie chcąc pokopać piłkę. Teraz mają do dyspozycji nowoczesny kompleks sportowy z przyjazną nawierzchnią.
Inwestycję po latach oczekiwań oddano do użytku przy
Szkole Podstawowej nr 10. Będzie służyła zarówno uczniom jak i pobliskim mieszkańcom.
Jest nowoczesne i bezpieczne:
boisko do piłki nożnej, ręcznej,
siatkówki i koszykówki. W miniony
piątek z pompą zostało otwarte w
obecności samorządowców, duchownego, kadry i najważniejszych
– uczniów. – To dla was mikołajkowy prezent – powiedział prezydent
Marek Obrębalski.
Alina Rasiewicz, dyrektorka
„dziesiątki”, podziękowała samorządowcom za sfinansowanie inwestycji. Boisko kosztowało 350 tysięcy
złotych. Część pochodzi ze środków

ministerialnych. A. Rasiewicz odczytała także list nieobecnego z powodów służbowych wicemarszałka
dolnośląskiego Jerzego Łużniaka.
Zaprosiła także do korzystania z
obiektu mieszkańców z sąsiedztwa.
Poza godzinami, kiedy na boisku
będą się odbywały lekcje wychowania fizycznego, będzie ono dostępne
dla wszystkich chętnych.
Dla samorządowców przygotowano tacę z kilkoma parami
nożyczek, które posłużyły do tradycyjnego przecięcia wstęgi. Aktu

Pierwszoklasiści podążają z balonikami na uroczystość otwarcia boiska.
Kolejny obiekt sportowy przy jeleniogórskich szkołach
jest już prawie gotowy.
To „Orlik” przy SP nr 6. Otwarcie – 18 grudnia.

tego dokonali wspólnie zaproszeni
goście. Kiedy przecięta wstęga
opadała, w niebo poleciały baloniki
wypuszczone z rąk najmłodszych
uczniów „dziesiątki”. Obiekt poświęcił i pobłogosławił proboszcz parafii
MBKP i św. Franciszka z Asyżu ks.
Grzegorz Niwczyk.
Przy otwarciu obiektu nie mogło
zabraknąć honorowych strzałów na
bramkę, do której celowali samorządowcy. Prezydent Obrębalski uczynił
to skutecznie aż dwa razy (drugi raz
na potrzeby mediów). Celnie strzelali też Jerzy Lenard, Hubert Papaj
i szef oświaty Waldemar Woźniak.
Spudłował Miłosz Sajnog.
Uroczystość zakończyła się w sali
gimnastycznej, gdzie uczniowie
zaprezentowali montaż słowno
muzyczny związany z tematyką
sportową. W tle mieli łacińską
maksymę: Citius, altius, fortius
– Szybciej, wyżej, mocniej.

(tejo)

(tejo)

Licealiści z II LO im. Norwida
zorganizowali w miniony piątek
mikołajkową zabawę w hali Sudetów. Przyszli w przebraniach: sala
zapełniła się mikołajami, wróżkami,
agentami Matrixa, myszkami Miki i
innymi postaciami. Rywalizowano
w obgryzaniu jabłka na czas, biegu

z kolegą lub koleżanką na plecach,
albo w parze z balonem trzymanym
brzuchami. W biegu rozwiązywano
też węzeł gordyjski. Zdaniem uczniów i dyrektor Jadwigi Dąbrowskiej
to udany i sprawdzony sposób na
integrację.

(Mar)

Zamiast Mikołaja w Domu
Dziecka „Nadzieja” pojawili się w
miniony piątek policyjny Komisarz Lew, Zbigniew Ciosmak, komendant jeleniogórskiej policji
oraz funkcjonariusze, którzy
przekazali placówce niebagatelny prezent, 32–calowy telewizor
LCD oraz słodycze. To już szósta
tego typu inicjatywa jeleniogórskich policjantów, którzy co roku
z własnych pieniędzy składają się
na upominki dla maluchów.

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Mar

Policja dzieciom
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Świetny Mikołaj
Koniec roku tuż, tuż. Wielu z nas
chciałoby żeby ten stary – jeszcze
niedawno też nowy – skończył się jak
najprędzej. Powodów jest wiele. Bo
przecież znów nie do końca, spełniły
się nasze nadzieje, oczekiwania, czy
wręcz żądania wszelkiej pomyślności, spokoju i zdrowia. Chcemy
już grubą kreską oddzielić to, co za
nami, co nieudane, niedokończone,
nierzadko boleśnie przypominające
o kruchości naszego chcenia. I jak co
roku o tej porze, wszystko to odbywa
się w podwyższonej temperaturze
przedświątecznych przygotowań,
mniej lub bardziej życzeniowych
bilansów i wyczerpującej bieganiny.
A wszystko to dzieje się wśród kuszących reklam, promocji i okazyjnych
wyprzedaży wszystkiego, czego nie
dało się upchnąć sprzedawcom w
ciągu roku.
Coraz mniej w tym wszystkim
czasu na głębszą refleksję, na namysł,
na myśli o sobie i bliskich. Często nie
zdajemy sobie sprawy, że oczekiwania uznawane za nasze własne,
bywają projekcją, bezwzględnych
kampanii reklamowych. Działań
mających przynieść krociowe zyski,
przede wszystkim pośrednikom
przekonującym nas o wyjątkowości
polecanych towarów i usług. Nikogo
już przecież nie dziwi, że Św. Mikołaj
pojawia się w handlowych centrach,
niemalże zaraz po wakacjach. Nie na
darmo któryś ze speców od marketingowego formatowania zasobów
ludzkich, nazwał go Świetnym Mikołajem, wizerunkiem, firmowym
znakiem, marką.
Kto dziś pamięta o tym, że Mikołaj
owszem przynosił prezenty, ale
dla dzieci niezbyt grzecznych, miał
rózgę. Znak ostrzegawczy, że nie
wszystko jest jak należy, że prezent
jest przede wszystkim nagrodą a nie
czymś, co się wszystkim jednakowo
należy. Bez względu na nasze czyny
i wiarę w samego Mikołaja. Dzień
6 grudnia, niepostrzeżenie stał się
głównie kolejną datą w kalendarzu
speców od handlowych strategii.
Następną okazją by przypomnieć
nam o konieczności zakupu i dania
prezentu, wykonania pustego gestu,
byleby tylko wpisać się w powszechnie obowiązujący schemat.
Ilu z nas pamięta jeszcze, że
Mikołaj, biskup Miry, świętym został
ze względu na przypisywane mu legendą uczynki? Głownie przez to, że

cały majątek rozdał biednym, stając
się pierwowzorem postaci rozdającej
prezenty dzieciom. Przedstawiany
był, jako starzec z okazałą brodą,
najczęściej w infule i z pastorałem.
Do tego z workiem prezentów na
plecach i pękiem rózg w ręce. Grzecznym dzieciom przynosi prezenty
– zwykle bywały to słodycze, a niegrzecznym zaś rózgę ku przestrodze.
Dzieje się to 6 grudnia, w rocznicę
śmierci świętego.
Dzisiejszy Święty Mikołaj to jeden
z najbardziej znanych produktów
marketingowych świata. Jego obecny wizerunek – czerwony płaszcz i
czapka – został opracowany w 1930
roku na zlecenie koncernu CocaCola przez Freda Mizena. Chociaż
pierwsze wizerunki Mikołaja w tym
stroju pojawiły się już w latach 20.
Ubiegłego stulecia, kilka lat zanim
został użyty w reklamie napoju.
Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek św. Mikołaja
jest używany przez handlowców,
na całym świecie, a okres wręczania
prezentów rozciągnął się od imienin
Mikołaja do Nowego Roku. Jako
postać reklamowa Mikołaj, towarzyszy kończącym rok handlowym
promocjom nawet w Chinach, gdzie
jest znany, jako Staruszek Bożonarodzeniowy.
I na nic zdają się apele o umiar,
namysł i refleksję. Nawet Światowy Dzień Bez Kupowania nie
ma szans, trwale zagościć w naszych kalendarzach. Dzieje się tak
zresztą z większością Światowych
Dni. Może poprawiających czyjeś
samopoczucie, wpisując się na
Światową Listę Poprawności, ale
pozostających kolejnym martwym
wpisem w kalendarzu. Najlepiej
świadczy o tym, jego lokalizacja
między amerykańskim Czarnym
Piątkiem – rozbuchanym do granic absurdu świętem kupowania
wszystkiego- a pierwszą niedzielą
adwentu. Ilu z nas, choćby raz do
roku, w szale przedświątecznych
zakupów, ma czas by przypomnieć
słowa św. Łukasza: „ Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych, żeby ten dzień
nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask”? Uważajmy, więc,
bo przecież Świetny Mikołaj już w
mieście jest…

Jacek Jaśko

Zygmunt jak dzwon

– Dopóki na Wawelu bije Zygmunta dzwon, tak długo niechaj
żyją działacze, co tutaj są. Niech
trwa też Wspólne Miasto przez
szereg długich lat, w blasku samych sukcesów niech trwa choćby
i 100 lat – tej treści piosenkę zadedykowali Robertowi Prystromowi
działacze Wspólnego Miasta,
którzy na co dzień śpiewają w
chórze „Relaks”. Okazją były
siódme urodziny organizacji, o
których pisaliśmy tydzień temu.
Dociekliwi zaczęli się zastanawiać
nad głębokim znaczeniem tekstu
tej przyśpiewki. Kiedy usłyszano
imię Zygmunt, skojarzenia od
razu skierowały się w stronę osoby dyrektora filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wprawdzie jest on aktualnie związany z Platformą
Obywatelską, ale doświadczenie
polityczne ma wielkie, a i serce dla
miasta otwarte. Nie jest wykluczone, że kolejną jego bazą będzie
właśnie Wspólne Miasto. Tu pana
Zygmunta jeszcze nie było.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI
– Tak sobie, chłopaki, kopiemy…
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– Raz traﬁamy, raz pudłujemy…

Na wernisaż po sukces

Nieprzebrane tłumy, jakie
odwiedziły w miniony piątek
Biuro Wystaw Artystycznych z
okazji wernisażu Beaty Kornickiej-Koneckiej, mogą zainspirować
placówkę do powtarzalności
takiego sukcesu frekwencyjnego. Wystarczy zapraszać jako
wystawcę znanego artystkę pedagoga, który naucza młodzież.
Spragnieni dobrej opinii u mistrzów wychowankowie na pewno będą spieszyć, aby osobiście
podziwiać dzieła swoich mentorów i przy okazji – z pomocą
bukiecika i dobrego słowa
– zdobyć kilka plusów. Może
nie jest to sposób na szóstkę w
dzienniku, ale na pewno metoda
na poprawienie statystyk jednej
z najpopularniejszych jednostek
wystawienniczych w Jeleniej
Górze.

– I czekamy, aż nas
ktoś wykopie…

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

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Miłosz Sajnog i Jerzy Lenard, jego zastępcy.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Grzechy promocji
Jak cię widzą, tak cię piszą – nie
do wszystkich dociera oczywiste
przesłanie tego powiedzenia.
Kłóci się ono z innym – nie szata
zdobi człowieka. Jednak – jeśli
owe dicta odnieść do substancji
miejskiej, ich znaczenie nabiera
głębszego sensu, który powinni
wziąć sobie do serca odpowiedzialni za promocję.
Ogłupieni drenującymi mózgi
reklamami często zapominamy o pozytywnej roli przekazu
chwalącego, uwypuklającego
osiągnięcia i rysującego atrakcyjny wizerunek danego produktu.
Niektóre reklamy nie potrzebują:
kto widział spoty reklamowe
marek samochodów, które sami
kierowcy chwalą za niezawodność i trwałość? Na odbiorców

spada za to błotna lawina filmików i haseł reklamujących drogie
badziewie, które – bez tej całej
otoczki – w ogóle nie znalazłoby
nabywców.
Produktem, który należy reklamować, jest także miasto.
Niektóre – jak perfekcyjne towary

twórcy. Tak jak Carlos Zafón
swoimi powieściami uczynił
Barcelonie kampanię lepszą niż
zrobiłby to najlepszy koncern
i armia copywriterów.
To oczywiście potęgi. Trudno
w ich świetle przedstawiać Jelenią Górę, która – z racji swojego
prowincjonalnego potencjału
– znajduje się w cieniu wielkich
świata tego. Ta sytuacja nie może
być jednak przyczyną zaniedbań
jeśli chodzi o promocję. Ona

TRACIMY SZANSĘ TWORZENIA NOWYCH
SKOJARZEŃ Z JELENIĄ GÓRĄ. POZOSTAŁA
WCIĄŻ POKUTUJĄCA ASOCJACJA Z DZIURĄ. I NIE
POMOŻE TU WIZERUNEK MAI WŁOSZCZOWSKIEJ

– reklamy nie potrzebują. Taki, na
przykład, Paryż, jest marką sam
w sobie. I choć wyeksploatowany
przez snobistycznych turystów
i szmirowatych artystów, wciąż
jest dla wielu stolicą świata. Dobrą reklamę miastu mogą robić

jest warunkiem niezbędnym
do zaznaczenia w świadomości
każdego Polaka (może i Europejczyka), że coś takiego jak Jelenia
Góra w ogóle istnieje i na pewno
nie jest Zieloną Górą, a tym
bardziej Jasną Górą – z którymi

to często nasze miasto bywa
konfundowane.
Przedstawiając trzyletni bilans rządów prezydent naszego
miasta, zarysował optymistyczną wizję przyszłości, która ma
oparcie w faktach: pozyskanych
pieniądzach z UE na rozwój miasta. To jedna strona medalu. Szef
stolicy Karkonoszy prześliznął się
jedynie na sprawach związanych
z promocją wymieniając, co
zrobiła. Ta część dorobku ekipy
z ratusza budzi jednak najwięcej
– nie tylko moich – wątpliwości.
Ilekroć słucham muzyki genialnego Andreasa Vollenweidera,
odbija mi się czkawką wspomnienie schrzanionej na maksa
kampanii promocyjnej koncertu
tego artysty światowego formatu,
który grał na błoniach cieplickich
z okazji 900-lecia Jeleniej Góry.
Występ geniusza harfy został
nagłośniony jedynie tak, aby
usłyszeli o nim zgromadzeni na

koncercie fani. O tym, że postać
tej klasy artysty zagra w grodzie
Krzywoustego na jubileusz legendarnego powstania miasta,
świat – który mistrza kojarzy
bezbłędnie – się nie dowiedział.
I pewnie do dziś nie wie.
W budowaniu wizerunku
miasta ważne jest także wykorzystanie jego niedoskonałości
jako walorów. Zupełnie zapomniana stoi sypiąca się w gruzy
Celwiskoza. Jej właściciel (to nie
miasto, ale może nań wpłynąć!)
nie pomyśli, aby na fali mody na
industrializm, odpowiednio to
miejsce naznaczone siarkowodorem wypromować i uczynić
zeń atrakcję na miarę zwiedzania
nieczynnych kopalń na Górnym
Śląsku.
Innym magnesem mogłoby
być przestrzenne przedstawienie
losu dawnych kamienic w obrębie
starówki, wyburzonych w latach
prosperity głupoty socjalistycz-

nych architektów. Na pewno taka
prezentacja tycząca synagogi
jeleniogórskiej, na której dziś
stoją bloczyska przy ul. Kopernika, przyciągnęłaby turystów
poszukujących judaików. To też
modne. Podobnymi pomysłami
można by sypać jak z rękawa.
Tracimy szansę tworzenia
nowych skojarzeń z Jelenią Górą.
Z codzienności wywalamy postać
Ducha Gór. Pozostała wciąż pokutująca asocjacja z dziurą. I nie
pomoże tu wizerunek Mai Włoszczowskiej, urodzonej w Warszawie twarzy naszego miasta. Cała
kampania reklamowania miasta
bez ścieżek rowerowych dla rowerzystów okazuje się po prostu
niewypałem, który poprowadził
stolicę Karkonoszy – im starszą
tym lepszą – w złym kierunku.

Konrad Przezdzięk

7 grudnia 2009 r.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Czar Dickensa w „Norwidzie”

Andrzej Kępiński, Jacek Paruszyński, Bogusław Siwko, Anna Ludwicka i Małgorzata Osiej-Gadzina.

Ponury wiktoriański Londyn owiany chłodem despotycznie chytrego chciwca, w którym – dzięki dobrym duchom
Bożego Narodzenia – następuje magiczna przemiana w hojnego i współczującego ludzkim niedolom filantropa. Któż
nie zna tej archetypowej już osnowy „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa? Najnowsza sztuka Teatru. im. Norwida
daje możliwość ponownego przeżycia tej pouczającej historii.
Dickens jest autorem, do którego
często i chętnie się wraca. Ileż
to adaptacji i ekranizacji jego
„Opowieści wigilijnej” gościło na
ekranach kin i telewizorów? Historyjka to prawie jak bajka na dobranoc z morałem i ku przestrodze.
Potępienie chciwości i pychy,
pochwała szczodrości i dobroci
zwłaszcza w kontekście zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia wydają
się godne upowszechnienia pośród
ludzi ciągle popełniających te same
moralne występki.
Tytuł trafia też na teatralny afisz.
Stało się tak i w Jeleniej Górze za
sprawą realizacji Henryka Adamka,
który w adaptacji dickensowskiego
tekstu zatytułowanej „Scrooge.
Opowieść wigilijna” zaangażował
niemal cały zespół Teatru im. Norwida, w tym aktorów dawno niewidzianych lub rzadko
pojawiających się
na scenie.
Przestrzeń sceniczna nie daje
wielkiego pola do
popisu, aby oddać
realia rozmachu fabuły
„Opowieści”. Jednak w
realizacji Adamka tę
barierę udało się
pokonać dzięki

W nagrodę za JST
Po niedzielnym spektaklu Kamila
Maćkowiak i Waldemar Zawodziński,
twórcy „Niżyńskiego” najwyżej ocenionego
spektaklu XXXIX Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych otrzymali nagrody ufundowane i
wykonane przez Dariusza Milińskiego, charyzmatycznego artystę z Pławnej Dolnej.

zmyślnej scenografii. Postaciom
„towarzyszą” potężne (jedna waży
około 400 kg) makiety stolicy Anglii,
które podnoszone i opuszczane
– swoisty Deus ex machina – tworzą
idealne tło szarego, oświetlonego tu i
ówdzie płomieniami świec miasta.
Londyn epoki wiktoriańskiej był
ubożuchny, toteż i akcja powieści, a
zarazem sztuki, toczy się w świecie
nadżartym przez biedę.
Ubodzy mieszkańcy przeżywają
radość z nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. Tego wesołego
i pełnego nadziei oczekiwania nie
popiera miejscowy właściciel kantoru: skąpiec i sknera, despotyczny
Ebenezer Scrooge (Jacek Grondowy). W świątecznej atmosferze
łaja i upokarza swojego pracownika,
ojca rodziny i jedynego żywiciela
Boba Cratchita (Jarosław Góral) z
łaski dając mu dzień wolnego.
A s c e t yc z n ą e g z y s t e n c j ę
sk ąpca, znienawidzonego
przez pobliskich mieszkańców,

Iwona Lach, Marta Łącka oraz Igor Kowalik.
zakłóca… duch Boba Marleya (kapitalne pojawienie się Kazimierza
Kraczkowskiego, który jak diabeł
z pudełka wyskakuje z teatralnej
podłogi), nieżyjącego wspólnika, który w Czyśćcu cierpi
za ziemskie grzechy.
Zjawa zwiastuje Ebenezerowi pojawienie
się kolejnych
fantomów:
duchów

Jarosław Góral jako Bob Cratchit oraz
Ignaś Gadzina – Tim Kruszynka.

przeszłości, teraźniejszości i
przeszłości. Scrooge, chcąc nie
chcąc, dokonuje retrospekcji życia.
Wraca do krainy dzieciństwa,
na nowo przeżywa utraconą przez
chciwość miłość, widzi skutki
swojego sknerstwa. „Odwiedza”

Anna Ludwicka

rodzinę Cratchita, który – z powodu
biedy – nie jest w stanie uratować
życia Tima Kruszynki, swojego
chorego synka (godny zapamiętania
debiut Ignacego Gadziny!). W końcu
mara przyszłości prowadzi Ebenezera na cmentarz, gdzie widzi – jak
się okaże – własny pogrzeb i swój
nagrobek.
Scrooge otrząsa się z tych przeżyć
i nie dywaguje, czy był to koszmar,
czy nie. Budzi się w nim dobra
strona człowieka: następuje diametralna zmiana charakteru. Ebenezer staje się hojnym filantropem i
wspomożycielem ubogich, z którymi
śpiewa (niewprawnie, bo wcześniej
tego nie czynił) kolędy i raduje się z
Narodzenia Pana.
Henrykowi Adamkowi i całemu
zespołowi Teatru im. Norwida udało
się wyjść obronną ręką z pułapki
sztampy. Nie jest bowiem łatwo
pokazać „Opowieść wigilijną” tak, by
czymś widza zaskoczyć. Intryga nie
jest tu tajemnicą, a powszechność
treści dzieła Dickensa sprawia,
że nie ma co liczyć na ratunek
we zwrotach fabuły, którą znają
chyba wszyscy. Realizator i aktorzy
– dzięki fenomenalnej muzyce Rafała
Smolenia i efektom dźwiękowym
– na pewno zaskoczyli widzów
klimatem sztuki. Chwilami ze sceny
wieje grozą, której dodają postacie
duchów (wspomniany Kazimierz
Krzaczkowski, Jacek Paruszyński,
Bogusław Siwko i Robert Mania, notabene gra także młodego Scrooge’a
w reminiscencjach).
Udało się twórcom wywołać
wzruszenie, co wcale nie jest takie
proste. Sceny w rodzinie Cratchitów,
która boleje po śmierci synka – dzięki
nieskomplikowanym, ale szczerym
kreacjom Małgorzaty Osiej-Gadziny
i Jarosława Górala oraz dzieci (Julia
Gadzina, Mira Kępińska, Ignacy
Gadzina, Kacper Grondowy, Wojtek
Kowal i Aureliusz Miszczyk) – budzą
w widzu współczucie. Udało się
rozśmieszyć oglądających niemal
do łez. Przezabawna jest scena
przedświątecznego wieczoru w
rodzinie kuzyna Scrooge’a – Alfreda
(Igor Kowalik z nieodłącznym saksofonem, chyba nadużytym jako
rekwizyt – identyczny był we fredrowskim
„Liście”).

Jacek Grondowy:
Ebenezer Scrooge

Wielka w tym zasługa Marty
Łąckiej i Iwony Lach (wcielają się w
kilka postaci), doświadczonych, ale
z wiekiem coraz lepszych, aktorek
jeleniogórskiej sceny. Szkoda, że widzimy je tak rzadko! Bardzo podoba się
żywiołowa, choć epizodyczna Anna
Ludwicka (Janet i Karolina), która
– wraz z małżeństwem Magdaleną
(jako piękna Bella niegdyś ukochana
Scrooge’a) i Andrzejem Kępińskimi
(Dick) – nadaje całości blichtru.
I wreszcie tytułowy Ebenezer
Scrooge – Jacek Grondowy. Młody,
pełen werwy i humoru aktor założył
maskę stetryczałego, skąpego i niedobrego dziada. I przyznać trzeba,
że to aktorskie alter ego „leży” na
nim jak ulał. Wprawdzie gibkość
ruchów zdradza, że chytry staruch
cieszy się świetną kondycją fizyczną
i nic raczej nie zapowiada jego wieszczonego przez duchy zejścia, ale
mimo to – jest przekonujący. A nawet
metaforycznie daje odczuć, że grzech
chciwości tyczy nie tylko starszych,
chorobliwie bogatych panów.
Sumując: „Scrooge. Opowieść
wigilijna” nie jest wydarzeniem
teatralnym godnym peanów, bo
takim być po prostu nie może. To
solidna robota, której efekt – jak
można sądzić – będzie doceniony
przez starszą i młodszą publiczność.
To teatr edukacyjny bez pedagogicznego smrodku. To udana realizacja
sceniczna całości (ruch opracował
Jan Hasiej, uczeń Mistrza Tomaszewskiego). To fantastyczne i kolorowe
przybliżenie dawnego Londynu,
który – ze swoimi ponadczasowymi
problemami ludzkiej egzystencji
– wyrasta wszędzie tam, gdzie
żyje człowiek. To kolorowa i pełna
uroku i srogości zarazem bajka,
która w życiu niejednego z nas może
wydarzyć się naprawdę.

tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

KRÓTKO
Z KULTURY
Recykling architektoniczny

Współczesna filozofia architektury to temat kolejnego spotkania
w ramach cyklu „Recykling sztuki”. W spotkaniu udział wezmą:
dr Cezary Wąs oraz feministka
i lewicowa aktywiska Joanna Erbel.
Wstęp i prowadzenie Paweł Mikołaj
Krzaczkowski. Początek we wtorek,
8 grudnia, o godz. 18 w Biurze
Wystaw Artystycznych.

Poznamy zwycięzców

W nadchodzącą środę, 9 grudnia,
zaplanowano dwa rozstrzygnięcia
konkursów dla młodzieży. Otwarcie pokonkursowej wystawy prac
dzieci i młodzieży „Znam przyrodę
mojego miasta i regionu” oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie
się o godz. 15 w Muzeum Przyrodniczym w Parku Norweskim.
O tej samej porze w MDK „Jelonek”
(Skłodowskiej-Curie 12) ogłoszone
zostaną wyniki konkursu literackiego „Młody człowiek żyje bez
procentów”.

Anielskie rzeźby

„Anioły są wśród nas” to tytuł
wystawy rzeźb Piotra Jagielskiego,
której wernisaż zaplanowano na
środę, 8 grudnia, o godz. 18 w Galerii
MDK „Muflon” w Sobieszowie.
Autor jest jeleniogórzaninem
i uznanym artystą rzeźbiarzem
współpracującym do 2007 roku
z Dariuszem Milińskim, liderem
Pławnej 9. Obecnie w Sobieszowie
prowadzi swoją pracownię i warsztat rzeźbiarski. Jego charakterystyczne rzeźby wykonane są głównie
w drewnie lipowym, rzadziej w piaskowcu. Przedświąteczny nastrój
wieczoru ubogaci występ Zespołu
Folklorystycznego „Marysieńki”
z Radoniowa z wiązanką kolęd
i pastorałek.

Obserwatorium
wśród tajemnic

Tajemniczy lud Wierzchowców
Karkonoskich: taki intrygujący tytuł
nosi kolejne spotkanie w ramach
„Obserwatorium Karkonoskiego”.
W dyskusji udział wezmą między
innymi: Stanisław Firszt, historyk
archeolog, oraz Jan Stolarczyk.
Wprowadzenie do debaty i moderacja – Andrzej Więckowski. Początek
w czwartek, 10 grudnia, o godz. 18.

wał się operą
i muzyka
klasyczną,
ale kiedy
usłyszałTony
Bennett’a
i Sarah
Vaughan, diametralnie zmienił opcję:
skoncentrował się na jazzie i muzyce

Easy”,
etc.
Całość
zamyka bonusowy track z nagraniem
„One For My Baby (And One More
For The Road)”. Płyta bez wątpienia
pokazuje poszukującego wokalistę,
który znalazł swoje miejsce. Choć mamy

POP ROCK & JAZZ
tutaj refleksyjne, spokojne momentami
utwory a także kawałek w stylu lat 60.,
to brakuje piosenek w klimacie jazzu
w stylu Marka Murphy’ego czy Kurt’a
Ellinga.

Andrzej Patlewicz

Repliki Festiwalu Filmów Afrykańskich Afrykamera‘2009
Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Mari– to propozycja Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
usza Lubomskiego, który odbędzie się 12 grudnia (sobota)
Afryka to niewyraźna plama ko i atrakcyjnie prezentującego o godzinie 19 w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej.
w umysłach Polaków. Egzo- kulturę oraz współczesne uwa- Publiczność usłyszy utwory z nowej płyty artysty.
tyce kultury afrykańskiej w
zetknięciu z europejską oraz
w ograniczenie w obcowaniu z tym, co afrykańskie, są
przyczyną jałowości i pustki jeśli
chodzi o wiedzę związaną z tym,
co afrykańskie.
– Biorąc pod uwagę ciągłe
zainteresowanie gorącym kontynentem oraz jego ogromny
potencjał zrodził się pomysł
„AfryKamery” – festiwalu szero-

runkowania życia Afryki. To już
czwarta edycja! Od 23 listopada
do 13 grudnia w miastach takich jak Poznań, Toruń, Konin,
Bytom, Opole, Żary i Jelenia
Góra będzie można przyjrzeć
się filmom kręconym przez
mieszkańców Czarnego Kontynentu – tłumaczą organizatorzy
z Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego przy JCK.

Fani muzyka będą mogli zobaczyć
go w zupełnie innym świetle. Mariusz
Lubomski zaprezentuje swoją refleksję
nad przemijaniem. Poprzez nowe, liryczne brzemienia wyłania się dojrzały
mężczyzna. Płyta „Ambiwalencja” zawiera także nowe teksty Jana Wołkowa
i Sławomira Wolskiego.
– Na koncert składają się piosenki
(tejo) o akustycznym brzmieniu, z rytmami
bossa nowy, klasycznego bluesa z

„Teza” na ekranie
8 grudnia (wtorek) odbędzie się projekcja filmu „Teza” dramat, reż. Haile Gerima (Etiopia,
Niemcy, Francja, 2008) - godz.18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (cena
biletu 10 zł, karnet 28 zł)
Deszcz nagród na MFF bardziej za temat, niż realizację, która oscyluje pomiędzy etnografią
i polityczną agitką. Ale to i tak ciekawy film.

elementami funky, garażowego wręcz
undergroundu, ostrych rockowych
brzmień i piosenek aktorskich, klimatu francuskich kabaretów i nowojorskich klubów jazzowych, zgrzytliwych songów Nicka Cave’a i Toma
Waitsa – informują organizatorzy.
Bilety na koncert kosztują 35
złotych. Można je nabyć w sekretariacie JCK.

(Ania)

Mariusza Lubomskiego od początku kariery fascynowała twórczość Toma Waitsa.
W 1987 roku zajął pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Do dzisiaj jego fani pamiętają występ w opolskim Kabaretonie, podczas
którego zaśpiewał własną wersję „Undergroundu”. Nagrał kilka płyt i programów
telewizyjnych.

Gołe piękno

Wyczarują święta
i karnawał
We wtorek (8 grudnia) Galeria N…
działająca przy filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza na wernisaż wystawy w
bożonarodzeniowych klimatach. Jej
tytuł to „Wyczarujmy swoje Święta.
Świąteczno-karnawałowy misz-masz”.
Na ekspozycji zgromadzono zdjęcia,
biżuterię, karty, dekoracje świąteczne
i karnawałowe. W trakcie wernisażu
każdy będzie mógł pomalować swoją
bombkę lub zaprojektować i wykonać
kartkę świąteczną. Początek o godz. 17.
w Galerii N…przy ul. 1 Maja 43
(tejo)

– Cechą charakterystyczną tej wystawy jest fakt, że zawiera
ona akt – tym rymowanym zdaniem otworzył w miniony
piątek Wojciech Zawadzki ekspozycję pioniera fotografiki
jeleniogórskiej Waldemara Wydmucha, człowieka, który
z aparatem w ręku podpatruje życie od 1953 roku!
Akt to temat fotografii od
najdawniejszych lat wdrażania
wynalazku Daguerre’a. – Były
różne szkoły aktu, rozmaicie każdy
autor pokazywał na zdjęciach nagie
ciało. Te fotografie utrzymane są
w niespotykanej już dziś estetyce
lat 60. i 70 XX wieku – mówił
Wojciech Zawadzki. Rzeczywiście:

Na wystawie można oglądać
zdjęcia, które stanowią jedynie
ułamek dorobku Waldemara Wydmucha. – Bardziej interesują mnie
krajobrazy, reportaż i portret: życie
chwytane na gorąco – wyjaśnił W.
Wydmuch. – Koledzy organizowali
plenery poświęcone fotografii aktu,
więc robiłem zdjęcia. Część powstała

– ALE JA BYŁEM GRZECZNY I NIE
FOTOGRAFOWAŁEM GOŁYCH BAB
– ŚMIAŁ SIĘ WACŁAW NARKIEWICZ.
z dzieł Waldemara Wydmucha
przemawia prostota i prawda: bez
udziwnień i technicznych sztuczek.
To fotografia czysta namalowana
światłem i podkreślająca piękno
kobiecego ciała.

11 grudnia (piątek) odbędzie się
koncert Jeleniogórskiej Ligi Rocka
z udziałem zespołów: WARBEL, IN
THE NAME OF GOD, AHC DREAMERS, DUST & STEEL, ENGINES OF
CREATION, DE AD SNOW MONSTER. Początek o godz. 17.00 w sali
Novej przy ul. 1 Maja 60 (bilety
w cenie 5 zł).
którego
natura
obdarzyła
interesującym głosem. Kariera zaczęła
się przypadkowo: Został zauważony
przez jednego z producentów podczas
weselnego przyjęcia. Pierwsze próbne
nagrania, które się tak spodobały, iż
postanowiono podpisać z nim kontrakt.

POP ROCK & JAZZ
wydawnictwo: Reprise Records/
Warner Music Poland
Trzy lata starszy od Matta Dusk’a.
Michael Buble, również Kanadyjczyka,

z którym niegdyś współpracował przy
swojej debiutanckiej płycie. Wokalista,
któregozapewnetymrazemniepolubią
ortodoksyjni jazz fani, sięga po chwytliwe popowe piosenki (nieskażone
jazzem) począwszy od tytułowego i
zarazem singlowego „Good News”, poprzez „Wouldn’t Change A Thing”, „On
Vacation”, „Feels Good”, „It’s Not That

Męska dojrzałość artysty

Czarne kino w JCK

Rockowe brzmienia

MICHAEL BUBLE – „Crazy
Love”

popularnej. Popularność na większą
skale zyskał dzięki internetowi, gdzie
po jego piosenki sięgała niezliczona ilość
fanów. W 2003 roku podpisał kontrakt
z wytwórnią Decca Records a jego debiutancka płyta „Two Shots” przyniosła
sporo sukcesów.
Matt Dusk wyprodukował album
„Good news” wspólnie z Ronem LoPata,

Fot. ORGANIZATOR

wydawnictwo: Royal Clown Records/ Magic Records
Ten swingujący kanadyjski wokalista czerpie od wielu lat z pomysłów
Tony’ego Bennetta czy Franka Sinatry.
Już jako siedmiolatek został przyjęty do
ST. Michael’s Choir School, gdzie pobierał naukę przez niemal 11 lat. Intereso-

Fot. Konrad Przezdzięk

MATT DUSK – “Good News”

11

także w dawnej Jugosławii, gdzie
były plaże nudystów – dodał autor
fotografii. Akty pokazuje na wystawie po raz pierwszy i jest to 25.
ekspozycja artysty.
Podczas wernisażu w żartobliwej
atmosferze wspomniano dawne
czasy. – Fotografowałem góry i
najwięcej chodziłem tam na plenery z Wackiem Narkiewiczem.
Mnóstwo przygód tam przeżyliśmy
– opowiadał Waldemar Wydmuch.
– Ale ja byłem grzeczny i nie
fotografowałem gołych bab – śmiał
się Wacław Narkiewicz.
Archiwum Waldemara Wydmucha jest ogromne. – Namówiłem
pana Waldka, aby tematem
następnej wystawy były pochody
pierwszomajowe – mówi Wojciech
Zawadzki. Ustalono już nawet
datę wernisażu, dość przewrotną

zresztą: 11 listopada 2010. Póki
co – nie tylko panom– gorąco
polecamy odwiedziny w Galerii
„Korytarz” przy ul. Bankowej.

W 2003 roku nagrał debiutancka płytę
„MichaleBuble”,którazdobyłaogromną
popularnośćna
całym świecie,
choć nagrywał
tylko covery.
Dysponując
oryginalną,
ciepłą barwą

głosu zjednywał sobie ogromne rzeszy
fanów słuchających jego nagrań w
różnych zakątkach świata. Czołowi
muzycy ze sceny jazzowej m.in. Vinnie
Colaiuta, Brian Bromberg, Peter Erkine,
Mike Fink, Paulinho da Costa i wielu
innych przystąpili do sesji nagraniowej,
któratrwała6miesięcywNowymJorku,
Los Angeles i Vancouver. Nad produkcją

Ekspozycja „Akt – lata 60-te i 70-te
ubiegłego wieku” czynna będzie do
lutego 2010 roku.

Konrad Przezdzięk

– Musiałbym być idiotą, żeby Waldemara Wydmucha wam przedstawiać – żartował
opiekun Galerii „Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury do zebranych na wernisażu
dzieł W. Wydmucha. Kilka słów wyjaśnienia jednak się należy. Autor przez wiele lat pracował
jako fotoreporter prasy lokalnej. Fotografował wszystkie ważne wydarzenia nie tylko kiedy
pracował, lecz także w czasie wolnym. Bo – jak powiedział dziś – dzięki fotografii jeszcze
żyje i to ona trzyma go przy życiu.
całości czuwali tej klasy mistrzowie jak:
Bob Rock, David Foster i Humberto
Gatica. To właśnie dzięki nim powstało
13 urokliwych utworów. Trzy ostatnie
na płycie piosenki: “At This Moment”,
“Stardust” z gościnnym udziałem Naturally 7 oraz zamykający “Whatever
It Takes” śpiewany wspólnie z Ron’em
Sexsmithem utrzymane są w podobnej

Szlem za pięć stów
Pięćset złotych czeka na wygranego
w Turnieju Brydżowym, który odbędzie
się w sobotę, 12 grudnia o godzinie
18.00 w Gospodzie Wedle Bucków w
Jagniątkowie.
W konkursie udział może wziąć każdy.
Zapowiada się bardzo dobra zabawa.
Kusi również wygrana, bo niełatwo jest
zarobić 500 złotych w jeden wieczór.
Najważniejsze będzie jednak chodzi
spędzenie czasu w miłym towarzystwie
i oderwanie się od rzeczywistości przy
pasjonujących licytacjach. Organizatorem turnieju jest Koło Osiedlowe Watra
Jagniątkowska. Osoby, które zdecydują
się na udział w nim, powinny dokonać
zgłoszenia, dzwoniąc pod numer telefonu: 691-277-211.
(Ania)
konwencji. Smaczkiem tego albumu jest
dołączona płyta z DVD „The Making of
Crazy Love” bądąca 24-minutowym dokumentem ilustrującym powstawanie
tego albumu, który ma znacznie więcej
jazzowego swingu, niż album swojego
młodszego krajana Matt’a Duska.

Andrzej Patlewicz
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– Pracuj w Europie – to główne przesłanie Dni Mobilności
Pracowniczej zorganizowanych po raz czwarty w cieplickim Pałacu Schaffgotschów przez Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy w Wałbrzychu, wspólnie z EURES – Europejskim Portalem Mobilności Zawodowej.
Chcesz zarabiać 3700 złotych
jako pielęgniarka, czy też 2400
złotych jako sprzedawczyni? To
możliwe w Republice Czeskiej, o
ile uda Ci się tam znaleźć pracę.
W Czechach średnia płaca to 3700
złotych, a minimalna – 1300. Takie
i inne wiadomości można było
usłyszeć podczas wtorkowej (2 XII)
imprezy.

Komisja Europejska nałożyła
obowiązek dla krajów UE, aby
systemat ycznie w cyklicznych
odstępach podawać informację o
warunkach życia pracy czy nauki
w poszczególnych państwach. Cel?
Aby zmiana miejsca zamieszkania,
pracy czy nauki nie sprawiała
problemu.
Czwarte spotkanie skupiło do-

Koniec języka za przewodnika
Imprezą żywo interesowali się absolwenci szkół i uczelni. Przyszli też ludzie w średnim
wieku. Najmniej było jednak starszych: największą przeszkodą powstrzymująca wielu przed
podjęciem decyzji o zamieszkaniu poza krajem jest nieznajomość języków obcych.

radców EURES z krajów europejskich, tych do których Polacy
najchętniej wyjeżdżają. Było ono
jednym ze spotkań na Dolnym
Śląsku. Swoje oferty dotyczące
warunków pracy i zatrudnienia,
prawa obowiązującego w ich kraju
oraz innych informacji przedstawili
doradcy EURES z Polski, Czech,
Niemiec, Austrii, Finlandii, Francji
i Wielkiej Brytanii.
Były to prezentacje multimedialne jak i indywidualne rozmowy
przy stanowiskach poszczególnych
krajów gdzie przygotowano szereg
ulotek forteli i broszur dla gości.
Przy każdym stanowisku oprócz
doradcy znajdował się tłumacz.
Informowano o barierach administracyjno-prawnych, które muszą
pokonać nasi obywatele decydujący
się na zmianę miejsca zamieszkania.

(rylit)

Światła hazardu prowadzą do błędu
Grzywny będą musieli zapłacić ci właściciele kasyn, którzy
w pasie drogowym umieścili urządzenia reklamowe
wysyłające pulsujące światło. Taki sposób reklamy wprowadza w błąd i oślepia kierowców. Stosowne orzeczenie
wydał jeleniogórski sąd rejonowy.
Od dłuższego czasu w kilku
punktach miasta działają
urządzenia reklamowe,
które wysyłają oślepiające i
wprowadzające w błąd światło.
– Pulsujące światła – głównie w
kolorze czerwonym i niebieskim
– znajdowały się w pasie drogowym przy ul. Ogińskiego, przy
drodze prowadzącej od strony

szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze w kierunku centrum
miasta oraz obok komendy straży
pożarnej – mówi kom. Bogumił
Kotowski z policji.
– Niezwykle często o mylącym
oddziaływaniu takich świateł
informowały policjantów zespoły
ratownicze pogotowia ratunkowego, które przemieszczając się

Jeżeli wyrok się uprawomocni, a właściciele obiektów nie wyłączą pulsujących lamp znajdujących
się w pasie drogi, będą musieli liczyć się z kolejnymi postępowaniami w tej sprawie.

m.in. do miejsc wypadków
wprowadzane były w błąd, co do
faktycznego miejsca zdarzenia.
Światła pulsujące używane są
bowiem przez policję i służby
ratownicze – dodaje.
Policjanci kilkakrotnie informowali o popełnieniu wykroczenia przez właścicieli obiektów,
w których zamontowane były
urządzenia. Osoby te jednak nie
wyłączyły świateł i nie przyjęły
mandatu karnego. Sprawa trafiła
do sądu, który po zapoznaniu się
z materiałami dowodowymi w tej
sprawie wydał wyrok skazujący
i nałożył grzywny: 550 i 900
złotych.

(tejo)

Igłą i nitką do szczęścia
Wyszywane obrazy autorstwa Marii Stolarskiej można
podziwiać w winiarni w Chacie za Wsią w Mysłakowicach.
Mimo sędziwego wieku autorka ma w sobie tyle energii,
że mogłaby jej pozazdrościć niejedna młoda osoba.

Fot. Anna Pisulska

Maria Stolarska jest mieszkanką
Domu Pomocy Społecznej w
Kowarach. W miniony wtorek
podkreślała, że jej wystawa to
przede wszystkim

Jeden z obrazów Marii Stolarskiej zostanie zlicytowany na balu charytatywnym
Rotary Club w styczniu 2010 roku. Środki pomogą w zakupie ultrasonografu dla
noworodków. Rotarianie przekażą go jeleniogórskiemu szpitalowi.

prezentacja tego, co dokonała
właśnie w tej placówce. – Jesteśmy
aktywnymi osobami. Robimy
wiele ciekawych rzeczy i cieszy
mnie to, że możemy się t ym
pochwalić– powiedziała pani
Maria.
Wernisaż zorganizował Rotary Club i Interact Jelenia Góra.
Pomogli młodzi wolontariusze
z Kowar. – To dla
nas bardzo ważne,
że możemy pomóc
i n ny m . – m ów i
Joanna Bednarz,
należąca do Interactu. Małgorzata
Czajkowska,
opiekunka, dba,
aby młodzi ostrzegli ubogich, chorych
i n i e d o ł ęż nyc h ,
którym trzeba
pomóc.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem
głównie wśród ludzi młodych.

Zima na starcie
W minioną sobotę w Szklarskiej
Porębie symbolicznie (śniegu brak)
otwarto sezon zimowy. Z tej okazji
odbył się także Festyn Mikołajkowy,
w którym wzięło udział ok. 600
dzieci. Podczas imprezy zbierane były
pieniądze na leczenie 16–letniego
Piotra, chorującego na białaczkę
(www.pomocdlapiotra.pl). Przy okazji
udanej rodzinnej zabawy można było
poczuć się jak Święty Mikołaj.
(Karolina)
Kryminalna lekcja
Dwie klasy o profilu policyjnym
lubomier skiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
spotkały się z technikiem kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji w
Lwówku Śląskim. Technik opowiadał,
na czym polega jego zadanie w policji
i jakie techniki wykorzystują policjanci do zabezpieczenia wszelkich
śladów na miejscu przestępstwa.
W czasie spotkania uczniowie sami
mogli doświadczyć, w jaki sposób
pobiera się ślady linii papilarnych.
(KAM)
Serdeczny Mikołaj
Zabytkowy pałac w Wojanowie był w
minioną sobotę areną imprezy charytatywnej dla najmłodszych z biednych
rodzin wielodzietnych. Radość z
prezentów w przededniu wczorajszych
Mikołajek sprawili dziewczętom i
chłopcom działacze Fundacji Ludzi
Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc”,
Rada Osiedla Łomnickiego oraz Rada
Parafialna w Dąbrowicy. W akcji
wzięło udział ponad 120 dzieci.
(tejo)

Ania

NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN!

Fot. Ania

ETATY TAK, ALE NIE TU!

W dniu świętej Barbary (4 XII),
patronki górników, świętowano
w Kowarach. Z tej okazji zorganizowano uroczystą sesję rady miasta.
Przybył na nią Honorowy Obywatel
Miasta Kowary, Franciszek Gawor,
który związany był z Zakładami
Przemysłowymi R1. Byli poseł na
Sejm, Marcin Zawiła, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Elżbieta Zakrzewska i inni. Podczas
sesji wyświetlono film edukacyjny o
uranie z lat 60. XX wieku. W siedzibie
Stowarzyszenia Miłośników Kowar
otwarto wystawę dotyczącą historii
górnictwa w Kowarach. (Ania)

Fot. Rylit
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Pokuta za ścinkę drzew
Prawie cztery miliony złotych kary nałożyła gmina Mirsk
na Agencję Nieruchomości Rolnych za wycięcie 135 drzew,
które nielegalnie usunięto z suchego zbiornika przeciwpowodziowego.
ANR chciała wyczyścić teren
zbiornika z porastających samosiejek i chaszczy. Poprosiła o
wydanie zgody samorząd. Burmistrz Mirska Andrzej Jasiński
wydał taką zgodę, ale była ona
ważna tylko do końca marca.
– Sprawa wyszła na jaw,
kiedy organizacje ekologiczne
powiadomiły nas, że wcinki
dokonano już po tym terminie
i w dodatku na terenie całkiem
innej działki – mówi zastępca
burmistrza Jan Zaliwski.
Jak się okazało, z działki
usunięto blisko 135 drzew.
Samorządowcy z Mirska postanowili nałożyć karę finansową
na agencję. Wyliczono ją zgodnie
z wytycznymi rozporządzenia
Ministerstwa Środowiska: wyszło
prawie 4 miliony złotych.
Na tym jednak cała sprawa
się nie kończy. Urzędnicy ANR
po fakcie wystąpili do starosty
lwóweckiego Artura Zycha o
zmianę wpisu w rejestrze z
przekwalifikowaniem gruntów
z działek rolnych na tereny
leśne. Wszystko po to, aby o
d e c y z j i w sp r aw i e w yc i n k i
drzew decydował leśniczy, a
nie samorząd. – To był taki
„myk” prawny. Odwołaliśmy się
do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, dlatego że w
całym postępowaniu nie byliśmy
nawet stroną. SKO oceni kto ma
rację – mówi Jan Zaliwski.

Trochę inny pogląd na całą
sprawę ma starosta lwówecki.
– Cały proces wydawania decyzji
w sprawie przekwalifikowania
gruntów opiera się na tym, że
klasyfikator (nie jest on pracownikiem starostwa – RED)
jedzie w teren i ocenia stan faktyczny danych gruntów. Sprawdzane są także przez niezależnego
inspektora, który również jest
osobą wynajętą, i na podstawie
dokumentów przesłanych przez
wspomniane osoby, wydajemy
decyzję. Tak było w przypadku
wyciętych drzew w Mirsku –
wyjaśnia Artur Zych.
Starosta lwówecki w rozmowie z nami powiedział także, że na
działkach na, których zostały
wycięte drzewa, las cały czas formalnie istnieje. – Powierzchnia
gruntów pod tym zbiornikiem
to ponad sto hektarów, las zajmuje blisko 60 hektarów i całość
nie została wycięta. Decyzja o
przekwalifikowaniu gruntów
na tereny leśne uprawomocniła
się dopiero po wycince drzew
– mówi Artur Zych.
Starosta zapowiedział także,
że przeprowadzi wizję lokalną.
Jeśli okazało się, że starostwo
zostało wprowadzone w błąd,
decyzja o przekwalifikowaniu
gruntów na tereny leśne zostanie
unieważniona.

(KAM)

Nie wiadomo jeszcze, czy sprawa trafi do prokuratury. Samorządowcy z Mirska czekają na werdykt
z Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli ich przypuszczenia potwierdzą się, sprawą
zainteresowany zostanie wymiar sprawiedliwości.

Lwówecki najazd mikołajów
Dwustu panów z brodą i w purpurowych szatach przeparaduje ulicami Lwówka Śląskiego w ramach dorocznych
Lwóweckich Jasełek Ulicznych.
– Do Jasełek zostało jeszcze kilkanaście
dnia, ale szykujemy wszystko już od
dawna. Będzie dużo świątecznych niespodzianek dla mieszkańców – mówi
zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego
Ireneusz Maciejczyk.
Impreza rozpocznie się 20 grudnia
o godz. 10. 30 biegiem mikołajkowym.
Na godzinę 14:00 zaplanowano

Międzynarodowy Zjazd Mikołajów,
którzy – przy akompaniamencie orkiestry – będą paradowali na lwóweckim
rynku. Przybędzie dwustu świętych z
najróżniejszych zakątków Europy. W
kościole Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny o godzinie 15 celebrowana
będzie uroczysta Msza Święta. O 15.
30 wystartuje bogaty program na

Przewidziano IV Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej „Dekoracje świąteczne z masy solnej” Lwówek
Śląski 2009 oraz wystawę XV Powiatowego Konkursu Szopek Betlejemskich Niwnice 2009.

scenie rozłożonej obok ratusza: będą
występy zespołów z miast partnerskich,
zabrzmią kolędy i pastorałki. Na scenie
pojawią się także zespoły ludowe i
czeskie chóry.
Kulminacyjny punkt Jasełek przewidziany został na godzinę 17. Ulicami
miasta przejdzie Orszak Betlejemski
ze Światłem Pokoju dla mieszkańców,
którzy podzielą się opłatkiem i złożą
sobie życzenia. Będzie poczęstunek.
Organizatorzy szykują kilka tysięcy
pierogów domowej roboty i kotły
gorącego barszczu. Na koniec odbędzie
się bardzo efektowny pokaz sztucznych
ogni.
(KAM)
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WIADOMOŒCI

Niestety profesjonalność słowackiego wydawnictwa bije tutejsze na głowę.
Tu są „ambicje i nowatorskie” pomysły
i drobnodrukowane tabele upstrzone
barwnymi ogłoszeniami o różnym
poziomie graficznym – tam tylko konieczne zdjęcia i informacje w krótkiej
formie. Wszystko ujęte w jednorodną
i elegancką formę. Katalog z Kotliny

wykładany jest na rozmaitych targach
i czasami w Informacji Turystycznej w
Jeleniej Górze. Tamten zaś dołączony
do Newsweeka. Dwa światy podejścia
do marketingu.
Oczywiście Słowacy sami tej formy
nie wymyślili. Widziałem podobne
już i w reklamie włoskiego Trentino i
nawet czeskich Karkonoszy. Ale nikt nie

Mieszkańcom
w podzięce

Ślisko, szybko,
do szpitala

Podczas 43. Sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
odbyło się uroczyste podziękowanie osobom działającym
na rzecz miasta pod Szrenicą
personalnych, dostrzeżono również stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe.
Pomysłodawcy tego miłego wydarzenia
zdają sobie sprawę, że w tym roku mogli
pominąć wiele zaangażowanych osób.
Skierowali więc apel do mieszkańców,
aby sami zgłaszali kolejne kandydatury. – Czegoś takiego tu wcześniej nie
było, a to oznacza, że się rozwijamy
– powiedział na koniec ksiądz Bogusław
Sawaryn.

(Karolina)

Fot. Karolina Wojtaś

30 października wyróżniono tych
mieszkańców, którzy bezinteresownie
promują markę swojej miejscowości.
Podziękowano osobom działającym
w zakresie: sportu, turystyki, kultury
i sztuki.
– To, że jesteśmy dumni z naszej
miejscowości, to także efekt państwa
czynnego działania – powiedział przewodniczący Grzegorz Sokoliński. Mówił,
między innymi, o chórze „Porębianki” utworzonym przez Stanisława
Leszczawskiego. Obok wyróżnień

Do poważnego wypadku
na trasie Świdnik – Kaczorów
doszło w miniony czwartek
po południu. Kierowca BMW i
pasażerka czołowo uderzyli w
drzewo. Kierujący nie odniósł
poważniejszych obrażeń, kobieta
była zakleszczona w pojeździe.
Uwolniono ją wycinając
karoserię auta i przewieziono do
szpitala. Jak wynika z relacji innych kierujących, którzy jechali
tą trasą, jezdnia niemal na całej
długości choć bardzo śliska nie
była posypana piaskiem
- Przyczyną zdarzenia było
niedostosowanie przez kierowcę
BMW, mieszkańca Wojcieszowa,
p rę d ko ś c i d o wa r u n ków
panujących na drodze – mówi
Waldemar Oszmian, rzecznik
prasowy kamiennogórskiej
policji. Na miejsce pojechały też
dwa wozy strażackie. Do uwolnienia zakleszczonej w pojeździe
kobiety niezbędni byli bowiem
strażacy. Pogotowie najpierw
poszkodowaną przewiozło do
szpitala. Policja przestrzega kierowców o tym, że na jezdniach
jest i będzie coraz bardziej ślisko i
apeluje o zmniejszenie prędkości
i dostosowanie jej do warunków.

(Angela)

Fot. Angela

Fatum na Różyckiego

Główna ulica osiedla Zabobrze I jest coraz mniej bezpiecznym traktem dla przechodniów. W minioną środę
wydarzył się tam kolejny groźny wypadek. Potrącona
przez kierującego peugeotem starsza kobieta (85 lat)
walczy o życie w szpitalu.
Staruszka chciała sobie skrócić
drogę i przechodziła przez ulicę
Różyckiego przed „zebrą” na
wysokości bloku nr 23, blisko
przystanku MZK. Wjechał na nią
kierowca auta osobowego, który

– jak twierdził – nie zauważył
starszej pani.
– We d ł u g i n f o r m a c j i
kierującego wyjeżdżał on z ulicy
Karłowicza na ulicę Różyckiego,

Kuszą nieszczęście
Aż 28 osób przeszło w ciągu 10 minut na drugą stronę ulicy w niedozwolonym miejscu przy pawilonie Rondo na osiedlu Zabobrze. Skrupulatnie policzył ich pewnego dnia nasz czytelnik, Raz o mało
nie doszło do tragedii: kierowca ledwo zdążył wyhamować przed idącym na skróty staruszkiem.
Przechodzenie w niedozwolonym miejscu to codzienność nie tylko na tym trakcie.

WIDZIANE Z DYSTANSU
Spodziewam się, że po opracowaniu
takiego folderu oraz planu marketingowego organizacje turystyczne gmin i
powiatow Kotliny oraz okolic znalazłyby dość chętnych gestorów turystyki
do zamieszczenia tam płatnej rekalmy.
Przecież obecny pstrokaty katolog też
był współfinansowany przez gminy.
Poza samą formą uderzają też inne
różnice. Np. Czesi i Słowacy umieli
się porozumieć w sprawie jednolitego karnetu narciarskiego w całym
regionie, który oferowany jest wraz z
ceną noclegu. To samo występuje we
Włoszech Szwajcarii, Francji, tylko w
Karkonoszach jakoś ten standard nie

może się przebić.
To samo z aquaparkami. Władze Jeleniej zanim podjęły decyzje o budowie
Term Cieplickich powinny same lub
przez wysłannika zorientować się, jak
wygląda taki ośrodek i pojechać w tym
celu choćby do czeskiego Popradu. Tam,
nie tylko, że jest to atrakcja z prawdziwego zdarzenia, ale także na obszarze
równym Kotlinie jest takich parków
trzy. I czegoż one proponują!
Lektura tych folderów nasunęła
mi jeszcze jedną smutną refleksję.
Okazuje się, ze w parkach narodowych
słowackich Tatr i czeskich Karkonoszy
można stworzyć strukturę turystyczno-

narciarską na europejskim poziomie. Z
wyciągami, kolejkami gondolowymi,
trasami zjazdowymi, prawdziwymi restauracjami w górach, apartamentami
na normalnym poziomie w górskich
schroniskach. I okazuje się, że żbiki,
kozice, sarny i inna zwierzyna mogą z
tym wszystkim koegzystować, a terenu
Parku nie trzeba zamykać na klucz.
Odnoszę wrażenie, że wyjazd szkoleniowy do Czech lub Słowacji pracowników Wydziału Promocji lub Turystyki z
Jeleniogórskiego ratusza byłby bardziej
efektywny od delegacji na rozmaite
targi. Może by tak spróbować?

Paweł Kucharski

Plon migawek AD 2008

Fot. Rylit

Wpadł mi w ręce katalog słowackich Wysokich i Niskich
Tatr. Po lekturze, jako potencjalny szukający urlopu,
wybrałbym jedną z zawartych tam propozycji. Jest przejrzysty, zawiera potrzebne informacje i rzeczywiście
zachęca do odwiedzin. Porównałem go z katalogiem o
bazie noclegowej Jeleniej Góry i Kotliny.

powiedział, że zawsze
trzeba wymyślać coś
absolutnie nowego.
Taniej i praktycznej
jest sciągnąć wypróbowane wzory od
innych. To żaden
wstyd, a koszt mniejszy i korzysć
pewniejsza.
Może w ramach podglądania dobrych przykładów, zamiast grubawej
księgi z mało przyciągającym wnętrzem, opracować atrakcyjny graficznie
mały folder o sprawdzonych walorach
marketingowych i dołączyć go dwa
razy rocznie do wrocławskigo i poznańskiego wydania jakiejś poczytnej
gazety. Może to również rozszerzyć na
Berlin i Drezno.

W Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego przy
Podwalu 1 a otwarto w miniony
czwartek doroczną wystawę zdjęć
fotografików związanych z JTF. W
tym roku swoje prace pokazało
20 twórców. Prace pokazali: Tadeusz Biłozor, Andrzej Borowski,
skąd do przejścia dla pieszych
było około 70 – 80 metrów,
więc nie mógł rozwinąć dużej
prędkości.
Kierujący został przebadany
alkomatem i był trzeźwy –
mówił na miejscu zdarzenia asp.
Marek Palczak z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Uderzenie auta okazało się
fatalne w skutkach. Starsza
kobieta straciła przytomność.
Doznała pęknięcia podstawy czaszki oraz wstrząśnienia mózgu.
Nieprzytomna leży w szpitalu.
Rokowania nie są pomyślne.
Zdarzenie zostało potraktowane
jak wypadek. Policja ustala, czy
poszkodowana przechodziła
przez przejście, czy też tuż obok
niego. To ważne. Jeśli była na
zebrze, to ona jest winna temu
zdarzeniu. Ustalenie faktów
utrudnia brak świadków.
Ulica Różyckiego, choć nie
należy wcale do najr uchliwszych traktów jeleniogórskich, zaczyna nabierać ponurej
sławy najbardziej niebezpiecznej
jezdni w mieście. Niespełna
miesiąc temu na skrzyżowaniu
z ulicą Ogińskiego autobus
MZK potrącił starszą kobietę.
Mimo poważnych obrażeń poszkodowana powoli odzyskuje
zdrowie.

(Angela/tejo)

Eugeniusz Budzyński, Wojciech Bykowski, Jan Foremny, Piotr Garbat,
Teodor Gutaj, Ryszard Literacki,
Jarosław Majewski, Piotr Matyga,
Wacław Narkiewicz, Janina Peikert, Kazimierz Pichlak, Janusz
Pytel, Konrad Przezdzięk, Jacek
Szczerbaniewicz, Dariusz Szczurek,

Jerzy Wiklendt, Jolanta Wilkońska
oraz Jerzy Zając. Obok klasycznych
fotografii krajobrazowych można
zobaczyć portrety, detale a także
eksperymenty wykonane z pomocą
techniki cyfrowej.

(rylit)

Czarna lista
Potrąceń wydarzyło się tu znacznie więcej, przypomnijmy niektóre.
28 X 08
Na dwie 15–letnie dziewczyny najechał kierowca skody fabii. Potrącone trafiły do szpitala.
Piesze prawidłowo przechodziły przez pasy.
1 01 08
Pod samochód wpadła 26–letnia kobieta bez stałego miejsca zamieszkania. Potrącił ją,
kiedy przechodziła przez jezdnię na pasach, 31–letni janowiczanin. Mężczyzna był trzeźwy,
kobieta – nie: miała 1,42 promila alkoholu w organizmie..
4 XII 07
Pod koła suzuki prowadzonego przez 50–letniego mieszkańca Jeżowa Sudeckiego wpadły
dwie kobiety z trojgiem dzieci. Jedna z pań doznała złamania nogi, pozostałym pieszym
– na szczęście – nic się nie stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Piesi przechodzili
przez jezdnię prawidłowo.
REKLAMA

Dobre, bo nie nasze

1

• 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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Rauschert
(dawny Polam)

12.12.2009r.
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA
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„PODZIEL SIĘ”

Dzieci z Domu Dziecka „TIS” zapraszają
wszystkich ludzi wielkiego serca do udziału w
Świątecznym Koncercie „Podziel się”.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia. Magiczny czas, w
którym zwalniamy w codziennym biegu i
cieplej myślimy o najbliższych, zwłaszcza
tych najmłodszych - naszych radościach,
nadziejach.
Nim nadejdą te świąteczne dni, pełne
wyjątkowego ciepła spotkań w rodzinnym
kręgu, przy wigilijnym stole, wokół choinki,
pod którą piętrzą się podarunki, już dzisiaj pomyślnym o tych dzieciach, które w
bożonarodzeniowy wieczór nie będą obejmowane ramionami kochających Rodziców.
Nie będą chichotać na kolanach Dziadków, czy
wtulać się w szepczące czułostki Babcie.
Pamiętajmy o dzieciach, które nawet w te
wyjątkowe dni nie dostaną rodzinnego ciepła.
Spójrzmy w głąb swojego serca – doceńmy jak
wiele mamy i podzielmy się!
Od 4 grudnia do 16 grudnia każdy kto
chce pomóc dzieciom z Domu Dziecka „TIS”
w Jeleniej Górze i w ten sposób wywołać
uśmiech na ich twarzyczkach może przynieść
do Agencji „Solo” lub Punktu Pielgrzymkowego
przy Kościele Garnizonowym chociaż skromny
upominek z listy rzeczy najpotrzebniejszych
dzieciom.
1. Środki higieniczno - pielęgnacyjne
dla dzieci:
- pampersy (w przypadku zakupu pampersów, warto zwrócić uwagę na to, czy skóra
dziecka będzie w nich oddychała), chusteczki

wilgotne, zasypki, oliwki, kremy dla niemowląt
i młodszych dzieci, płyny do kąpieli, szampony
dla dzieci.
2. Środki czystości:
- proszki do prania dla niemowląt, proszki
do prania dla dzieci starszych, płyny do prania,
płyny do płukania, płynu do mycia powierzchni (podłóg, płytek), tabletki do zmywarki,
mleczka i emulsje czyszczące, płyny do mycia
i dezynfekcji WC.
3.Artykuły spożywcze:
- zupki i deserki dla niemowląt, mleko w
proszku BEBIKO I, BEBIKO II, kleiki ryżowe,
kaszki owocowe, słodycze.
4. Artykuły szkolne
- zeszyty, bloki, plecaki, piórniki.
Wymienione powyżej upominki dla wychowanków Domu Dziecka „TIS” można
przekazywać w siedzibie Agencji „SOLO”: ul.
Ogińskiego 2f (Zabobrze) w Jeleniej Górze w
dniach od 4 do 16 grudnia od godziny 10.00 do
18.00. W dniu koncertu również w Punkcie Pielgrzymkowym przy Kościele Garnizonowym.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc
pod numer telefonu: 0697-56-58-40.
W formie podziękowania za okazane serce
i przekazane dary, każdy ofiarodawca otrzyma
zaproszenie na Świąteczny Koncert „Podziel
się”, podczas którego wystąpi Grzegorz Turnau.
Odbędzie się on 16 grudnia o godzinie 19:30 w
Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze.

ê~êwê¡¥êqênI
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

kuchnia polska

,0/,634

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

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- obsługa cateringowa imprez
- imprezy okolicznościowe
- możliwość noclegu
- imprezy plenerowe
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Piękność
i zguba
Dzieci roześmiały się w podzięce i pobiegły pozostawiając po sobie echo gwaru kołaczące się jeszcze
długą chwilę pośród kamienic. Jerzy chciał gdzieś
usiąść, zjeść bułki i napić się lemoniady. W zasięgu
jego wzroku nie było jednak żadnej ławki. Oparł
się więc o zakurzony występ muru nie bacząc na
ślad, jaki pozostanie po tym na spodniach. Wtopił
zęby w świeże pieczywo i rozłożył płachtę Gazety
Robotniczej. „Trudności w zaopatrzeniu” – ten tytuł
zwrócił jego uwagę.
– „Niezadowalające jest zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby. Nad sprawą tą obradowała w
miniony poniedziałek egzekutywa
komitetu PZPR dla miasta i powiatu.
W godzinach popołudniowych
brakuje często chleba i bułek.. Niska
jest jakość i mało urozmaicony
asortyment potrwa w zakładach
gastronomicznych. Dużą winę
ponoszą tu wadliwie sporządzone
rozdzielniki towarów. Miesięczne
zapotrzebowania pokrywane były w
zaledwie 50 – 60 %. Wydział handlu
PRN skierował do Wojewódzkiego
Zarządu Handlu petycję wraz z
uchwałą prezydium dotyczącą
regulacji sieci handlowej na terenie

– Hmm, po południu brakuje chleba
i bułek. Na szczęście przyjechałem tu
rano – uśmiechnął się do swoich myśli – i pociągnął łyk promieniującej
piwnicznym zimnem lemoniady.
Kiedy odchylał głowę, w zasięg jego
wzroku dostał się uliczny szyld:
ulica Kopernika. – Co za zbieg
okoliczności – pomyślał wyciągając
z pogniecioną kieszeni widokówkę
z ratuszem jeleniogórskim. – Czekaj
na nas przy Kopernika. Będziemy
tam po godzinie 12 14 lipca – napisali w post scriptum do pozdrowień
z Jeleniej Góry jego koledzy, studenci
architektury, którzy przyjechali tu
na plener plastyczny. Jerzy spojrzał
na zegarek, który pokazywał za

W poprzednim odcinku
Jerzy przybywa do Jeleniej Góry z Wrocławia. Zaprosili go koledzy, aby sfotografował
ich na plenerze plastycznym. Miasto, choć zaniedbane i zniszczone, owiewa gościa
urokiem. Z pewnością fotografowanie pleneru nie będzie jedynym wspomnieniem,
które stąd zabierze…
powiatu. W oparciu o wnioski
rad narodowych zlikwidowanych
zostało wiele punktów sprzedaży
wódki, na przykład w Cieplicach z
14 zmniejszono do pięciu.”
Jerzy przebiegł wzrokiem po
tekście z apetytem jedząc pieczywo.

kwadrans południe, i postanowił
poczekać.

Inge przyszła z wiatrem

Z odrętwienia lipcowym opałem
otrząsnął ulicę szybki odgłos kroków wzmocniony echem odbitym

od fasad kamienic i narastający z
każdą sekundą. Stukot drewnianych
obcasów pochodził spod niewielkich stóp zgrabnej, może dwudziestoletniej dziewczyny o jasnych
włosach. Z siatką pełną zakupów
biegła truchtem uważając, aby nie
poślizgnąć się na kocich łbach, którymi wybrukowano trakt. Niewiasta
– w powiewnej lekkiej sukience
bez rękawów z materiału w deseń
łąkowych kwiatów, z rozwianymi
włosami koloru lnu – przebiegła
obok siedzącego mężczyzny żującego powoli bułkę nad białą
plamą gazety. Musnęła go spojrzeniem; rzadko się widywało
ludzi, którzy o tej porze w ten
sposób spędzali czas.
Rytmiczny stukot drewniaków zagłuszył odgłos
uderzenia o kamienie
przedmiotu, który wypadł z siatki podrywanej w rytm szybkich
kroków dziewczyny.
Ta – nie zauważywszy, że
coś zgubiła – wpadła do bramy pod
numerem trzecim. Oparła delikatną
stopę na wgłębieniu wyżłobionym
przez tysiące stóp, które przez trzy
wieki istnienia domu do niego
wchodziły i zniknęła w czeluści bramy. Zawiasy wcześniej otwartych
potężnych drzwi niemiłosiernie
zaskrzypiały wydając jęknięcie
podobne do westchnienia starca
narzekającego na ból stawów – i z
potężnym trzaskiem zamknęły się.
Jerzy skupiony na lekturze
Robotniczej poczuł jedynie wiew
powietrza wzbudzony przez przebiegającą dziewczynę. Podniósł głowę
znad gazety, gdy niewiasta minęła
go. Ledwie przez ułamek sekundy
miał okazję podziwiać jej zgrabną
sylwetkę. Uwaga mężczyzny skupiła się na wypadającym z siatki
zawiniątku. Potem trzask bramy
zamknął całą scenkę pozostawiając
zapach świeżości kobiety zmieszany
z wilgotnym fetorem wiekowej
klatki schodowej. Na bruku pozostała zgubiony przez dziewczynę
kajecik. Kartki przewracał powoli
letni wiaterek, który miło chłodził
rozgrzane słońcem powietrze.
Mężczyzna podniósł się z podmurówki i rozprostował zdrętwiałe
kończyny. Powoli podszedł do zguby. Podniósł 16-kartkowy zeszyt
zapisany równym pismem: litery
mieszały się z równymi rzędami cyfr.
Z pomiędzy kartek wypadł jeden,
nieco grubszy i pożółkły kartonik.

Jerzy wziął ostrożnie karteluszek,
z którego zerkał wrogo nazistowski
orzeł
dzierżący w szponach
swastykę.
Papier

nął wzrokiem, kiedy przemknęła
wyraźnie spiesząc się ku domowym
pieleszom. Niezdecydowanym
krokiem przybliżył się do bramy
zdobionej imponującym kamiennym portalem z barokowymi
zdobieniami. Chwycił żeliwną
klamkę w kształcie stylizowanego
łba węża. Mimo upału żeliwo było
zimne jak lód. Spodziewając się
oporu mocno pchnął odrzwia. Ku
jego zdziwieniu – choć ich otwarciu
towarzyszyło rozrywające bębenki
w uszach skrzypnięcie – ważące co
najmniej 200 kg drzwi otworzyły się
z niezwykłą lekkością zapraszając
go do pogrążenia się w półmroku
chłodnej sieni pachnącej przemijaniem kamienicy.
Było tam co najmniej 10 stopni
chłodniej niż na dworze. Postał
chwilę usiłując szybko przyzwyczaić wzrok do panujących w środku
ciemności. Kątem oka zobaczył
ozdobną oszkloną skrzynkę z
drewna starannie rzeźbionego, ale
pokrytego kilkoma warstwami łuszczącej się farby. Zza warstwy brudu
przenikała lista lokatorów budynku
wypełniona starannym, kaligraficznym pismem. Pod numerem
18 – na czwartym, ostatnim
piętrze – widniało
nazwisko:
Te o d o r
Drzewiecki.
B ij ą c y z
piwnicy odór
wilgoci mieszał
się na klatce schodowej z zapachem
solonych śledzi
unoszącym się spod
niedomkniętych drzwi
na parterze. Pod stopami
mężczyzny skrzypnęły
stopnie schodów prowadzących w górę nad łukowate sklepienie sieni budynku.
Z góry wrażenie przestrzeni

budował nieśmiały promyk mdłego
i kolorowego światła dochodzący
z niewielkich okien klatki schodowych wychodzących na podwórkową stronę kamienicy.
Głowa lwa wieńcząca poręcz na
pierwszym półpiętrze wprawiła
gościa w nastrój tej przedziwnej
budowli. Teraz zauważył, że poszczególne szczeble, na których
opierała się poręcz, były fantazyjnie
rzeźbione i przedstawiały powtarzający się motyw roślinny. Górną
część okna stanowił kolorowy
witraż z ornamentem: idylliczną
scenką: chłopiec i dziewczynka
trzymający się za rączki otoczeni
równomiernymi konarami alei.
Jerzy coraz śmielej wspinał
się na kolejne kondygnacje. Na
pierwszym piętrze zapachniało
stołówkową zupą jarzynową, a na
drugim – smażonym smalcem.
Trzecie przyniosło smród uryny, a
czwarte… Tak. Gość od razu poznał
ten zapach słodko-mdławy Borkum
Riff, kanadyjski tytoń fajkowy z
waniliową nutą. Prowadził prosto
do masywnych, kiedyś białych
– obecnie kakaowych drzwi, na których widniała mosiężna wizytówka
z wygrawerowanym pochyłym
pismem nazwiskiem lokatora:
Teodor Drzewiecki.
Jerzy już chciał grzecznie zapukać, ale jego palec trafił w pustkę.
Drzwi szybko otworzyły się. Na
mężczyznę wbiegła dziewczyna.
Ta sama, która pięć minut temu podążała truchtem ulicą. Ta zwiewna
sukienka i kwiaty… Właśnie w pośpiechu chciała wyjść z mieszkania.
Wyraz jej twarzy w zetknięciu ze
wzrokiem zupełnie zaskoczonego
Jerzego zdradził i przestrach, i zakłopotanie, i odrobinę wstydu.

Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM
Ciąg dalszy – za tydzień

Podobieństwo postaci autora zdjęć do bohatera tekstu jest dziełem przypadku.
pokrywało maszynowe pismo, a w jego
nagłówku widniało wybite drukowanymi literami imię i nazwisko
posiadacza: Teodor Drzewiecki.

Wilgoć zapomnienia

Jerzy średnio znał niemiecki:
wprawdzie po pradziadku, półNiemcu, nosił germańskie nazwisko, dorastał w trudnych czasach
wojny, ale prawdziwa wojenna
hekatomba przeszła obok niewielkiej wioski na Polesiu, skąd
pochodził. Językami okupantów
– najpierw Rosjan, później Niemców – gardzono. I choć wiedział, że
warto poznać mowę wroga, nigdy
nie miał serca, aby się jej nauczyć,
choć okazji ku temu było wiele.
Teraz trochę żałował swojego młodzieńczego buntu lingwistycznego.
Z kartki wydedukował jednak, że
był to dokument: karta pracy, którą
wystawiono właścicielowi w lipcu
1944 roku w warsztacie samochodowym niejakiego Maxa Hortera
mieszczącym się w Hirschbergu.
Wynikało z niego, żeTeodor Drzewiecki urodził się 8 stycznia 1984
roku w Warszawie, znajdującej
się w dniu wydania dokumentu w
Generalnej Guberni.
Postanowił oddać dziewczynie
zgubiony zeszyt i kartkę. Zapragnął
jednocześnie poznać rysy twarzy tej
niewiasty, którą ledwie tylko owio-

15
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Zespół Cieśni Nadgarstka
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Kompleksowa opieka nad pacjentem

wêz
iê|znêêkê£k½¤k
iê
Êê}¾
Êê}¾

rêjê¡êk

Jakie są przyczyny?
Pow st a j e o n n a sk u t e k
zwiększonego ciśnienia, które powoduje niedkorwienie, przygniecanie
lub (bardzo rzadko) przerwanie
nerwu. Ogólne przyczyny nie są do
końca znane , ale składają się na nie
czynniki ogólnoustrojowe i lokalne
(miejscowe)
Co to są czynniki ogólnoustrojowe i lokalne?
Do czynników ogólnoustrojowych należą : reumatoidalne
zapalenie stwów, niektóre zaburzenia hormonalne(cukrzyca,
niedoczynność tarczycy, akromegalia, menopuza) oraz zatrzymanie
wody w organizmie charakterystyczne dla ciąży.
Ponadto: amyloidoza (skrobiawica), alkoholizm, zaburzenia
odżywiania (np. anoreksja, otyłość
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itp.), nikotyzm. Zaostrzenie procesu chorobowego lub ujawnienie
zmian utajnoych (subklinicznych)
może występować w okresie
przedmiesiączkowym.
Jak dzielimy czynniki urazowe i nieurazowe?
Czynniki urazowe to złamania ,
przemieczenia kości w obrebie nadgarstka, stłuczenia o także sumujące
się mikrourazy okolicy nadgarstka.
Do czynników nieurazowych
natomiast zaliczamy zapalenie
pochewek ścięgnistych oraz guzy
tej okolicy (np. torbiele, tłuszczaki,
guz olbrzymiokomórkowy czy cysty
epidermalne),chorobę (przykurcz)
Dupuytrena oeraz wady anatomiczne ścięgien i mięsni.
Do czynników można również
zaliczyć wiek powyżej 40 roku życia
i niestety płeć żeńską.
W pływ ma także rodzaj naszej
pracy ( maszyniści, kasjerzy,
przetwórstwo, informtycy, cięzka
praca fizyczna) w szczególności gdy
była ona wykonywana bez przestrzegania zasad higieny pracy w okresie
od 20 do 40 roku zycia.
Jakie są objawy Zespołu Cieśni
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Karkonoskie Centrum Medyczne
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Poradnia Ortopedyczna
NZOZ Karkosnoskie Centrum Medyczne
Lek. Med. Wojciech Patkowski

S
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juz u nas !!!
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Nadgarstka?
Rozwijają się stopniowo i niestety
przybieraja na sile wraz z postępem
choroby.
Odczuwane jest cierpnięcie palców I,II,III czas IV (kciuka, palca
wskazującego , środkowego, serdecznego), szczególnie po długim
bezruchu, np. w nocy.
Ból i cierpnięcie palców nasila
się po długotrwałym przebywaniu
w przymusowej pozycji ręki – np.
w czasie jazdy na rowerze, czy przy
chodzeniu o kulach, lub przy forsownej pracy, przy czym unoszenie
kończyn do góry i potrząsanie nią
przynosi ulgę. Później następuje
utrata precyzji np. niemożność utrzymania śliskich przedmiotów. Słabnie
też siła mięsni, co jest zauważalne
przy próbie uścisku. Czasem ból
może promieniować do łokcia.
Późnym objawem choroby są zaniki
mięśni ręki, tak, że pacjenci często
sami zauważają np. spłaszczenie
kłębu kciuka.

Jak można leczyć i
diagnozować schorzenie ?
D i a g n o st y k a : b a d a n i e m
najlepiej opisującym stan nerwu
pośrodkowego jest elektromiografia (EMG) – badanie przewodnictwa nerwów i skurczów mięsni w
odpowiedzi na bodziec elektryczny.
Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny, polegający na
nacięciu troczka zginaczy. Klasycznie wykonuje się małe cięcie na
nadgrastku, ale zabieg można też
wykonać artroskopowo. W obu
przypadkach wyniki są zbliżone
do siebie.
Po zabiegu nie jest konieczny
pobyt w szpitalu , więc jeśli zabieg
wykonany był rano, to wieczorem
jeśli nie ma przeciw wskazań ,

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 Z

8 Mb/s

Abonament
telefoniczny
lub modem wiFi

PENEPN

I LOKALE
USŁUGOWE

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 kanałów

2 Mb/s

.*&4;,"/*"

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

+ prezent!

113 kanałów

26,90 Z

Plan Funkcjonalny

150 Min

8 Mb/s

17

+ prezent!

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

UFM   XXXJ[FSZQM

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

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Uwaga!

Zapraszamy w godzinach 13-17
na pyszne domowe obiadki.
Zupa+Danie glówne+Napój
15z-l
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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

7 grudnia 2009 r.
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SPORT

Sudety rozwiązują kontrakty
Zawodnicy grający w pierwszym składzie MKS Sudety
dowiedzieli się w miniony wtorek, że zostaną z nimi
rozwiązane kontrakty. Poinformował o tym zarząd klubu
podczas konferencji prasowej. Czy to koniec pierwszoligowej drużyny?
- Ten wrzód się już zbierał i
zbierał i w końcu pękł – tłumaczy
prezes Sudetów Waldemar Woźniak
– dzisiaj musimy zdecydować
czy grać dalej, a jeśli tak to z
kim i jak. Dzisiaj rozwiązujemy
kontrakty z wszystkimi zawodnikami, bo nie mamy pieniędzy
na ich opłacanie. Ale wycofanie
z pierwszej ligi to ostateczność,
chcemy dograć do końca rozgrywek. Wycofanie to zgodnie z
przepisami spadek do trzeciej ligi,
a wiemy jak ciężko jest się potem
wykaraskać. Raczej dograć do

końca i spaść do drugiej ligi. No
chyba, że coś się zmieni na lepsze.
Widzę, że u nas w mieście ciężko
jest utrzymać sport zawodowy.
Inne, nawet mniejsze miasta
radzą sobie z tym dużo lepiej. A koszykówka jest na trzecim miejscu
jeśli chodzi o popularność wśród
sponsorów w Polsce. Szkoda, że to
się nie przekłada na Jelenią Górę.
Wiedzieliśmy, że pieniędzy z miasta
nam nie wystarczy, ale liczyliśmy
na obiecanych sponsorów i się
przeliczyliśmy. Już dzisiaj z klubem
rozstają się: Tomasz Wojdyła,

Sławomir Nowak, Michał Kułyk
i Tomasz Prostak. Z pozostałymi
będziemy negocjować.
Prezes Woźniak zapewnia, że
informował zwierzchników o
sytuacji w klubie, ale nic to zmienić
nie mogło, skoro wycofali się sponsorzy. Teraz musi zapaść decyzja co
robić dalej. Najprawdopodobniej
zagrają juniorzy i zawodnicy z
drużyny trzecioligowej Sudetów.
- Stał się najgorszy z możliwych
scenariuszy. Staraliśmy się wszyscy
bardzo, żeby utrzymać poziom
sportowy drużyny. Na mecze
przychodziło po kilkuset kibiców,
a były nawet takie, kiedy na widowni było tysiąc miłośników koszykówki. Bardzo ubolewam,
że tak się stało – mówił trener
Ireneusz Taraszkiewicz.

II LO szachowymi
mistrzami miasta

zaprezentowało się II Liceum
Ogólnokształcące, które zdobyło 9/17
punktów.
Minimalnie słabsza była drużyna
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych, która uzyskała 9/16
punktów. Trzeci plac przypadł Zespołowi
Szkół Elektronicznych, a czwarty
Zespołowi Szkół Ekonomiczno- Technicznych. Kolejne miejsca zajęli: ZSTech,
II LO i ZSLiZ nr 2.
W skład zwycięskiej ekipy wchodzą:
Michał Kwiatkowski, Michał Lach, Mateusz Gasiński i Bogna Sarniak.
W klasyfikacji nauczycieli najlepszy
był Adam Stolicki, drugi był Robert
W sali tenisowej MOS odbył drużynowy turniej szachowy Chmiel. Obaj z ZSLiZ nr 2 w Jeleniej
szkół ponadgimnazjalnych. Szachowymi mistrzami mia- Górze. Trzeci zaś Jacek Dobrowolski
z II LO.
sta został zespół z II LO w Jeleniej Górze.
Organizatorem zawodów był
O miejscu drużyny decydowały duże wynik bezpośredniego spotkania, lep- Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Sędzią
punkty meczowe (2,1,0), suma punktów szy wynik na pierwszej, ewentualnie zawodów zaś Stanisław Zygarowicz. 
zdobytych przez zawodników (wygrana kolejnych szachownicach.
1pkt, remis 0,5pkt, przegrana 0pkt),
Spośród siedmiu ekip najlepiej 
Aldona Hawer

- To nie koniec, a raczej pierwszy
krok do naprawy tego klubu, bez
decyzji o zmniejszeniu obciążeń
finansowych klub szybko by
zbankrutował. Prezesi podjęli
decyzję o podpisaniu kontraktów
i grze w lidze na kredyt, tylko z
obietnicami sponsorskimi – mówi
zastępca prezydenta Jeleniej Góry,
Miłosz Sajnog – jeszcze jako radny
mówiłem, że nie wierzę w te obietnice, a już szczególnie w obiecanki
firmy Focuspark, który przecież
nie będzie inwestował w Jeleniej Górze. Dlaczego więc miałby
dawać pieniądze na sport? Miasto
przeznaczyło na klub około 300
tysięcy, a na cały sezon potrzeba
około 800 tysięcy.
Prezesi rozpoczęli grę z przekonaniem, jakoś to będzie, a teraz

mówią, nie mamy pieniędzy i
miasto jest temu winne. A ja
jestem ciekaw jak można było
doprowadzić do zadłużenia klubu
na ponad 300 tysięcy. Jeszcze kilka
dni temu zapewniano mnie, że to

maksymalnie 60 tysięcy. Klub nie
ma nawet na zapłacenie odpraw
zawodnikom! Teraz jest płacz i
wyciąganie ręki po pieniądze.


Mar

„Gwiazdy na Gwiazdkę” – rozkład jazdy
W połowie grudnia w hali przy ul. Złotniczej odbędzie się
Imprezami towarzyszącymi
VII Gala Piłkarska „Gwiazdy na Gwiazdkę 2009”.
będą:
Przedstawiamy plan dwudniowej imprezy:
15 grudnia, wtorek.
9:00 – 17.00 Turniej Piłkarski
Młodych Talentów o Puchar Prezesa SP (U14 - trampkarze), Udział
weźmie 10-12 drużyn najlepszych
polskich klubów. W ubiegłych latach
gościliśmy, takie zespołu, jak: Wisła
Kraków, Legia Warszawa, GKS
Bełchatów, Lech Poznań, Polonia
Warszawa, Śląsk Wrocław, Zagłębie
Lubin, Widzew Łódź, Amica Wronki,
Miedź Legnica, Górnik Wałbrzych.
17.00 – 20.30 Gala Piłkarska
„Gwiazdy na Gwiazdkę” 2009-1202. Wręczenie nagród uczestnikom

Turnieju młodych talentów.
Turniej pokazowy o Puchar
Prezydenta Miasta Jelenia Góra
z udziałem gwiazd polskiej piłki,
drużyny piłkarskiej kobiet, drużyny
sponsora oraz drużyny „Przyjaciół
Gola”, pokazy młodych artystów.
16 grudnia, środa
10.00 – 16.30 Turniej Piłkarski
młodzików (U12) – Garman Cup
z udziałem 8-10 czołowych klubów
z Dolnego Śląska
17.30 – 20.30 Turniej Pokazowy oldboyów o Puchar Sponsora
Turnieju z udziałem reprezentacji
Wrocławia, Lubina, Jeleniej Góry
oraz drużyny polskich trenerów.

Gwiazdkowy turniej piłkarski
– Garman Cup dla najmłodszych
adeptów piłki nożnej z udziałem
Akademii Małego Piłkarza ze Szkółki
Piłkarskiej Gol ( dzieci od 5 do 7
lat).
Turniej piłkarski dla juniorów
młodszych – Lotto Cup z udziałem
ośmiu czołowych drużyn Dolnego
Śląska.
Bankiet dla gości Gali Piłkarskiej
„Gwiazdy na Gwiazdkę” 2009 w hotelu Las.
Futbolowe Party, czyli podsumowanie imprezy z udziałem zaproszonych piłkarzy i trenerów,
*** hotel Las w Szklarskiej Porębie
(Piechowicach).

Strzelali w doborowym towarzystwie
Strzelcy z KKS Polonia Jelenia Góra wzięli udział w zawo- (379 pkt).
dach kwalifikacyjnych w strzelaniach pneumatycznych
Zawody te są jednymi z tych,
które są uwagę przy ustaleniu
„O puchar Ziemi Lęborskiej” w Lęborku.
Wśród uczestników rywalizacji
byli zawodnicy z Kadry Olimpijskiej i Narodowej. Wśród strzelców z KKS Polonia najwyższą
lokatę wywalczył Filip Juszc-

kadry PZSS.
zak, był trzynasty (254 pkt) w
Par tnerem KKS Polonia
konkurencji kpn 30, Szymon było Miasto Jelenia Góra, które
Stelmach był 16 w konkurencji współfinansuje organizację szkoppn 60 (547 pkt), zaś Małgorzata lenia i imprez sportowych.
Czyż 29 w konkurencji kpn 40

Brąz Kamili Winogradzkiej
W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się pływackie Mistrzost- tylowym. Kamil Fronia i Patryk Towa Polski Seniorów i Młodzieżowców. W zawodach wystąpiło karski ustanowili rekordy życiowe
co dobrze wróży na Mistrzostwa
czworo zawodników klubu MKS „11” Jelenia Góra.

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

Nie zawiodła Kamila Winogrodzka (wcześniej Włostowska),
która po przerwie wraca do formy.
Wśród młodzieżowców na swoim
koronnym dystansie 50 m stylem dowolnym zdobyła brązowy
medal. Swój sukces powtórzyła

również na dystansie 100 m stylem
grzbietowym.
Karina Włostowska poprawiając
swój rekord życiowy zajęła 10
miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym, 11 na 50 m st.
dowolnym i 16 na 50m stylem mo-

Polski 17-18 lat które odbędą się
w styczniu.
Teraz zawodnicy z rocznika
1998 i starsi szykują się do Mistrzostw Dolnego
Śląska w dniach 17-18.12 2009.
Szczegółowe wyniki na omegatiming.pl

“Jedenastka” bezkonkurencyjna w szachowych zawodach
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 11 w Jeleniej Górze okazali się
bezkonkurencyjni w Mistrzostwach
Jeleniej Góry w szachach.
Klasyfikacja końcowa:
I MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
Opiekun: Rafał Sroka
II MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Opiekun: Barbara Wrzal
III MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
Opiekun: Violetta Dobrowolska
IV MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15
Opiekun: Maria Furtak
V MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Opiekun: Jerzy Łukowiak

Skład zwycięskiej ekipy: Dwilewicz Katarzyna, Dwilewicz Agata, Rzempała Rafał, Retych
Krzysztof.
W marcu przyszłego roku nasi
mistrzowie pojadą do Bogatyni
na strefowe rozgrywki.
Organizatorem zawodów był
Międzyszkolny Ośrodek Sportu.
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ReKLaMa

MONT-SAT

Fitness Klub „Euro Manta” i Jelonka.com” zapraszają na konkurs
Do wygrania dwuosobowa, dwugodzinna wizyta w saunie fińskiej w Fitness Klubie Euro
Manta w dowolnym terminie w styczniu 2010.

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

Pytanie konkursowe:
W jakiej temperaturze powinno się przebywać
w saunie?
a) 50-90 stopni Celsjusza

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

b) 90-120 stopni Celsjusza

Autoryzowany Przedstawiciel

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

c) 120-150 stopni Celsjusza
Wycięty z tygodnika kupon ze wskazaną
prawidłową odpowiedzią należy dostarczyć
do redakcji tygodnika Jelonka.com – Jelenia
Góra, ul. M.Skłodowskiej-Curie 13/2 do dnia
18 grudnia 2009 r.

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

Serafin
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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sklep wędkarski
adam hołysz
zapraszaMy!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902
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SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS
ul. Jagiellońska 29/U1, 58-506 Jelenia Góra
tel./fax 075 755 71 40
kom 607 720 825
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• 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

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
czynne od 1100 do 2300; tel. 0 784-603-153
dowóz na terenie jeleniej góry - gratis

Agent Polskiej Telefonii Cyfrowej
Era szuka Partnerów Biznesowych
Agent Polskiej Telefonii Cyfrowej Era nawiąże współpracę dealerską w
zakresie prowadzenia istniejących Autoryzowanych Punktów Sprzedaży
i Autoryzowanych Doradców Biznesowych na terenie Jeleniej Góry
i Kamiennej Góry.
Wymagania:
Podmiot gospodarczy posiadający doświadczenie handlowe w branży
telekomunikacyjnej lub pokrewnej, płynność finansowa, brak konfliktu
prawnego niezbędnego do prowadzenia wyżej wymienionej działalności.
Oferty proszę składać na adres mailowy: alkom@alkom-gsm.com.pl

Autoryzowany Przedstawiciel

Na początku września br. rozpoczęły
się w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych Warsztaty Dziennikarskie. Na pierwszych zajęciach
pojawiła się grupka kilkunastu osób, w
tym także niepełnosprawnych. Obok
nich uczestnicy pełnosprawni – warsztaty bowiem z samego założenia
mają charakter integracyjny. Regularnie na zajęciach pojawiają się
ci, którzy z uprawianiem dziennikarstwa wiążą największe nadzieje;
wśród nich Stanisław, od kilku lat
niewidomy, Krystyna – wolontariuszka KSON, Eugeniusz – który
w ten sposób przechodzi swoistą,
ale bardzo efektywną rehabilitację
po udarze mózgu, Kamil – amator
plastyk zafascynowany kształtami
otaczającego go świata, Agata – zain-

teresowana sportem i rekreacją osób
niepełnosprawnych, Maja – pisząca z
równym zacięciem i swobodą felietony, jak bardzo osobistą poezję i Artur,
najbardziej sprawny i usportowiony
uczestnik
warsztatów. W trakcie zajęć
poznajemy podstawy prawne i etyczne dziennikarskiej profesji, gatunki dziennikarskie i przypisane
do nich instrumenty. Najważniejsza
w warsztatowych spotkaniach jest
jednak niekłamana pasja wszystkich uczestników, pasja w oparciu
o którą powstało do tej pory kilka

artykułów, wywiadów i programów
telewizyjnych. Czekamy na powtórne
uruchomienie internetowego radia
niepełnosprawnych w KSON, by zająć
się również praktyką dziennikarstwa
radiowego. Pierwszy etap warsztatów
dziennikarskich w KSON zakończy
się w grudniu , ale nie oznacza to
w żadnym wypadku końca spotkań
ludzi, którzy w ciągu kilku ostatnich
miesięcy stworzyli grupę dobrze
rozumiejących się , rozmawiających
na każdy temat i nieźle już
współpracujących przyjaciół.
Tadeusz Siwek

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego
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SPORT

Szachsitka z Jeleniej Góry
Rajd Karkonoski
wypada z kalendarza MP objawieniem MŚ
Polski Związek Motorowy podał kalendarz sportu samochodowego na 2010 rok.
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski rozpoczynają
się od kwietniowego Elmotu,
kończą na październikowym
Dolnośląskim i zawierają osiem
rund, dwie za granicą. Niestety
nie ma wśród nich Rajdu Karkonoskiego.
R a j d K a rko n o sk i z d o by ł
w t ym rok u miano najlepszego rajdu w Polsce! Został
najwyżej oceniony przez za-

wodników w ankiecie magazynu WRC . K andydatura z
Jeleniej Góry wypadła z kalendarza, pomimo iż w organizację
przyszłorocznej, jubileuszowej
25 edycji planowało włączyć się
miasto i nowi sponsorzy.
Decyzja organizatorów jest
bolesna dla fanów RK t ym
bardziej, gdyż okrągłą 30.
rocznicę powstania obchodzi
Automobilklub Karkonoski...

Ekonom najlepszy
w futsalu chłopców

W dniach11-23 listopada br. w Antalya(Turcja) gościła uczestników Mistrzostwach Świata juniorów. W kategorii do 8 lat
Polskę reprezentowała nasza uczennica Agata Dwilewicz (aktualna Mistrzyni Polski), która zdobyła 16 miejsce wśród 84
zawodniczek z całego świata i uzyskała 7pkt w 11partiach.
Mistrzynią świata została reprezentantka Chin - Chu Ruotong (9,5pkt z
11 gier), a II miejsce zdobyła Palakollu
Samrita (USA) mając 8,5pkt.
Nikomu nieznana Agatka z Jeleniej
Góry była prawdziwym objawieniem mistrzostw i w pokonanym polu
pozostawiła m.in. mistrzynie Kanady,
Węgier, Turcji, Ukrainy, Serbii, Korei
Płd, Meksyku, Argentyny, a do medalu
zabrakło jej jedynie 1,5pkt!.
Wcześniej, bo na początku września
2009r starsza siostra Agatki - Katarzyna
Dwilewicz - również uczennica SP nr
11, startowała w Mistrzostwach Europy

juniorów w Fermo (Włochy). Kasia
w bardzo silnej konkurencji zdobyła
14 miejsce w Europie (startowało 66
zawodniczek) uzyskując 5,5 pkt. z 9
gier. Kasia wyprzedziła w końcowej
klasyfikacji m.in. mistrzynie z takich
państw jak Włochy, Hiszpania, Francja,
Holandia, Bułgaria, Portugalia Serbia,
Austria i wielu innych.
Dodać należy, że obie zawodniczki
są wzorowymi uczennicami .W ocenie
fachowców Agatka i Kasia Dwilewicz
są niezwykle utalentowane...Niestety,
szachy wymagają znacznych środków
finansowych, środków wykraczających

poza możliwości rodziców, nauczycieli
jeleniogórskich szkół.
Wyjazd na mistrzostwa wsparła
Rada Rodziców przy SP nr 11 w Jeleniej
Górze ,
decyzją Pana Przewodniczącego
Józefa Szlachty, za co bardzo dziękuję
dyrektor SP11 Eudeniusz Sroka.
By myśleć o dalszych sukcesach i
przyszłości utalentowane dzieci muszą
znaleźć sponsorów. Tą drogą dyrektor
szkoły zwraca się z gorącą prośbą do
przedsiębiorców ,instytucji i zakładów
pracy o objęcie patronatem niezwykle
utalentowanych sportsmenek z naszego
miasta, tym bardziej ,że nie są to wielkie
kwoty.
Zainteresowani proszeni są o kontakt
z SP nr 11 w Jeleniej Górze (tel.7575
312-96).

Karpacz wzbogaci się
o sportową halę

der Bürger “ - 1 Etappe ), w ramach
którego dofinansowana zostanie
budowa hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Karpaczu.
Jak informuje Burmistrz Miasta Karpacza Komitet Monitorujący
Ponadto w ramach projektu
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska zorganizowane zostaną dodatkowe
– Saksonia 2007 – 2013 pozytywnie ocenił i wskazał do dofi- zajęcia z języka niemieckiego oraz
nansowania wniosek projektowy tworzony w partnerstwie zajęcia sportowe w Szkole Podstaz miastem Reichenbach , w którym Gmina Karpacz jest wowej i Gimnazjum w Karpaczu,
Olimpiada sportowa w Reichenbach
partnerem wiodącym.
i Karpaczu.
Wartość projektu to 2.215.292,38
Nazwa projektu:„Edukacja i sport – 1 Etap”tytuł niem. ( “Bildung und Euro. Projekt zostanie dofinansodrogą do obywatelskiej Europy Sport -ein Weg zu einem Europa wany 85%.

Nauczyciele zagrają w siatkę
Dziś w hali przy ul. Złotniczej odbyła się druga część ski, Krzysztof Kieć, Paweł Kostka, Szyfutsalowych zawodów chłopców szkół ponadgimnazjal- mon Liboska, Daniel Ziółkowski.
Opiekun: Robert Ignaciak
nych. Organizatorem był Międzyszkolny Ośrodek Sportu
Królem strzelców został Kanw Jeleniej Górze.
dyba Emil, najlepszym bramkarzem
W półfinale ZSTech przegrał z
ZSRzArt. 1:4, a ZSE-T pokonał ZSOiT
3:2.
W meczu o trzecie miejsce
ZSTech zremisował z ZSOiT 1:1. W
rzutach karnych ZSTech wygrał 7:6,
plasując się tym samym na podium
zawodów.
W finale rozgrywek także nie
brakowało emocji! Zespół ZSRzArt.
Wygrywał już z ZSEiT 2:0, a na dwie
minuty przed końcem spotkania,

podopieczni Roberta Ignaciaka
zdołali doprowadzić do remisu. O
zwycięstwie w całych zawodach
zadecydowały dopiero rzuty karne,
które ZSEiT wygrał 3:2, otrzymując
tym samym miano najlepszego
zespołu w tegorocznych rozgrywkach futsalu szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięska ekipa: Łukasz Bibik,
Łukasz Chwedorowicz, Cyprian
Grecki, Marek Hardel, Damian Izdeb-

Załupka Kamil. Obaj z ZSRzArt.
Końcowa tabela:
1.ZSE-T
2. ZSRzArt.
3. ZSTech
4. ZSOiT
Opiekun zwycięskiego zespołu
Robert Ignaciak dziękuję chłopakom
za równa grę pierwszego i drugiego
składu oraz za waleczną postawę i
zachowanie zimnej krwi do samego
końca turnieju.

Aldona Hawer

Do Turnieju Siatkówki dla Pracowników Oświaty o Puchar
Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej
Górze zgłosiło się siedem ekip. Zawody zostaną rozegrane w sobotę 12 grudnia.
Turniej zostanie rozegrany w
dwóch grupach ,, każdy z każdym”
- do dwóch wygranych setów do 15
punktów, trzeci set do 10 punktów.
Do finału awansują po dwa zespoły
z każdej grupy. W finale gramy z
zaliczeniem meczy w grupach.
Obowiązują przepisy PZPS.
Organizatorem jest Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.
Zespoły z Grupy A będą rywalizować
w sali MOS przy ul. Skłodowskiej 12, a
Grupy B w sali ZSO nr 1 przy ul. Kochanowskiego 18. Finał i zakończenie

9.00 ZSTMech - ZSLiU
10.00 ZSRzArt I - ZSLiU
11.00 II LO - Gim 1 grupa B
Grupa B
08.00 ZSO 1 - Gim 1
turnieju odbędzie się w sali MOS przy 8.40 II LO - ZSRzArt II
9.20 Gim 1 - ZSRzArt II
ul. Skłodowskiej 12.
10.00 ZSO 1 - II LO
Grupa ,,A”
10.40 ZSO 1 - ZSRzArt
ZSRzArt I
Zespoły II LO i Gim 1 rozegrają
ZSLiU
mecz grupy B, w sali MOS przy ul.
ZST-Mechanik
Skłodowskiej 12 o godz. 11.00
Grupa ,,B”
Finał Turnieju
ZSO 1
12. 00 1 GR ,,A” - 2 GR ,,B”
II LO
12. 50 1 GR ,,B” - 2 GR ,,A”
ZSRzArt II
13. 35 2 GR ,,B” - 2 GR ,,A”
Gim. nr 1
14. 15 1 GR ,,A” - 1 GR ,,B”
Terminarz :
Uroczyste zakończenie, ok. godz.
Grupa ,,A”
15.00.
8.00 ZSRzArt I - ZST Mech

Puchar Bobrzan dla MGKS

W minioną niedzielę odbyły się turnieje w hali sportowej
Zespołu Szkół Św. Jadwigi Śląskiej. Był to już II Turniej Tenisa Śląski,
4. Mateusz Dudek- KS Łomnica,
Stołowego o puchar UKS Bobrzanie.
W zawodach wzięło udział 45 zawodników.
1. MGKS Lwówek Śląski
2. KS Łomnica
3. Zawodnicy z Gryfowa i Ubocza
4. TOP Bolesławiec
5. UKS Bobrzanie
Zawody rozegrano w następujących
grupach wiekowych.
1. Szkoły podstawowe, klasy 1-3 dziewczęta
i chłopcy
2. Szkoły podstawowe, klasy 4-6 dziewczęta
i chłopcy
3. Gimnazjum, klasy 1-3 dziewczęta i
chłopcy
W rozgrywkach indywidualnych
zwyciężyli
Szkoły Podstawowe klasy 1-3
dziewczęta:
1. Marcelina Fabin- KS Łomnica
2. Agnieszka Zgrzywa- UKS Bobrzanie

3. Sandra Sprycha- UKS Bobrzanie
4. Weronika Żukowska- UKS Bobrzanie
Szkoły Podstawowe klasy 1-3
chłopcy:
1. Marcel Rosiński- KS Łomnica,
2. Filip Dziuda- UKS Bobrzanie,
3. Michał Kościelny- UKS Bobrzanie,
4. Miłosz Śpiewak- UKS Bobrzanie,
Szkoły podstawowe klasy 4-6
dziewczęta:
1. Laura Jasna- KS Łomnica,
2. Magdalena Wołonyn- MGKS Lwówek
Śląski,
3. Kamila Smulko- UKS Bobrzanie,
4. Sandra Tomaszewicz- UKS Bobrzanie,
5. Wiktoria Śpiewak- UKS Bobrzanie,
Szkoły podstawowe klasy 4-6
chłopcy:
1. Łukasz Łopata- KS Łomnica,
2. Kamil Jezioro- MGKS Lwówek Śląski,
3. Jakub Romanek- MGKS Lwówek

5. Patryk Rudowski- MGKS Lwówek
Śląski,
6. Krzysztof Marek- MGKS Lwówek
Śląski.
Gimnazjum klasy 1-3 dziewczęta:
1. Marta Trościńska- MGKS Lwówek
Śląski,
2. Katarzyna Kulesa- Gryfów Śląski,
3. Patrycja Sulik- MGKS Lwówek Śląski,
4. Martyna Olejnik- Gryfów Śląski.
Gimnazjum klasy 1-3 chłopcy:
1. Dominik Pieczarka- MGKS Lwówek
Śląski,
2. Dawid Kłos- TOP Bolesławiec,
3. Krzysztof Walczak- KS Łomnica,
4. Dominik Gałucha- KS Łomnica,
5. Krzysztof Szczerbicki- Ubocze,
6. Radosław Niebieszczański- Ubocze.
Punktacja drużynowa:
1. MGKS Lwówek Śląski,
2. KS Łomnica,
3. UKS Bobrzanie.
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27/11/2009 – 16:00 - 04/12/2009 – 19:10
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 130, OGŁOSZEŃ 1230
agencja ochrony zatrudni - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu Gryfowa i Leśnej.
Praca na stałe. Mile widziane młode osoby
- 605 097 861
agent d/s odszkodowań - Kancelaria
Brokerska poszukuje osób do współpracy
na stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@
centim.pl - 501 039 202
akwizycja Ofe - za każdą umowę
do OFE powyżej 20 zł składki z ZUS-u
płacę od 300 zł. do 600 zł. plus 1,5 % do
2% od kwoty wypłaty transferowej - 063
244 59 09
asystenci kredytowi -Asystenci kredytowi do pracy w punkcie kredytowym na
terenie marketu w Jeleniej Górze można
wysłać CV: lukasz.grzybek@cetelem.pl
- 602 336 449

PRACA
DAM PRACĘ
poMocnicy na budowę - młodzi,
silni, odpowiedzialni - sosnówka, od
zaraz - 500 290 337
ośrodek wypoczynkowy w karpaczu zatrudni kelnerkę - recepcjonistkę, pokojową - 075 76 19 114, 601
764 758
poMoc kuchenna - od 22 grudnia
przyjmę pomoc w karpaczu. pensjonat halicz - 501 039 240
przyjMę koleżankę do współpracy
- z możliwością zamieszkania, miła
atmosfera, dogodne warunki - 500
870 034
szkoła języków poszukuje germanistów - 798 427 901

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.

aVon - opłaca się - Rozpocznij współpracę z firmą AVON. Wpisowe gratis.
Zarobek do 40%. Możliwość rozwoju. Kosmetyk w prezencie. Zbuduj swoją firmę.
Spróbuj. To się opłaca. email: piotraska@
vp.pl - 603 749 945; 075 71 30 487
bergson Szklarska Poręba - Poszukiwany mężczyzna (do 22 lat) do pracy w
sklepie turystycznym na 1/2 etatu. CV ze
zdjęciem prosimy wysłać na adres e-mail:
msportjg@interia.pl - 501 131 199
branża Wellness - Współpraca dla
osób ceniących niezależność, również
finansową. Wymagania: wiek: 25-65,
energiczność, zdecydowanie, otwartość
na zmiany, chęć nauki. CV na maila: katarzyna_wawryca@wp.pl - 691 96 76 76
cukiernik - Poszukujemy kandydatów
do pracy na stanowisku: Cukiernik. Osoba
na tym stanowisku odpowiadać będzie za
przygotowywanie i wypiek ciasta. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - 501 280 733
dj na Sylwestra - na Zabawę Sylwestrową
w DW. w Karpaczu - 506 065 241
dla atrakcyjnej - atrakcyjność, dyspozycyjność, język angielski hostessa_pl@
yahoo.com - 661 918 017
dla niezależnych - oferujemy: interesującą współpracę w prestiżowej firmie,
możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia z trenerami biznesu, współpracę w
dynamicznym zespole. Wyślij CV na adres
biznes67@wp.pl - 607 800 188

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 studentów - dobrze płatna kontakt
tylko meail:rozalia10@op.pl - 756 439
643
do biura nieruchomości - poszukujemy
dynamiczne osoby do biura nieruchomości
z doświadczeniem, język angielski, samochód osobowy. Zapraszamy na rozmowę
kwalifikacyjną - 662 040 448
do biura nieruchomości z samochodem.
KODEX nieruchomości - 75 64 66 913
do budowy - poszukuję ekipy/murarza do
budowy domu od 01.04.2100. w powiecie
kamiennogórskim. Dom od podstaw - 75
74 263 24
do ulotek na niedzielę - poszukujemy
młodych osób do roznoszenia ulotek
na giełdzie w Cieplicach w tą niedzielę.
od 9-13 tej. Wynagrodzenie 20 zł. - 500
183 269
doradca finansowo ubezpieczeniowy
- AVIVA CU poszukuje osób ambitnych,
z wykształceniem minimum średnim,
powyżej 25 lat. Wysokie zarobki oraz
profesjonalny system szkoleń. CV proszę
wysyłać na : joanna.borowska@aviva.pl
dyrektor oddziału - doświadczenie w
kierowaniu zespołem, realizacja planów
marketingowych, wykształcenie wyższe,
przedsiębiorczość, samodzielność i
odpowiedzialność, wysokie umiejętności
negocjacyjne - 502 119 060
ekskluzywne zarobki - Firma Profit
zatrudni doradców finansowych. Bardzo
wysokie prowizje. Przejrzysty system
awansu finansowego i zawodowego.
CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@profity.
com.pl
elektryka- dorywczo podejmę współprace z elektrykiem - drobne naprawy i
przyłączenia - 500 505 002
FirMahydrauliczna - Karpacz poszukuje
firmy do wykonania usług hydraulicznych
- montaż kaloryferów, montaż kabin itp.
Oferty na mail: hotel.golebiewski@neostrada.pl - 757 618 042
Fryzjer męski - zatrudnię - 509 683
505
Fryzjerzy - doskonałe warunki dla
samodzielnych fachowców, praca stałaetat, nowoczesny salon, reszta do uzgodnienia, kursantom i stylistom dziękuję
- 508 176 215
graFik komputerowy - Przyjmę do stałej
pracy w Jeleniej Górze, grafika komputerowego z prawem jazdy i umiejętnością
obsługi COREL Draw, E-mail: info@
tele-market.pl - 693 100 000
graFika komputerowa 3d - wykonanie
grafiki komputerowej w 3D - prosimy
składać oferty z przykładami własnych
prac ccs1@o2.pl
hotelGołębiewski Inwestycja - Karpacz
poszukuje firmy do wykonania usług
hydraulicznych - montaż kaloryferów,
montaż kabin itp. Oferty na mail: hotel.golebiewski@neostrada.pl - 757 618 042
hotel w Szklarskiej Porębie - zatrudni
inspektora do spraw księgowych i kadr.
- 507 051 967
introligatornia - praca dla 4 kobiet
z dobrymi zdolnościami manualnymi
i doświadczeniem na stanowisku lub
podobnym. CV + List Motywacyjny +
Kilka zdjęć proszę wysyłać fenix.book@
hotmail.com
karpacz pizzeria - osobę do produkcji
pizzy - 695 943 795

kawiarnia na weekendy - Sympatyczna bezstresowa praca na pasażu
w Kawiarni w Tesco, tylko na weekendy
najlepiej dla osoby uczącej się. Proszę
dzwonić lub podejść w tygodniu - 664
788 136
kelner/kelnerka - Obiekt w
Karpaczu zatrudni od zaraz osobę z
doświadczeniem na stanowisko kelnera.
CV proszę przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu. - 664 499 810
kelnerka - Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu przyjmie na stanowisko kelnerka, pokojowa - 502 101 041
kelnerka - pokojowa - Dom Wczasowy w Szklarskiej Porębie Dolnej przyjmie kelnerki-pokojowe - 075 71 735 52
kelnerka - praca w Restauracji i
na stołówce w Karpaczu w DW. - 506
065 241
kelnerka Karpacz - dorywczo do
pracy w hotelu na jadalni, jak również do
pomocy w sprzątaniu pokoi. Preferowane
osoby dyspozycyjne z Karpacza lub
bliskich okolic - 502 309 720
kelnerka w kawiarni - (najlepiej z
Jeleniej Góry) do pracy w kawiarni w
Cieplicach. Praca dorywcza od 14 do 19
oraz weekendy. CV na adres duetcafe@
op.pl - 604 351 342

zatrudnię kucharkę, kucharza, pomoce kuchenne,
kelnerki, kelnerów, pokojowe
- szlarska poręba centrum
- hotel z restauracją - możliwość zamieszkania - 505
035 885

kelnerka/kelner - na okres 1831.12.2009r (łącznie z obsługą balu)
przyjmę do pracy- dniówka 12godz. (8 dni
pracy) - 075 76 19 415
kelnerzy/ki - Rezydencja Biały Jar
w Karpaczu poszukuje kandydatów na
stanowisko kelner/ka oraz recepcjonista/ka. Wszystkich zapraszamy w piątek
4-XII-2009 na godz 15:00 na rozmowę
kwalifikacyjną. - 606 303 883
kierowca do pizzerii - kierowcę z
własnym autem - mile widziane LPG
- 691 019 488
kierowca kat. B, C, D, E - Aktualne
badania lekarskie i psychotechniczne,
karta kierowcy uprawnienia na przewóz
osób i rzeczy. Gotów do podjęcia pracy w
każdej chwili, bez nałogów, dyspozycyjny
przez 24 godziny - 601 493 139
kucharz - Restauracja w Karpaczu
- (75) 761 82 99 - 602 339 796
kucharza, pomoc kuchenną - Hotel
Artus w Karpaczu zatrudni - 795 102 668
legalnapraca wAnglii - praca dla kobiet
w hurtowni odzieży i sprzętu sportowego.
Wyjazd już 07.12.2009 - poniedziałek
- 517 971 490
Mała gastronomia - kebab - zatrudnię
panią z doświadczeniem do małej gastronomii w centrum. Mile widziana rencistka
- 791 189 310
Menager recepcji - Hotel Pałac Staniszów zatrudni Menagera recepcji.
Wymagana dobra znajomość języka
niemieckiego, doświadczenie. Prosimy o
przesyłanie CV na adres: agatarome@
palacstaniszow.pl. - 605 107 326, 605
055 967
Mikołaj - który dostarczy paczki dla
mojego synka, Czy w Jeleniej Górze ktoś
świadczy takie usługi? - 668 848 811

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

Monter sieci LAN - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz poszukuje monterów
sieci LAN. CV proszę wysyłać na mail:
hotel.golebiewski@neostrada.pl - 757
618 042
Na ciężarówkę - Hurtownia w Jeleniej
Górze potrzebuję magazyniera kierowcę
ciężarówki powyżej 10t wymagane CV
proszę wysyłać na ashot@windowslive.
com - 721 935 207
Nauczyciela - mgr Zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy (z
przygotowaniem pedagogicznym). CV
prosimy składać na adres: jgora.plejada@
op.pl - 075 648 83 85
Nauczyciela fizyki - Platu - Korepetycje zatrudni nauczyciela fizyki - poziom
szkół średnich, studia - 075 64 700 08,
600 153 322
Niemcy - opiekunki - Praca od zaraz dla
opiekunek w Niemczech. Biuro Alma Var,
Jelenia Góra, K. Miarki 52 e-mail:almavar@almavar.pl - 075 647 44 02
Obsługaklienta - w Jeleniej Górze. Znajomość komputera. Praca od poniedziałku
do piątku. Umowa zlecenie zarobek 400 zł
ryczałt/m + premia Praca od 10-17:30 cv
phuprogress@wp.pl
Odszkodowania - Dochodzenie
roszczeń i świadczeń powstałych w wyniku
wypadków komunikacyjnych, z których
wynika odpowiedzialność cywilna wobec
osoby poszkodowanej a.salamon@euco.
pl - 508 841 459
Opiekanad os. starszą - Zatrudnię Panią
do opieki nad osobą starszą po udarze.
W okolicach Jeleniej Góry, możliwość
zakwaterowania - 607 750 157
Opieka Niemcy mężczyźni - praca dla
mężczyzn od już przy opiece w Niemczech. Wynagrodzenie 1300 euro plus
zwrot za dojazd - 77 43 540 75
Opieka w Niemczech - dla kobiet,
wymagany język niemiecki oraz prawo
jazdy - 601 750 153
Opieka w Niemczech - wymagana
komunikatywna znajomość języka, mile
widziane prawo jazdy. Wynagrodzenie od
1200 euro plus 150 euro za dojazd - 77 43
54 075, 511 844 939
Opiekunka do dziecka - Poszukuje
doświadczonej opiekunki do dziecka od
stycznia 2010 roku - 663 232 318
Opiekunka do przedszkola - szukamy
studentek z wykształceniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z dziećmi
w wieku 2-4 lata - 500 069 210
Osoba na wyspę N - poszukiwana kompetentna osoba na stoisko (wyspę) telewizji
“N” w Tesco. Dobre warunki, stała praca.
CV na adres biuro@mont-sat.pl
Piekarz - Poszukujemy kandydatów
do pracy na stanowisku: Piekarz. Osoba
na tym stanowisku odpowiadać będzie
za przygotowywanie i wypiek pieczywa.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny - 501 280 733
Pielęgniarki - CRR KRUS “ GRANIT”
w Szklarskiej Porębie, zatrudni pielęgniarki
na pełny etat. - 075 717 31 19 lub 717
30 01
Pokojowa - Karpacz - zatrudnimy
pokojową w hotelu w Karpaczu - dorywczo - najlepiej Pani z Karpacza lub bliskiej
okolicy, która będzie dyspozycyjna. - 502
309 720
Pomoc kuchenna - od 22 grudnia
przyjmę pomoc w Karpaczu. Pensjonat
Halicz - 501 039 240
Pomoc kuchenna - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie na stanowisko
pomoc kuchenna, pokojowa - 502 101
041
Poszukiwany sprzedawca - do
sklepu motocyklowego, wykształcenie
min. średnie, CV oraz list motywacyjny:
cm.agatawachnik@gmail.com - 501
222 108
Poszukuję opiekunki - do 1,5 rocznego
dziecka Osiedle XX lecia - Cieplice - 698
498 972
Potrzebnaosoba doulotek -Potrzebna
osoba do roznoszenia ulotek na terenie:
Jeleniej Góry, Cieplic i Piechowic - 075
75 532 56
Praca biurowa - poszukuję pracownika,
komunikatywnego ze znajomością j.
angielskiego w branży IT, CV+ zdjęcie wraz
z listem motywacyjnym, prosimy przesyłać
na podany adres mailowy: pracajg@op.pl
- 662 826 665
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 dodatkowa - Chcesz zostać
przedstawicielem renomowanej firmy
Betterware??? Pracujesz, kiedy chcesz
i ile chcesz! Kupuj taniej dla siebie! Jeśli
masz pytania pisz g.trzaska@betterware.
com.pl - 602 452 578
Praca kasjer - w Jeleniej Górze. Znajomość komputera. Praca od poniedziałku
do piątku. Umowa zlecenie zarobek 400
zł. ryczałt + premia. Praca od 10-17:30 CV
meil phuprogress@wp.pl
Praca od zaraz - Praca od zaraz na
sezon zimowy i stałe w restauracji w
Szklarskiej Porębie na stanowisku kelner/ka, pomoc kuchenna oraz kucharz.
- 508 673 701
Praca opieka w Niemczech - wynagrodzenie od 1200 euro i 150 zwrot za dojazd
- Tomasz Bira - 77 43 540 75
Praca w Belgii - grupę lub pracowników
szalunkowych do pracy na terenie Belgii
- 0048 75 644 20 73
Praca w biurze - FHU zatrudni osobę
do pracy biurowej. Zgłoszenia (C.V; list
motywacyjny) proszę wysyłać tylko drogą
e-mail: ankra-rekrutacja@wp.pl Zastrzegamy sobie odpowiedzieć na wybrane
oferty - 604 403 391
Praca w obsłudze klienta - w Jeleniej
Górze. Znajomość komputera. Praca od
poniedziałku do piątku. Umowa zlecenie
zarobek 400 zł ryczałt + premia Praca od
10-17:30 - 504 706 707
Praca w ogrodzie - brabienie i wyrównywanie, ogród w Przesiece. Stawka
godzinowa 7 zł - 502 910 973
Praca weekendowa - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie studentki
dzienne na weekendy na stanowisko
kelnerka, pokojowa - 502 101 041
Pracownik hali - APT Biuro Promo
Sp.zo.o. do marketu budowlanego poszukuje uczniów/studentów dziennych i
zaocznych. CV wysyłać na jpierzchala@
jobman.pl - 506 008 999
Pracownik ochrony - trzech pracowników do ochrony sklepu - 607 454 112
Programistado współpracy - Szukam
programisty PHP do współpracy nad projektami. Różne możliwości i formy działania
- napisz i dowiesz się więcej. mr.chaosu@
gmail.com - 517 176 363
Przedstawicielhandlowy - Hurtownia
ADVADIS zatrudni na stanowisko Przedstawiciel Handlowy. CV proszę wysyłać na
adres advadis@wp.pl. Zastrzegamy sobie
odpowiedzieć na wybrane oferty. Telefon
odbieramy w godz. 10-11 - 519 545 708
Przedstawiciel handlowy - Hurtownia zatrudni przedstawiciela handlowego
kierowcę. Wymagane doświadczenie
w prowadzeniu pojazdów “bus” oraz
umiejętność obsługi komputera. Prosimy
o CV na: franczak@hurtownia-irena.pl
- 606 785 230
Przedstawicieli - Firma Temida
poszukuje przedstawicieli agentów doradców finansowych do współpracy, wysokie
prowizje, stały pasywny dochód. Mile
widziane doświadczenie, zapraszamy
na rozmowę kwalifikacyjną - 509 029 334
Przyjmę do pracy - w pensjonacie w
Szklarskiej Porębie kobietę do 35 lat dyspozycyjna w charakterze kelnerki, pokojowej
- 602 881 016
Przyjmę koleżankę do współpracy
- z możliwością zamieszkania, miła atmosfera, dogodne warunki - 500 870 034
Recepcjonista/tka - hotel - Hotel w
Karpaczu poszukuje osoby do pracy tylko
w recepcji. Wymagane doświadczenie,
obsługa sprzętów biurowych, j. niemiecki
komunikatywny. CV na adres: a.jawor@
tarasywang.pl - 660 443 378
Recepcjonista-magazynier
- przyjmę do pracy w Karpaczu. Proszę
dzwonić. - 600 065 529
Recepcjonistka- Hotel “Sasanka “ w
Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistkę
- 75 75 28 000
Recepcjonistka - Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu poszukuje od zaraz
pracownika Recepcji - 605 154 020
Recepcjonistka - Pensjonat w
Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego
na stanowisko recepcjonistki. CV proszę
przesyłać na adres biurosniezka@interia.
eu - 500 238 521
Regipsy - poszukuję brygady z doświadczeniem do regipsów - 723 320 002
Roznoszenie ulotek - w centrum JG
- na 3 godziny/stawka 7 PLN za godzinę
- kontakt w godzinach 8-9 - 510 171 225
Salon fryzjerski - Z powodu wyjazdu
odstąpię prosperujący salon fryzjerski +
solarium + stanowisko dla tipserki wraz
z wyposażeniem, niski czynsz - 503
926 171

Salon Plus - Poszukiwany pracownik
na stanowisko Konsultanta ds. Obsługi
Klienta w Salonie PLUSa w Jeleniej Górze.
Kontakt osobisty w salonie przy 1-go Maja
19-21. - 75 64 72 910
Sklep motoryzacyjny - Jelenia Góra
ul. Sudecka 22. Wymagana znajomość
branży motoryzacyjnej, obsługa komputera, kasy fiskalnej, wykształcenie średnie.
Zainteresowanych zapraszam z CV w
godz. 9-17 sob. 9-14 - 075 75 32 965
Sp. ds. sprzed. i prom. - Odpowiedzialność: urynkowienie i sprzedaż naszych
produktów - kształtek przemysłowych i
transportowych. Kandydaci: wykształceniem o profilu technicznym Informacje:
info@inpak.info
Spawanie - poszukuję osoby, która
douczy mnie w spawaniu elektrycznym
- 791 001 236
Sprzątanie - Osoby z grupą inwalidzką,
niepełnosprawności, praca na zmiany
- 600 853 208
Sprzedawca - Sunset Suits zatrudni
sprzedawcę, mile widziane umiejętności
krawieckie, pełny etat od zaraz - 505 686
819, 519 060 751
Stoisko mięsne - z doświadczeniem
oraz osobę na ochronę - 075 64 568 30
Stolarz i politurnik - Poszukuję osób do
pracy w zakresie stolarza i politurownica.
Praca przy meblach antycznych, możliwość przyuczenia. Miejsce wykonywania
pracy - Rybnica w gm. Stara Kamienica
- 697 800 440, 75 644 45 50

Pracownikabudowlanego - na terenie
J. Góry telefon w godzinach 7.00-17.00
- 601 789 296

Budowlaniec - wykończeniowa na
terenie JG i okolic, sumienny, prawo jazdy
kat. B - 668 823 266

W sklepie z odzieżą używaną i nową na
Zabobrzu, konieczne Pani z doświadczeniem w handlu odzieżą, miłą aparycją,
komunikatywną, kreatywną. - 669 979
729

Chłopak 22 letni - pilnie podejmę prace
jako pomoc cukiernika - 511 298 966

Kierowca - ochroniarz - mam licencję,
samochód, dyspozycyjny, doświadczony,
poważne oferty - 608 235 385

Doświadczony - dobra znajomość
języka niemieckiego, prawo jazdy kat. B
pomogę w firmie + drobne remonty - 794
433 904

Kierowca - z samochodem, prawo
jazdy kat. B,C, solidny, dyspozycyjny 24h
na dobę. - 880 433 492

Zostań dystrybutorem produktów - FM
GROUP.W ofercie perfumy, kosmetyki i
środki czystości. Oszczędzaj na własnych
zakupach. Zarabiaj na marzy. Zostań
liderem! - 511 022 781

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
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
Główna księgowa podejmie pracę
- 508 702 415
40 lat emeryt - wysportowany kat. B
szuka pracy - 783 411 148
Na weekendy - uczennica technikum
hotelarskiego 18 lat, prawo jazdy kat B
- 695 299 326
18 lat - w dowolnej branży jestem osobą
dysponowaną, najlepiej w godz. od 6 do
14, sprawną fizycznie i komunikatywną
email: waldi78@onet.eu - 661 405 220

Studenci - kelner, kelnerka - praca dla
studentów dziennych i zaocznych w Karpaczu - kelner, kelnerka spotkanie w piątek
(04.12.09r.) godzina 15:00 - rezydencja
biały jar prosimy o cv - bialyjar@wp.pl

18 letni - uczeń zaoczny - od poniedziałku
do piątku (nie budowa). Może być na 2
zmiany. Mówię dobrze po niemiecku i
posiadam aktualną książeczkę sanepidu.
- 509 262 091

Szalunki - dam pracę przy szalunkach
- 723 333 669

18-letni od zaraz - pracę dorywczo lub
na stałe (jakąkolwiek) - 721 478 697

Szklarska Poręba - pizzeria - poszukujemy osobę do pomocy na okres
świąteczno-noworoczny, mile widziane
uczące się osoby - 668 382 870

21 lat - średnie techniczne, ukończony staż
w biurze - 726 505 417

Szkoła języków - poszukuje germanistów - 798 427 901
Szukam kierowcy z autem - na gaz 70
zł. dziennie zwrot kosztów jazdy - 721
505 932
Szybki awans - Cyfra + - dla najlepszych!
Jeśli nie chcesz pracować za śmieszne
pieniądze na taśmie produkcyjnej to
koniecznie musisz do nas zadzwonić.
Perspektywa rozwoju dla zaczynających
karierę zawodową. - 501 665 790

21 lat dyspozycyjny - w tej chwili zajmuje
się montażem okien - poszukuję pracę na
terenie Jeleniej Góry. Interesowałaby mnie
oferta w firmie produkcyjnej jako pracownik
produkcji - 785 201 281
23 lata, komunikatywny - energiczny,
prawo jazdy kat B, obsługa komp. chętny
do pracy od zaraz - 693 004 090
23 latka od zaraz - dyspozycyjna od zaraz
podejmie stałą pracę, mam doświadczenie w różnych kierunkach, w handlu, na
magazynie, na produkcji oraz znajomość
kasy fiskalnej - 795 664 755

Tańce dla dzieci - Poszukuje dzieci w
wieku przedszkolnym (5-6lat) oraz 7-10lat
chętnych do grupy tanecznej HIP HOP
- 512 387 266

24 lata - najchętniej jako kierowca busa,
może być jako kurier, posiadam umiejętność prowadzenia busów - 696 035 809

Telepraca - KSON zaprasza osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności do
programu telepracy w domu. Warunek
stałe łącze internetowe 1 Mb. Już dziś
wyślij swoje CV na adres : biuro@kson.
pl - 757 524 254

25 lat, przedsiębiorcza - operatywna,
odpowiedzialna. Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym, Doświadczenie w handlu. Łatwość
nawiązywania kontaktów z klientami
- 510 278 959

Tiserkę zatrudnię - na dobrych warunkach w centrum Jeleniej Góry - 667
556 889

27 lat, średnie - szukam pracy na terenie
Jeleniej Góry: solarium, sklep, opieka nad
dzieckiem, sprzątanie (akwizycji dziękuję)
lub inną - 696 889 882

Wokalistka - na Sylwestrową noc
- 601 750 153
Wolne miejsca - Asystent pośrednika
obrotu nieruchomościami - wymagany
samochód, obsługa komputera, wiek pow.
25 lat. CV i LM proszę przesłać na adres:
biuro@stepien.org.pl
Wolontariuszy - osoby, które chciałyby poświecić czas dzieciom z dysf.
psychoruchowymi w Szklarskiej Porębie, w
dniach 8.12-12.12.09 i 14.12-19.12.09 od1
9-22.dojazd z/do Jeleniej Góry do/z Szkl.
Poręby zapewniony - 691 678 638
Współpraca - potrzebne odpowiedzialne osoby do sprzedaży pakietów
medycznych. Wysokie zarobki. Wiek
powyżej 25 lat.Kontakt:lilia4@op.pl - 661
784 842
Współpraca w Niemczech - jeżeli
pracujesz w Niemczech lub masz kontakty
w Niemczech to zadzwoń - mam dla
Ciebie ofertę współpracy. Zapraszam na
rozmowę kwalifikacyjną - 662 040 110
Współpraca w Niemczech - poszukuje przedstawicieli na Terenie Niemiec
do współpracy, osoby, które pracowały
lub pracują zapraszam, więcej informacji
- zadzwoń - 784 347 925
Zarobki i rozwój - Cyfra + - zatrudnimy
jeszcze w tym roku 12 osób. Dajemy
możliwość rozwoju w medialnej korporacji,
zarobki od 2000 netto. Poszukujemy osób
młodych, dyspozycyjnych i chcących się
rozwijać. - 75 764 70 19
W saloniku prasowym w Jeleniej Górze.
Praca na zmiany. Studentka mile widziana.
Kontakt tylko e-mail s1104@hds.pl - 601
695 409
Fryzjerkę - 519 059 442

24 latek - od zaraz - 724 111 903

27 latek - doświadczenie w budownictwie,
spedycji, ogrodnictwie. Złota rączka.
Prawo jazdy kat. B, obsługa komputera
- 798 188 181
27 latek - mam doświadczenie w budownictwie, ogrodnictwie, kurierstwie. Obsługa
komputera, prawo jazdy B. Nie pije, jestem
dokładny, rzetelny i otwarty na nowe propozycje - 798 188 181
29 lat - dyspozycyjny, sumienny bez
nałogów podejmie pracę od zaraz jako
kierowca lub operator koparko ładowarki.
Prawo jazdy kat C+E badania psychotechniczne, kurs na przewóz rzeczy, kurs
koparko ładowarki - 695 054 675
40 lat emeryt - wysportowany kat. B szuka
pracy - 783 411 148
Absolwentka UE - spec. finanse i
rachunkowość. Szukam różnego rodzaju
pracy biurowej (nieprowizyjnej) - dobra
znajomość j. niemieckiego, pakietu Ms
- Office i innych kontakt: wwpraca@op.pl
- 661 571 055
Angielski, niemiecki - 24 lata, doświadczenie, kat B, dyspozycyjny, solidny szuka
pracy. - 791 514 103
Barmanka - jako barmanka. e-meil
karolinka_c@wp.pl - 693 779 535
Brukarz i nie tylko - podejmę każdą
pracę dla mężczyzny - 501 153 816

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
Doświadczony budowlaniec - pracownik budowlany z doświadczeniem
uczciwy, solidny, wszelkie prace budowlane - 791 295 059
Doświadczony kelner - podejmie
pracę w restauracji - 694 756 660
Doświadczony kucharz - szukam
pracy na samodzielnym stanowisku jako
kucharz lub szef kuchni Karpacz lub okolice
- 782 639 189
Dyspozycyjny- 27-lat, doświadczenie
w wykończeniówce (regipsy), prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na wózki widłowe,
samochód na GAZ. Dyspozycyjny - 664
815 004
Dyspozycyjny 21 lat z autem - młody
- godny zaufania, prawo jazdy B, potrzebujesz obrotnej osoby w firmie - dzwoń
- 501 474 997
Dyspozycyjny 24h z autami - Mam
busa Renault Master do 3,5t i BMW na
gaz. Nie mam nałogów ani zobowiązań. Znam Niemiecki. 35 lat za kółkiem.
Podejmę współpracę - 508 067 225
Elektryk - przy montażu, konserwacji
lub naprawie instalacji i urządzeniach
elektrycznych - 500 870 894
Emerytka - 64 lata wykształcenie
średnie, doświadczenie w pracy w biurze,
prawo jazdy podejmie pracę najchętniej
w saloniku prasowym, kiosku ruchu itp.
- 506 612 337
Fizyczna - uprawnienia na wózki
widłowe, prawo jazdy kat. B, magazyn,
produkcja lub inna - 885 303 715
Giełda, rynki finansowe - Poszukuję
pracy w branży finansowej. Bardzo dobra
znajomość mechanizmów giełdowych
zarówno akcje jak i instrumenty pochodne.
Wykształcenie w tym kierunku studia II
stopnia. - 605 295 351
Głodna pracy - Jestem pełną energii
pracowitą 50 latką, nie boję się pracy i
wyzwań mogę sprzątać, zająć się dzieckiem itp - 697 079 008
Główna księgowa - szukam dobrej
pracy. Pełna księgowość, ZUS, kadry
- 605 404 381
Instruktor nauki jazdy - na terenie
Jeleniej Góry. Posiadam własną działalność gospodarczą. - 667 752 290
Inż. elektronika i telekomunikacja - Absolwent studiów inżynieryjnych podejmie
pracę w zawodzie - 785 748 456
Jako budowlaniec - gładzie, elewacje,
kafelki, malowanie, panele itp. na sms nie
odpowiadam - 722 104 012
Jako kierowca - szukam pracy na stanowisku kierowca, posiadam prawo jazdy kat
B, C+E uprawnienia na wózek widłowy,
kurs na przewóz rzeczy, bez nałogów, wiek
25 lat - 516 722 318
Jako kierowca kat. C+E - kurs na przewóz rzeczy, sumienny i odpowiedzialny
- 505 113 221
Jako pomocnik brukarza - lub pomocnik
na budowie od zaraz - 724 111 903
Jako pomocnik budowlany - pilne - 518
420 042

Kelnerka - w Jeleniej Górze, bądź
okolicy - 663 500 608

Kierowca + samochód - jako kierowca
kat. B do dyspozycji posiadam samochód
osobowy - 500 315 022
Kierowca B, C - oraz uprawnienia na
przewóz rzeczy, jestem doświadczony i
dyspozycyjny - 600 055 024
Kierowca B, C, C+E - karta do Tachografu, kurs na przewóz rzeczy, badania
psychotechniczne, zaświadczenie o
niekaralności. Dwu lenie doświadczenie
(wywrotka i plandeka) od zaraz - 669
948 088
Kierowca B, C, C+E, D - Kierowca z
wieloletnim doświadczeniem kraj - Europa.
Posiadam uprawnienia na przewóz osób
i rzeczy, aktualne badania, kartę kierowcy
- 723 660 695
Kierowca B, C, E - przewóz rzeczy,
aktualne badania obecnie na solówce w
Dhl - 607 907 494
Kierowca B, C, E, T - Wieloletnie
doświadczenie, posiadam samochód
osobowy. Jestem otwarty na wszelkie
propozycje - 517 779 006
Kierowca C+E - w charakterze kierowcy, posiadam kurs na przewóz rzeczy,
badania psychotechniczne oraz kartę
kierowcy - 723 902 488
Kierowcadorywczo - Kierowca dorywczo - 883 688 830
Kierowca kat. A, B, C - Podejmę pracę
jako kierowca. Posiadam własną działalność gosp. w zakresie przewozu osób oraz
kur na przewóz rzeczy - 667 752 290
Kierowca kat. B - jako kierowca - 691
975 674
Kierowca kat. B - mam 20 lat, pracowity, uczciwy, pilnie poszukuję pracy
- 723 902 484
Kierowca kat. B - podejmę pracę jako
kierowca - 691 975 674
Kierowca kat. B, B+E, C, C+E - Mam
24 lata wykształcenie średnie posiadam
prawo jazdy, kurs na przewóz rzeczy
kartę do Tacho, badania i doświadczenie
na samochodach ciężarowych, szukam
pracy od zaraz - 605 450 812
Kierowca kat. B, C - dyspozycyjny
- 505 288 212
Kierowca kat. B, C, C + E - wiek 30 lat,
wykształcenie średnie-techniczne (mechanik pojazdów samochodowych) prawo
jazdy, karta kierowcy, kurs na przewóz
rzeczy, 5 lat doświadczenie w prowadzeniu
aut ciężarowych, sumienność, odpowiedzialność - 721 494 674
Kierowca kat. B, CE, DE - uprawnienia na przewóz rzeczy i osób aktualne
badania, karta kierowcy. Gotów do pracy
od zaraz, forma zatrudnienia dowolna
- 661 059 921
Kierowca kat. B - i nie tylko - 793
389 961
Kierowca lub inna praca - student
w weekendy lub jakąś inna pracę - 726
598 277
Kierowca lub inna praca - uczciwy,
solidny, niepijący szuka pracy jako kierowca (Kat. B, C posiadam uprawnienia
na wózki widłowe) lub jako pomocnik na
budowie. Możliwość podjęcia innej pracy
- 782 223 676

Jako pomocnik na budowie - przy
gładziach, dociepleniach, regipsach - 885
303 715

Kierowca lub na budowę - młody,
solidny, uczciwy i niepijący szuka pracy
jako kierowca lub pomocnik na budowie.
Posiadam kat. B, C, uprawnienia na wózki
widłowe - 782 223 676

Jestem zdyscyplinowana - łatwo nawiązuję kontakty, szybko się uczę, dyspozycyjna, doświadczenie w handlu oraz jako
konsultant, tylko poważne propozycje,
1600 zł netto - 503 328 860

Kierowca od zaraz - Prawo jazdy
B, C, D, E, aktualne badania lekarskie
i psychotechniczne, posiadam kartę
kierowcy. Jestem bardzo dyspozycyjny
- 601 493 139

Kat. A, BE, CE - mężczyzna 51 lat podejmie prace. Pracowity i uczciwy, nie tylko w
charakterze kierowcy. - 505 618 131
Kat. B - mam 24 lata i szukam pracy jako
kierowca, niemiecki, angielski i doświadczenie - 791 514 103
Kat. B, D - uprawnienia na wózki widłowe
(jezdniowe) - 605 038 511

Budowlaniec - chętnie do pracy i
współpracy - spore doświadczenie - 662
554 120

Kat. B, widlak - jako kierowca (posiadam
własny samochód na ON ) lub magazynier
- 508 733 547

Budowlaniec - prace wykończeniowe,
docieplenia, instalacje elektryczne, wodę,
kanalizację, panele, płytki, tynki, regipsy.
Posiadam prawo jazdy kat. ,,B “ oraz
własnego busa 1,5 t - 794 373 778

Każdą w budownictwie - jako pomocnik
lub na stróża - 784 315 359

Każdapraca od 16:00 - szukam dodatkowej pracy po godz. 16:00 oraz w weekendy
- 662 120 207

Kierowca wózka - Posiadam uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym,
dodatkowe kwalifikacje to prawo jazdy kat.
“B” Wykształcenie średnie pełne. wiek 22
lat - 603 176 625
Kierowca z samochodem - dyspozycyjność 24 h na dobę, własny samochód
9-osobowy, prawo jazdy B, C, licencja na
krajowy przewóz osób - 880 433 492
Kierownik myjni - 11 lat doświadczenia
w zakresie kompleksowej kosmetyki
samochodowej, precyzja i dokładność
- 515 972 368
Kobieta - młoda, 22-letnia kobieta
podejmie pracę w przedszkolu, świetlicy,
przy opiece dzieci itp. - 667 130 597
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og£oszenia
Kobieta 23 lata - podejmę pracę od
zaraz. Wykształcenie wyższe I stopnia
- pedagogiczne, doświadczenie w handlu
- 724 111 906
Kobieta23 lata - szuka pracy jako sprzedawca, może być inna - 075 712 51 45
Kobieta 23 lata - zaoczna studentka
dziennikarstwa podejmie stałą pracę.
Licencjat z Filologii polskiej, obsługa
komputera, prawo jazdy, doświadczenie
w pracy z klientem. E-mail: villemii@interia.
pl - 509 507 930
Kobieta 24-letnia - podejmę pracę na
weekendy lub na druga zmianę. Wykształcenie wyższe I stopnia -zarządzanie i
marketing. Doświadczenie w handlu oraz
w pracach biurowych - 781 024 273
Konserwator - malarz, pomocnik,
stróż nocny - 667 456 330
Księgowa doświadczenie - szukam
stałej pracy w zawodzie, pełna księgowość, rozliczenia ZUS, US znajomość FK
Symfonia. Rachmistrz, MS Word, Excel,
Power Point, wyższe wykształcenie, prawo
jazdy, samochód - 663 581 045
Księgowa/kadrowa- Szukam pracy
w księgowości/kadrach, mam doświadczenie w biurze doradztwa podatkowego,
mgr ekonomii - 505 590 918
Kucharz - pilnie podejmę pracę - 508
775 658
Logistyk - znajomość angielskiego, kat.
B - 511 089 923
Mam 21 lat - do tej pory pracowałam jako
recepcjonistka w hotelu. Szukam jakiejkolwiek pracy - 696 338 684
Mam lat 21 - jako pomocnika budowlańca
lub prace ogrodowe lub coś innego, może
być nawet praca fizyczna pilnie - 518
420 042
Mechanik - posiadam doświadczenie,
umiejętność spawania, drobna blacharka oczekuję poważnych ofert - 604 491 620
Mężczyzna 26 lat - wykształcenie
zawodowe, podejmie pracę z możliwością
przyuczenia - 888 352 658
Mężczyzna 28 lat - prawo jazdy kat.
B obsługa komputera podejmie każda
prace (doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych w poważnych firmach
produkcyjnych) - 509 939 858
Mężczyzna 32 lat - podejmę pracę na
budowie lub inną - 669 947 981
Mężczyzna34 lata - posiadam doświadczenia w renowacjach mebli montaż instalacji el., cyfrowych domofonów, budowa, 6
lat w handlu - 886 773 662
Mężczyzna 44 lata - podejmie każdą
pracę - 604 147 034
Mężczyzna lat 28 - podejmie jakąkolwiek pracę - 782 391 513
Mężczyzna, wykształcenie średnie
- prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi
komputera, komunikatywny, szybko
uczący się - 665 304 505
Mgr dziennikarz - kobieta 27 lat podejmie
pracę lub staż - 785 978 418
Mgr inż. budownictwa - mężczyzna,
z ponad 2 letnim doświadczeniem jako
kierownik robót/majster/inżynier budowy.
Obsługa CAD, Norma, Office. Auto. W
trakcie kursu na uprawnienia. Podejmę
pracę w zawodzie. - 501 015 513
Mgr turystyki - 28 lat kobieta podejmie
etatową prace najchętniej jako kierownik
sali lub w biurze podróży-doświadczenie,
odpowiedzialność, zaangażowanie - 667
820 416
Młoda - na stanowisku barmanka,
kelnerka. Sezonowe doświadczenie,
ukończone 18 lat, nauka zaoczna - 515
971 196
Młoda kobieta - 22 letnia, ambitna i
komunikatywna podejmie pracę w sklepie
odzieżowym lub kasynie - 721 050 647
Młoda osoba - wykształcenie średnie.
Jestem dyspozycyjna, pracowita - 880
462 049
MłodaSylwester, święta - szukam pracy
jako kelnerka, hostessa lub opiekunka na
sylwestra, święta i weekendy. Znam b.
dobrze j. angielski i niemiecki, jestem odpowiedzialna i komunikatywna; na życzenie
CV oraz zdjęcia - 607 617 372
Młoda, odpowiedzialna - komunikatywna poszukuje pracy w handlu lub
gastronomii. Zawód technik żywienia i
gosp. domowego, znajomość kasy fiskalnej w stopniu podstawowym, posiadam ks.
sanepidowska - 609 234 506
Młody - klasa maturalna w trakcie,
dyspozycyjny codziennie, podejmie pracę
fizyczną, doświadczenie w pracy na budowie, w sprzątaniu - 796 337 901
Młody 26 lat - prawo jazdy kat. B od
7 lat, kierowca aktywny, uprawnienia na
wózki widłowe od 8 lat, kierowca aktywny.
Uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy - 792
473 415

Młody dyspozycyjny - od zaraz w godzinach od 6 - 14 poniedziałek-piątek proszę
o kontakt - 508 655 170
Młody, dyspozycyjny - ostatnie 5 lat
ogólna budowlanka, prawo kat. B, otwarty
na wszelkie propozycje - 784 540 729
Młody, dyspozycyjny - podejmie każda
pracę w Jelenie Górze, kamiennej Górze,
Wałbrzychu i okolicach - 507 276 601
Młody, odpowiedzialny - poszukuje
pracy jako magazynier, mechanik samochodowy. inne propozycje mile widziane.
- 661 114 934
Młody, solidny, uczciwy - jestem osoba
uczciwa i pracowita. Interesowałaby mnie
praca w Firmach Produkcyjnych - 785
201 281
Młody, szuka pracy. - 20 latek, podejmie
pracę, jako pracownik fizyczny bądź inny.
Pilne! Doświadczenie na budowach. - 796
337 901
Monter - hydraulika przemysłowa,
[sprężarki, ssawy, dmuchawy, pompy]
prawo jazdy kat. A. B. C. T, wykształcenie
średnie podejmie pracę w zawodzie.
- 721 667 199
Monter LAN, tv sat, - doświadczenie 2
lata pomocnik budowlany 40-latek - 794
373 764
Na budowę - lub inną, prawo jazdy kat. B
- 669 947 981
Na kuchni jako pomoc kuchenna - bardzo
proszę, chcę pracować - teren Jelenia
Góra, Cieplice - 513 048 307
Na okres 2 tygodni - Na okres 2 tygodni
- 726 299 089
Na stróża - 28 lat - chętnie podejmę
pracę na pilnowanie obiektów w mocy lub
podobną pracę - 757 671 154
Na weekendy - najlepiej jako kelnerka,
opiekunka. studentka z Karpacza ala434@op.pl
Na weekendy - uczennica technikum
hotelarskiego 18 lat, prawo jazdy kat B
- 695 299 326
Na weekendy - uczeń 19 lat, prawo jazdy
k. B, znajomość kasy fiskalnej, łatwość w
nawiązywaniu kontaktów - 721 326 068
Na wózek widłowy - i nie tylko wszelkie
propozycje proszę kierować na meila
pawelozor@wp.pl - 781 835 263
Nauczyciel przedszkola - Studentka
II roku studiów magisterskich podejmie
pracę w przedszkolu. Specjalność studiów
- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna - 504 794 701
Od 1 stycznia każdą - mam 25 lat,
wykształcenie średnie, nie palę, nie piję,
mam prawo jazdy kat. B, uprawnienia
na wózki i elektrowciągi, szubko się uczę
- 721 582 655
Od czwartku do niedzieli - najchętniej
w gastronomii (doświadczenie), ale nie
koniecznie. Od zaraz. - 669 417 059
Od zaraz - 25 latek, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat B, doświadczenie w
handlu - 602 795 470
Od zaraz - mężczyzna podejmie pracę
budowlaną, znam się na elektryce i nie
tylko mam doświadczenie, nie boje się
brudnej ani żadnej roboty - 519 797 071
Od zaraz dyspozycyjna, z samochodem,
doświadczenie w handlu, w opiece nad
dziećmi i os. niepełnosprawnymi, znajomość komp., j. angielski, j. migowy - 788
400 210
Od zaraz dyspozycyjny - średnie, prawa
jazdy, inne kursy szkolenia, otwarty na
nowe, doświadczony - 792 231 058
Od zaraz - jestem studentką zaoczną,
szukam pracy na terenie Jeleniej Góry
- 502 668 392
Odpowiedzialny- od zaraz - doświadczenie, prawo jazdy, kasa, 50 l, komputer,
średnie, komunikatywny, każda praca
- 792 231 058
Operator maszyn skrawających
- Operator maszyn skrawających - 721
039 322
Opiekaw Niemczech - z wykształceniem
pielęgniarskim i dużym doświadczeniem
podejmę się pracy jako opiekunka osoby
starszej, niepełnosprawnej u rodziny
polskojęzycznej w Niemczech . Mój adres
kinga_43@op.pl
Piekarz - najlepiej z mieszkaniem - 782
165 120
Pilne o umowę o pracę - 888 968 452
Pizzer - na terenie Jeleniej Góry i
okolic (Karpacz, Szklarska Poręba - 793
128 592
Pizzer - wieloletnia praktyka we Włoskich
pizzeriach znajomość języka włoskiego
- 605 120 468

Podejmę każdą pracę - dyspozycyjny,
otwarty na nowości łatwo się przystosowuję, prawo jazdy, średnie, sprawny,
chociaż z grupą, parę kursów i szkoleń.
- 792 231 058

Sprzedawca - młody 22 lata, dyspozycyjny, pracowity ukończona szkoła o
kierunku sprzedawca, ważna książeczka
sanepidowska szuka od zaraz pracy
- 726 508 629

Wykształcenie średnie - znajomość
kasy fiskalnej. Zacznę od zaraz. Jestem
osobą komunikatywną, pracowita, rzetelną, sumienną, szybko uczę się - 661
279 210

Podejmę pracę biurową - Absolwentka
UE. Szukam różnego rodzaju pracy biurowej. Znajomość j. angielskiego, obsługa
komputera i urządzeń biurowych, prawo
jazdy kat. B. Kontakt: karopka@poczta.
onet.pl - 788 486 844

Sprzedawca - serwisant - podejmę
pracę w komisie GSM - 697 453 664

Wyższe - kobieta - promotor zdrowia,
szuka pracy, tylko poważne oferty - 667
212 217

Pokojowa - na terenie Karpacza - 513
048 144
Politolog - 25 lat, prawo jazdy kat
B, komputer (Windows, Linux + MSO i
OF), doświadczenie (handel, biuro) - 501
920 283
Pomoc kuchenna - bardzo proszę
- potrzebuję pracy na terenie jelenia Góra
cieplice mam 28 lat i muszę rodzinę utrzymać - 513 048 307
Pomoc kuchenna - kobieta - 22 lata
- jestem po szkole gastronomicznej - 503
469 854
Pomocnik na budowę - od zaraz - 697
453 664
Posiadam prawo jazdy kat. B - własne
auto osobowe, nie koniecznie jako kierowca - 669 310 313
Potrzebuję pracy - kobieta lat 25,
posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Potrzebuję pieniądze na
leczenie, ale nie chcę nic za darmo - chcę
uczciwie pracować - 517 026 500
Potrzebuję pracy - w zawodzie
kucharz, pomoc kuchenna, pokojowa
- 508 775 658
Poważne oferty - dziewczyna 23 lata
ambitna, dyspozycyjna pracowita szuka
pracy na stałe. Prawo jazdy kat. B - 510
273 338
Praca chałupnicza - podejmę pracę
- 669 947 986
Praca chałupnicza - szukam pracy
chałupniczej - 604 421 335
Praca dodatkowa - codziennie po
18. Mam 26 lat własny samochód - 697
469 561
Praca dodatkowa - w godzinach popołudniowych, dobra znajomość języka
niemieckiego, obsługa komputera, prawo
jazdy B - 607 274 028
Praca na weekend - posiadam prawo
jazdy kategorii C i świadectwo kwalifikacji
na przewóz rzeczy. młody, sumienny
- 601 455 919
Praca na weekendy - interesuje mnie
praca na weekendy oraz we wszystkie
inne dni wolne w charakterze hostessy,
kelnerki lub pomocy kuchennej. Jestem
młoda, otwarta, komunikatywna - 669
820 587
Pracaod rana do 14.00 - podejmę pracę
stałą lub dodatkową w godzinach rannych
- 516 158 438
Pracapopołudniowa - 17 latka podejmie
pracę - 664 669 238
Pracapopołudniowa - Jestem studentką
studiów dziennych, chętnie podejmę pracę
w godzinach popołudniowych, ponieważ
rano mam zajęcia. Dobry niemiecki,
otwarta, komunikatywna - 500 870 921
Pracowita i uczciwa - absolwentka
UE, specjalność finanse i rachunkowość
podejmie pracę (nieprowizyjną); Dobra
znajomość pakietu Ms- Office i j. niemieckiego kontakt: wwpraca@op.pl - 661
571 055
Pracownik budowlany - każdą pracę
ciężką - konserwator, malarz - 667 456
330
Pracy na Sylwester - młody, komunikatywny i energiczny poszukuje pracy na Noc
Sylwestrową! Dodatkowe inf.: kształcę się
w zawodzie technik żywienia, posiadam
prawo jazdy kat. B - 691 634 733
Przy ślusarstwie - prawo jazdy kat B, dyspozycyjny, bez nałogów - 885 303 715
Recepcja, biuro - mam 30 lat i wymagane doświadczenie, język angielski - 721
578 985
Solarium, sprzątanie, opieka nad dzieckiem lub inna nie koniecznie na umowę
na terenie Jeleniej Góry, 27 lat, średnie
- 696 889 882
Spawacz - Posiadam certyfikat, uprawnienia na wózki widłowe, prawo jazdy kat.
B - 517 478 710
Sprzedawca - kasjer kobieta - 23 lata
- pilnie podejmę pracę - 503 469 854
Sprzedawca - każdej pracy w handlu,
doświadczenie, ważna książeczka sanitarna - 691 561 187
Sprzedawca - mam 19 lat i podejmę
pracę na stanowisku sprzedawca. Jestem
osobą odpowiedzialną, uczciwą - 667
122 611

Stałą pracę - prawo jazdy B, C, E +
wózki widłowe + obsługa komputera, lub
inne propozycje - moryon@vp.pl - 510
193 902
Stateczny doświadczony - w pracy
w grupie i indywidualnie, prawo jazdy,
średnie, komunikatywny, odpowiedzialny,
łatwo się przystosowuje do każdej pracy
- 792 231 058
Stróż nocny - + drobne remonty - 782
639 189
Student - malowanie - doświadczenie
nabyte w pracach za granicą - malowanie,
kładzenie paneli. Gwarantuję dokładne
wykonanie pracy - 793 698 676
Student - na pełny etat mam 21 lat.
Jestem dyspozycyjny przez 24 h. - 725
317 799
Student studiów dziennych - aktualna
książeczka sanepidowska, prawo jazdy
kat. B, mobilność podejmie każdą pracę
- 663 533 394

Z dużym doświadczeniem - Kobieta 48 lat,
prawo jazdy, komputer, doświadczenie w
handlu duże, podejmie pilnie pracę w JG
lub okolicy - 502 169 410
Z wykształcenia technik żywienia szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry może być
kuchnia, ochrona, produkcja lub inna
- 793 935 722

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Starą nieruchomość - stodoła,
działka, pole w okolicach w Jeleniej
Góry, Kowar, Karpacza lub zamienię
- 886 862 034
Garaż blaszany, używany - 502
068 070
2 pokojowe - da zdecydowanego klienta
poszukujemy 2 pokojowego mieszkania
Zabobrze Jeldom 3059 - 666 830 830

Studentka- 1 – go roku ekonomii, bdb.
j. angielskiego, podstawowy j. francuski,
doświadczenie w pracy za granicą i prowadzeniu schroniska górskiego szuka pracy,
tylko poważne oferty - 725 159 487

2 pokojowe na Zabobrzu – ok. 35-40 m2,
bez pośredników - 695 160 526

Studentka- szukam dodatkowej pracy
na terenie Jeleniej Góry - 607 318 169

4 pokojowe Zabobrze III - ok. 80 m2 na
Zabobrzu. Jeldom lic.3059 - 600 434 800

Studentka - z elastycznym wymiarem
godzin - 793 667 616

68-80 metrów - zdecydowanie kupię
mieszkanie w cenie do 200.000 tys. - bez
pośredników - 518 472 058

Studentka - zaoczna studentka
podejmie pracę od zaraz. Prawo jazdy kat.
B, obsługa komputera, kas fiskalnej i język
angielski - biegle - 790 542 182
Studentka I roku - pilnie poszukuje
pracy na weekendy najlepiej jako sprzątaczka, opiekunka do dziecka mogę
również wykładać towar na półki - 785
814 365
Studentkazaoczna - poszukuje pracy,
prawo jazdy kat B, obsługa komputera
- 790 797 646
Studentkazaoczna - w Jeleniej Górze
na stanowisku barmanka-kelnerka - 663
232 401
Sylwester - Uczciwy 18 lat. Poszukuję pracy na okres sylwestra. Obsługa
sprzętu muzycznego lub inne rzeczy.
- 693 255 083
SzklarskaPoręba - wiek 18 lat, uczennica liceum, szkoły zaocznej podejmę
pracę - jakąkolwiek - 695 646 637
Tatuator - 7 lat stażu w zawodzie, ostatnie2 lata w Niemczech - 785 978 418
Technik weterynarii - Paulina 21 lat, bardzo pilne szukam pracy - 726 505 417
Traktorzysta kat. A, B, C, T - wieloletnie doświadczenie w transporcie
drogowym, wykształcenie średnie, kat. C
bez przewozu rzeczy - 721 667 199
Uczennica technikum gastronomicznego - jakąkolwiek pracę na weekendy
(18 lat) - 794 929 036

4 pokojowe Zabobrze - kupię rozkładowe
mieszkanie o powierzchni ok. 80 m2 (4
pokojowe) Jeldom lic.3059 - 600 434 800

Mieszkanie - 2 pokoje Jelenia Góra lub
okolice do 10 km do 80 tys. Może być do
remontu. Zdecydowany Klient z gotówką.
PILNE! Lic. NŻ 9549 - 660 408 360
Mieszkanie 3-pokojowe - słoneczne
dla klienta z gotówką na parterze lub w
wieżowcu. Nieruchomości Szymkiewicz
lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie dwupokojowe - Zdecydowany klient kupi mieszkanie dwupokojowe
- gotówka. Dorota Banaszak nr lic.10171
- 508 240 826
Pilnie 3 pokoje - w Sobieszowie lub
Piechowicach do 200 tys. zł. Zdecydowany
klient. N.Ż. Lic.9549 - 793 363 574
Pilnie dla zdecydowanego klienta poszukujemy małego mieszkania N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Poszukuję 2-pokojowego - dla klienta
z gotówką na parterze ewentualnie 1 piętro
oprócz Zabobrza, najlepiej w Cieplicach R.
Żukowski nr lic.7867 - 662 009 400
W Cieplicach - mieszkanie 2 pokojowe
na parterze lub I piętrze. Lic. 9549 - 660
408 360
W Kowarach na Wojkowie - mieszkanie
chętnie duże, bez pośredników - 692
346 705
Wodospad - pilnie poszukuję działki z
WODOSPADEM w Szklarskiej Porębie
lub okolicach. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 869 172

Uprawnienia Sep - student podejmie
pracę w weekendy i popołudnia. Naprawy
i montaż instalacji elektrycznych - 691
777 674

Za gotówkę 3 pokojowe - mieszkanie
na Zabobrzu III, pierwsze piętro, czwarte
piętro, lub blok z windą. Zdecydowany
klient. NŻ Lic 9549 - 667 219 752

W hurtowni, piekarni - jako kierowca kat. B,
C - dyspozycyjny - 505 288 212

Zdecydowanie mieszkanie - 80-100
metrów w cenie do 250.000 tys. - bez
pośredników - 518 472 058

W ochronie lub handlu - usługach, turystyce. Więcej informacji o sobie podam na
adres e-mail: bad-company1960@o2.pl
W weekendy - dwie kobiety poszukują
dodatkowej pracy - 692 885 264
W weekendy w gastronomii - obsługa
kelnerska, pomoc w kuchni lub w nocy np.
w markecie (wykładanie towaru, sprzątanie
itp.) - 723 699 359
Weekendy ( + wtorki) - Kobieta lat 20,
posiadam prawo jazdy. Jestem komunikatywna i lubię kontakt z klientem.
Szukam pracy na weekendy i we wtorki
od 12 stej. Proszę dzwonić po 16 stej. JG,
Piechowice, Szklarska Poręba i okolice.
- 667 268 917
Widlaki i inne - uprawnienia na wózki
widłowe + doświadczenie. Niemiecki i
angielski komunikatywnie. Prawo jazdy kat.
B, zawód technik informatyk. Pracowałem
również jako magazynier. Bez nałogów
- 662 550 727
Wózek widłowy, kat. B - Wiek 22 lat.
Posiadam uprawnienia do kierowania
wózkiem widłowym a także wymianę butli
LPG dodatkowe kwalifikacje to prawo
jazdy kat. “B” wykształcenie średnie pełne
- 603 176 625

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka na Zabobrzu II, 30 m2,
wysoki parter, gotowa do wprowadzenia - dzwonić wieczorem - 075 64
287 07
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
Mieszkanie spółdzielcze w Kowarach
za 30 tys. - 696 815 788
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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
Komfortowe mieszkanie 2 pokojowe na Kiepury, 64 m2, balkon, słoneczne usytuowanie, okna PCV, panele
- 888 570 942
Działkabudowlana 30 ar bez pośredników, blisko Jeleniej Góry, dogodny
dojazd, prąd, altana, cena 25 zł./m2 do
uzgodnienia - 695 725 620 po 18:00
Mieszkanie przy ulicy Rodzinnej w
Jeleniej Górze - 50 m2, balkon, ogród
- 663 785 583
3 pokojowe w dobrym punkcie, 43 m2
własnościowe, Zabobrze II, atrakcyjna
cena, bez pośredników - 662 284 588
Sprzedam lub wydzierżawię budynek
gospodarczy, wolnostojący nadający
się na każdą działalność wszystkie,
media, ogrodzony w Piechowicach
- 696 594 665
Mieszkanie 2 pokojowe - 38,8 m2 w
Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza.
Okna plastikowe, łazienka glazura,
podłoga panele 150 m od Jeziora
- teren zalesiony - lubuskie - tanio - 506
612 337
Działka 3200 m2 w Kostrzycy z
warunkami zabudowy z widokiem na
góry - 501 124 534
Bez pośredników sprzedam lub
wynajmę mieszkanie 50 m2 - blisko
centrum, nieumeblowane - 606 493
620
275354. 137 tys. za 52 m2 - mieszkanie 2
pokojowe, w kamienicy, drugie piętro Jelenia Góra. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
274535. 2 pokojowe 35 m2 - balkon, po
remoncie, os XX-lecia, lic. zaw. 10728,
- 501 181 875
275427. 2 pokojowe 36 m2 - na Zabobrzu,
koło Jubilata! niski czynsz, cena 2950
zł./m2 nr lic. 12181 Marek Stępień - 508
240 821
274430. 2 pokojowe w dobrej cenie Zabobrze, 35,60 m2, 2 pokoje, nowe okna,
105.000 zł, CeLDOM, licencja zawodowa
nr 7792. - 661 114 212
274907. 2 pokojowe z balkonem - 40 m2
na Zabobrzu. po remoncie, 3 piętro. Niski
czynsz. Więcej inf: Marek Stępień -ic nr
12181 - 508 240 821
275364. 2 pokojowe Zabobrze 106 tys. - 2
pokojowe mieszkanie koło Jubilata. 36m2,
czynsz 200 zł. 4 piętro. dobra lokalizacja. nr
lic 12181 Marek Stępień - 508 240 821
275430. 2, 3 pokojowe - kapitalny remont
- piękne mieszkanie ul. Wyspiańskiego
2 sypialnie, kuchnia z aneksem jadalnianym. 1 piętro, czynsz 170 zł, cena 209
tys. polecam! nr lic 12181 Marek Stępień
- 508 240 821
274468. 280 000 zł dom - wolnostojący,
po remoncie, 130 m2 pow. użytkowej,
1300 m2 działki, wraz z pomieszczeniami
gospodarczymi, 8 km od Jeleniej Góry. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
273430. 3 pokoje Zabobrze - mieszkanie
56 m2, cena 175 tys. zł. Nieruchomości
Pindyk, licencja nr 96 - 75 75 23 505;
607 270 989
275360. 3 pokojowe Wyspiańskiego 209
tys. - bardzo eleganckie mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Czynsz 170 zł. 1
piętro, piwnica, spokojna cicha dzielnica. nr
lic 12181, Marek Stępień - 508 240 821
273486. 40 000 zł za działkę - przeznaczoną pod budowę, 3409 m2, prąd przy
działce, atrakcyjna lokalizacja w Pasieczniku. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
275362. 40 m2 z balkonem Zabobrze
- Mieszkanie 40 m2 koło SP4, doskonalą
lokalizacja. po generalnym remoncie.
cena:139 tys. lic nr 12181 Marek Stępień
- 508 240 821
274001. 52 m2 na parterze - mieszkanie,
2 pokoje, Zabobrze III. 160 000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
275359. 64 m2 na Zabobrzu II - mieszkanie 3 pokojowe, wysoki parter, w wieżowcu,
207 000 zł NŻ Lic 9549 - 667 219 752
274529. 70 m2, 200 tys. Zabobrze III - 3
pokojowe parter, balkon, rozkładowe. W
czynszu cała opłata za wodę, fund. rem.
ogrzewanie, do maja dopł. za ocieplenie
budynku - 602 727 242
Okazyjnie sprzedam budynek
biurowy o pow. 2000 m2
w bardzo atrakcyjnej cenie,
parkingi, media. Możliwość
prowadzenia nie uciążliwej
działalności gospodarczej
601 221 559
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275356. 80 000 zł mieszkanie - 46 m2, 2
pokoje pierwsze piętro w bloku, z garażem
i ogródkiem w Barcinku. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
275510. 80 m2 za 98 tys. - mieszkanie
do remontu w MIłkowie. lic 9549 - 501
736 644
275357. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie
na Zabobrzu III. 3 pokoje po remoncie,
czwarte piętro, w bloku. 220 000 zł do
negocjacji. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
275549. Atrakcyjne trzypokojowe - Mieszkanie o powierzchni 64 m2, pierwsze
piętro, balkon, Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
272546. Bacewicz - kawalerka - Śliczna,
komfortowa kawalerka o bardzo ładnym
rozkładzie. Nie sprawia wrażenia małego
mieszkania. Wysoki parter, duży balkon.
W cenie mieszkania wyposażenie kuchni,
łazienki. - 692 178 993
273470. Dom 230.000 zł - Jelenia
Góra okolice, budynek po częściowym
remoncie, wymienione instalacje wodną
i elektryczną oraz częściowo okna Nieruchomości Pindyk. licencja nr 96 - 75 75 23
505; 601 209 198
275536. Dom Karpacz - powierzchnia
całkowita 150 m2, 6 pokoi, cena 550.000
zł. Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96
- 75 75 23 505; 601 209 198
272986. Dom o wielkim potencjale Wolnostojący 230 m2, z wolnostojącym
garażem 76 m2, w okolicach Jeleniej Góry.
Nieruchomość posadowiona na działce
o powierzchni 1980 m2 - 608 476 183 i
608 021 872
273465. Dom okolice Szklarskiej - 98 m2,
działka 1077 m2, cena 487.000 złotych Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75
75 23 505; 601 209 198
275520. Dom stan surowy - Mysłakowice 270.000 złotych. Nieruchomości
Pindyk, licencja nr 96 - 75 75 23 505;
607 270 989
273468. Dom z pokojami - do wynajęcia
w Szklarskiej Porębie (nr oferty 221/S/
DW/09) Nieruchomości Pindyk, licencja
nr 96 - 75 75 23 505; 601 209 198
272736. Domy z bala - oferujemy Państwu
możliwość postawienia własnego domu z
bali drewnianych. Ceny zaczynają się już
od 850 zł/ m2 - Wielkość domu od 80 m2
INDOM. - 662 040 448
274439. Dwupokojowe przy parku -Atrakcyjna lokalizacja, 2 pokoje, ogródek, strych,
piwnica. Możliwość zrobienia trzeciego
pokoju. 165.000 zł, CeLDOM, licencja
zawodowa nr 7792. - 661 114 212
273462. Działka Jelenia Góra - działka
budowlana 1140 m2, cena 83.000 złotych.
Nieruchomości Pindyk - licencja nr 96 - 75
75 23 505; 601 209 198
275369. Działka Łomnica 1825 m2 - na
górce, nie zalewowa. Ładnie położona.
W studium pod zabudowę. 92 tys. nr lic
12181 Marek Stępień - 508 240 821
274586. Działka w Jeżowie - działka
budowlana 1297 117 tys. zł. licencja 5124
- 601 551 213
274473. Działka w Jeżowie Sudeckim
- 1503 m2 budowlana, z dostępem do
mediów, w części ogrodzona, dojazd
drogą asfaltową. 100 000 zł. do negocjacji.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
273435. Dziwiszów - działka - budowlana
1664 m2 cena 158 tys. zł Nieruchomości
Pindyk, licencja nr 96 - 75 75 23 505; 601
209 198
273439. Janowice Wielkie, 85 tys. - działka
budowlana 3250 m2 Nieruchomości
Pindyk, licencja nr 96 - 75 75 23 505;
601 209 198
274032. Kadetów - ładne m 3 - mieszkanie położone na I piętrze, z balkonem.
Powierzchnia 63 m2. Cena 237 tys. zł
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
274537. Komfortowe dwupokojowe
- mieszkanie w zielonej dzielnicy Jeleniej
Góry o powierzchni 55 m2 na parterze.
Cena 185.000 zł. do negocjacji - 505
074 854
REKLAMA
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274533. Lokal w centrum - Sprzedam/
wynajmę lokal użytkowy w centrum
Jeleniej Góry ul. Klonowica. Powierzchnia
79 m2, parter, wejście bezpośrednio od
strony ulicy, do remontu. lic. zaw. 10728
- 501 181 875
275409. Mieszkanie 37m2 - dwupokojowe
na drugim piętrze do remontu. Cena
120.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552
273538. Mieszkanie na Kiepury - dwupokojowe po remoncie, 51 m2. III piętro.
Atrakcyjna cena: 168 tys. l5524 - 600
406 805
273428. Mieszkanie z tarasem - Jelenia
Góra, 2 pokoje 55 m2, cena 186 tys. zł
Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
273928. Nowe Cieplice pod Koroną - dla
wymagających tuż przy powstających
Termach Cieplickich, obok Biedronki
Pod Koroną. Energooszczędne Ściany,
Ogródki, Balkony, Parki, Wyjątkowa Ilość
Okien, kontakt - info@dom-pol.com 275547. Nowy dom 450 tys. - Jeżów
Sudecki, kilkuletni, zamieszkały dom
wolnostojący. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
274531. Ok. Akademii Ekonomicznej
- rozkładowe na I p. w budynku z cegły, 3
pok. kuchnia i łazienka. Pokoje ustawne,
słoneczne. Na podłodze deski. Ogrzewanie gazowe, nowe instalacje, nowy
piec. Okna nowe PCV. lic. zaw. 10728
- 501 181 875
275062. Okazja 24 zł/m2 działki - 3 000
m2, Widok na kolej gondolową. Więcej
inf. Zienkiewicz Marta, m.zienkiewicz@
stepien.org.pl Osoba odp. zawodowo
Banaszak Dorota licencja 10171 Abn
Stępień nieruchomości - 514 600 110
273539. Okolice Parku Kościuszki mieszkanie w kamienicy, niskie koszty
utrzymania (ok. 115zł./msc), bardzo ładne,
drewniane podłogi, nietypowy rozkład,
69 m2. Atrakcyjna cena 180 tys. l5524
- 600 406 805
273467. Okolice Świeradowa dom wolno stojący 250 m2, cena 165.000 zł
Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75
75 23 505; 601 209 198
273433. Osiedle Czarne - działka budowlana 1500 m2 Nieruchomości
Pindyk, licencja nr 96 - 75 75 23 505;
601 209 198
275551. Piechowice M3 - Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
275545. Świeradów Zdrój - Mieszkanie
trzypokojowe - okazja 165 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
274589. Trzypokojowe - mieszkanie 78
m2, I piętro, 355 tys. zł. licencja 5124
- 601 551 213
274530. Tylko 105.000 zł. - za mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Karłowicza
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
274528. Tylko 130.000 zł. - za trzypokojowe mieszkanie 46 m2, po remoncie na I
piętrze przy ulicy Karłowicza N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
274478. Tylko 137 tys. mieszkanie - 2
pokojowe, drugie piętro w kamienicy, Jelenia Góra. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
274534. Tylko 50.000 zł. - za kawalerkę
na I piętrze w Piechowicach N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
273447. Wojcieszyce 53.000 zł. - działka
budowlana, 900 m2 - 75 75 23 505; 601
209 198
275407. Wyremontowane 42 m2 - mieszkanie na parterze w czterorodzinnym
budynku z ogrodem i miejscem na
garaż. Cena 105.000 zł. w Maciejowej.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
1 Maja kawalerka - po remoncie atrakcyjna
cena, lic. 5524 - 662 112 344

104 m2 za 255 tys. - po remoncie w spokojnej okolicy. 3 pokoje kuchnia, łazienka,
garderoba, pomieszczenie gospodarcze
i garaż. Wyjście na ogród. Polecam!
Bardzo ciekawa oferta. N.Ż. lic.9549 - 793
363 574
125 tys. - za mieszkanie dwupokojowe.
l5524 - 600 406 805
2 pokoje - na Zabobrzu 49 m2 - 509
996 394
2 pokoje na Zabobrzu - cena świąteczna
- 509 996 394
2 pokoje po remoncie - w okazyjnej cenie,
w spokojnej okolicy. W niedalekiej odległości od mieszkania sklepy i komunikacja
miejsca. Oferta bardzo ciekawa. Polecam.
N.Ż. lic.9549 - 793 363 574
2 pokojowe - 120 tys. - sprzedam mieszkanie 40 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, cena 120 tys. Lic 5877 - 500
122 447
2 pokojowe - 54 m2 na I-piętrze wieżowca,
Zabobrze II, rozkładowe, duży balkon od
południa, okna nowe, kuchnia z zabudową, czynsz niewysoki, atrakcyjna cena
- lic.2400 - 669 620 071
2 pokojowe - duże, do wykończenia. Pilne!
Nr lic 7867. - 508 240 825
2 pokojowe 125 tys. - mieszkanie 40 m2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
Lic. 5877 - 500 122 447
2 pokojowe 50 m2 - słoneczne, I-piętro,
okolica Malej Poczty, po remoncie - 782
600 919
3 pokoje w Lubawce - ładne 50 m2
mieszkanie położone na pierwszym piętrze
kamienicy, w centrum miasta, z ogródkiem.
Cena 130 tys.zł. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 869 172
3 pokojowe - do wprowadzenia, z balkonem, 52 m2 Zabobrze - Jelenia Góra
- nr.7867 - 514 600 108
3 pokojowe 72 m2 - 1 piętro w kamienicy,
świetnie nadaje się na biura - 695 303
201
3 pokojowe blisko rynku - w Jeleniej. Do
odświeżenia. Około 100 m2. Nr lic 7867
- 508 240 825
3 pokojowe mieszkanie - w Łomnicy. Nr lic
7867 - 508 240 825
3 pokojowe ok. centrum - mieszkanie
75 m2, 3 ładne duże pokoje, kuchnia,
łazienka. Super lokalizacja, blisko Liceum
Żeromskiego i Akademii Ekonomicznej,
250 tys. zł. nr lic. 10750 - 691 210 677
3 pokojowe w Cieplicach - IV piętro 50m2,
po remoncie, do zamieszkania od zaraz.
Okazja dobra cena. NŻ Lic. 9549 - 660
408 360
3 pokojowe w kamienicy - w centrum.
Około 78 m2. Stan do wprowadzenia. Nr
lic 7867 - 508 240 825
3 pokojowe Zabobrze - 63 m2. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800
3 pokojowe Zabobrze - IV piętro. Jeldom
lic.3059 - 666 830 830
4 pokojowe Cieplice - pilnie 190 tys. Jeldom
lic.3059 - 600 434 800
47 m2 na Orlim - 160 tys. do negocjacji - Nr
Lic 5877 - 515 285 788
52 m2 centrum - ładne dwupokojowe
mieszkanie na drugim piętrze, własne
ogrzewanie gazowe, N. City lic. 5524
- 662 112 344
52 m2 z murowanym garażem - 2pokojowe mieszkanie w okolicach ul.
Mickiewicza. Cena 163 tyś zł. Lic.5124
- 603 491 335
54 m2 145 tys. zł. - dwupokojowe, IV piętro,
Zabobrze II licencja 5124 - 601 551 213
54 m2, 145 tys. - mieszkanie Zabobrze II, 4
piętro licencja 5124 - 601 551 213
55 m2 ok. Morcinka - 2-pokojowe mieszkanie w kilkuletnim budynku, centralne ogrzewanie, ogrodzona posesja, cena poniżej
3400 zł/m2. W cenie zabudowa kuchenna
i szafa. Lic.5124 - 603 491 335

57 m2 za 160 tys. - w centrum Jeleniej
Góry w wyremontowanej kamienicy.
Czynsz 260 zł. - zawiera zaliczkę na
ogrzewanie i ciepłą wodę. Właściciel w
cenie wykończy lokal, cena do negocjacji
l:5524 - 600 406 805
60 m2 w zielonej dzielnicy - I piętro, budynek położony pod lasem w okolicy Liceum
Żeromskiego, mieszkanie do wprowadzenia, niecałe 3100 zł/m2. Lic.5124 - 603
491 335
63 m2 - mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry (nowe) Dorota Banaszak nr lic.10171
- 508 240 826
98 tys. dom - z ogródkiem w Miłkowie
- 781 753 926
Atrakcyjny dom okol. JG - Oferuję
Państwu bardzo ładny duży dom położony
4 km od centrum miasta. W tym domu
spokojnie mogą mieszkać dwie rodziny.
Abn Stępień Roksanes Żukowski lic. nr
7867 - 508 240 831
Bardzo tanie mieszkanie - 2 pokojowe
na parterze o powierzchni 38,90 m2, Zabobrze, rozkładowe, środkowe, do małego
remontu, niski czynsz, blok 4-piętrowy
ocieplony, bardzo dobra lokalizacja.lic.2400
- 669 620 071
Bliźniak 290 tys. zł. - Jeżów Sudecki,
dom w stanie surowym o powierzchni
130m2 i na działce 771 m2. Dobre materiały, ładne widoki. Lic.5124 - 603 491 335
Budynek gospodarczy - 330 m2 plus
dwie kondygnacje, wszystkie media, plac
1200 m2, przy głównej drodze na Wrocław
- 601 924 778
Czarne - Działka budowlana 1500
m2, południowa wystawa do sprzedania.
Dorota Banaszak nr lic. 10171 - 508
240 826
Dom - 220 m2, na działce 1200 m2, cena
450 tys. zł. licencja 5124 - 601 551 213
Dom 125.000 zł - Dom okolice Świeradowa, powierzchnia całkowita 100 m2
działka 1700 m2 Nieruchomości Pindyk,
licencja nr 96 - 75 75 23 505; 601 209
198
Dom 230 tys. zł - Sprzedam dom przedwojenny 8 km od JG. Nowa instalacja, CO
i wodno-kanalizacyjna, cena do NEGOCJACJI nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom 450 tys. zł. - dom o pow. 220 m2,
cztery pokoje, garaż na działce 1200 m2,
w Mysłakowicach licencja 5124 - 601
551 213
Dom do remontu - w Radomicach tylko 60
tys. - polecam NŻ 9549 - 793 355 015
Dom Sobieszów 225 tys. - w zabudowie
szeregowej, pow. 163 mkw. Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75/75 23 505;
607 270 989
Dom w Karpaczu - W spokojnej okolicy
230 m2. Atrakcyjna cena. Polecam. N.Ż.
lic.9549 - 793 363 574
Dom w Piechowicach - tanio - nr.7867
- 514 600 108
Dom wolnostojący - w Jeleniej Górze
507055422 - 507 055 422
Dwupokojowe - bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 51,40 m2 na II-piętrze
budynku wielorodzinnego, po modernizacji, można dokupić garaż murowany,
wspólnota.lic.zaw.2400 - 669 620 071
Dwupokojowe - mieszkanie,
środkowe, bardzo ciepłe, słoneczne o
powierzchni 38,24 m2 na III-piętrze w
bloku 4-piętrowym, wymieniono wszystkie
instalacje, Zabobrze, niski czynsz, dobra
cena.lic.2400 - 669 620 071
Dwupokojowe - środkowe, bardzo
ciepłe, słoneczne 38,24 m2, na III-piętrze w
bloku 4-piętrowym, wymieniono wszystkie
instalacje, Zabobrze I, niski czynsz, dobra
cena - lic. 2400 - 669 620 071
Dwupokojowe mieszkanie - na
Hofmana NŻ 9549 - 793 355 015
Dwupokojowe mieszkanie - w Mysłakowicach NŻ 9549 - 793 355 015

Dwupoziomowe, Szklarska - bardzo
atrakcyjne, klimatyczne! Duży taras,
piękny widok! 83 m2-399 000 zł., Więcej
inf.: Joanna Szwarga 519350100 Osoba
odp.zaw. Roksanes Żukowski nr lic 7867
- 519 350 100
Działka budowlana - 1 ha pod Stokiem
Izerskim licencja 5354 - 695 056 760
Działka budowlana - działka w Szklarskiej Porębie 1602 m2, 210 zł/m2 z
warunkami zabudowy. Działka w Jeżowie
Sudeckim 1297 m2, 93 zł/m2 licencja 5124
- 601 551 213
Działka budowlana - pod dom jednorodzinny pow. 1300 m propozycja ceny 100
tys. Lic 5877 - 500 122 447
Działka budowlana 1,60 ha - w Borowicach licencja 5354 - 695 056 760
Działkabudowlana 6000 m2 - z domem
mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi w Górach Kaczawskich - 695
056 760
Działka Karpacz - budowlana w Karpaczu o pow. 1258 m2, media w pobliżu,
dogodny dojazd nr lic. 10750 - 691 210
677
Działka rolna w jednym kawałku - 3.34
ha położona w Świeciu okolice Leśnej
- 798 635 916
Działka w Bukowcu - 40 zł/m2. Piękne
widoki. Więcej inf Zienkiewicz Marta.
m.zienkiewicz@stepien.org.pl Osoba
odp. zawodowo Banaszak Dorota licencja
10171. ABN Stępień nieruchomości - 514
600 110
Działka w Miłkowie - ze wszystkimi
mediami i pełną dokumentacją 2000 m2
Nieruchomości Jeleniogórskie licencja
5354 - 695 056 760
Grunty rolne - 7 ha w okolicach
Bukowca, gm. Mysłakowice 7 zł/m2
licencja 5124 - 601 551 213
Inwestycyjna w Kowarach - działka
60 zł/m2. więcej inf Zienkiewicz Marta,
m.zienkiewicz@stepien.org.pl Osoba
odp zawodowo Banaszak Dorota licencja
10171 ABN Stępień nieruchomości - 514
600 110
Jeżów Sudecki - działka - 1000 m2,
cena 82.500 złotych Nieruchomości
Pindyk. licencja nr 96 - 75 75 23 505;
601 209 198
Karpacz mieszkanie - ok. 50 m2 cena.
185 tys. - 601 775 135
Kawalerka - na ul. Malczewskiego
38 m2 - 110000 zł. Dorota Banaszak nr
lic.10171 - 508 240 826
Kawalerka - śliczna w Jeleniej Górze.
Jeldom lic.3059 - 666 830 830
Kawalerka - w JG 75 tys. Więcej
inf. Joanna Górka j.gorka@stepien.org.
pl Osoba odp. zaw. Roksanes Żukowski
lic.7867 ABN Stępień nieruchomości
- 514 600 102
Kawalerka 28 m2 - w centrum po
remoncie 95 tys. - 796 160 678
Kawalerka45 tys. zł - stan do wprowadzenia - pilne Nr lic 7867 - 508 240 825
Kawalerka 6 km od centrum - 45
tys. zł. Do małego remontu. POLECAM!
N.Ż.lic.9549 - 793 363 574
Kawalerka na Orlim - 95 000 zł. - 606
644 437
Kawalerka w Kowarach - mieszkanie
jedno pokojowe do małego remontu w
uzdrowiskowej części Kowar położone
w kamienicy 34m2. Cena 80.000 tys. do
negocjacji. Serdecznie polecam Paweł
691752183 NŻ lic 9549. - 691 752 183
Kawalerka w Mysłakowicach - 36
m2, 1 piętro, do zamieszkania od zaraz
- 607 422 284
Kawalerka za 45 tys. - W okolicach
Jeleniej Góry. W spokojnym miejscu z
pięknymi widokami. Polecam. N.Ż. lic.9549
- 793 363 574
Kowary Wojków dom - nowo wybudowany, cena 690 000 zł. do negocjacji - bez
pośredników - 692 346 705
Lokal usługowo handlowy - w bardzo
dobrej lokalizacji na Zabobrzu 18000
- 790 418 318

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
Lokal usługowy - 63 m2 Świeradów
Zdrój - 605 066 040
Lokal użytkowy w centrum - sprzedam
lokal 76 m2 w centrum JG. Jeldom lic.3059
- 600 434 800
Lokalw Cieplicach - 170 m2 na gabinety
lekarskie Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Ładne 2 pokojowe - Na Zabobrzu III w
dobrej cenie Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Ładne 2 pokojowe - wysokie rozkładowe
mieszkanie. Dobrze nasłonecznione z
balkonem i widokami na góry. CENA
185000 zł. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 608 223 858
Ładne 3 pokojowe - eleganckie rozkładowe mieszkanie 66,90 m2 na I-piętrze
w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III, przestronna łazienka, meble na wymiar w
cenie. atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie na 3piętrze o powierzchni 55,65 m2 w bloku
4-piętrowym, dobry standard, środkowe,
ciepłe, zadbane, Zabobrze, bardzo atrakcyjna cena.lic.2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2 słoneczne pokoje,
kuchnia meble w zabudowie, przestronna
łazienka na 2-piętrze o powierzchni 54 m2
w bloku 3-piętrowym. N.Szymkiewicz lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe rozkładowe, środkowe, o powierzchni 63,25 m2
na I-piętrze w bloku 4-piętrowym, Zabobrze
III, bardzo wysoki standard, rozsądna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. nr 2400
- 669 620 071
Ładne mieszkanie - Ładne mieszkanie
57 m2. Dwu pokojowe, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie znajduje się w
wyremontowanej kamienicy na ulicy Groszowej NZ lic. 9549. - 691 752 183
M2 za Carrefourem - Mieszkanie na 2
piętrze, 51 m2 z balkonem i widokiem
na Górę Szybowcową, duża słoneczna
kuchnia, nowa zadbana klatka schodowa.
Znakomita lokalizacja. Polecam lic5524
- 503 111 466
Mieszkania - 2 pokojowe i kawalerka
właściciel - 695 989 948
Mieszkanie - 2-pokojowe bardzo ładne
po remoncie o powierzchni 47,55 m2 na IVpiętrze, Zabobrze I, rozkładowe, środkowe,
czynsz niski, umiarkowana cena.lic.2400
- 669 620 071
Mieszkanie - 2-pokojowe do częściowego remontu, rozkładowe, środkowe o
powierzchni 51,20 m2 na I-piętrze, Zabobrze III, balkon, klatka schodowa zadbana,
dobra cena.lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie - 38 m2w w centrum Jeleniej Góry za 110000 zł. Dorota Banaszak
nr lic. 10171 - 508 240 826
Mieszkanie - eleganckie 3 pokojowe
okolice Morcinka o powierzchni 50,80 m2
na III-piętrze w bloku 4-piętrowym, rozkładowe, środkowe, balkon od południa,
czynsz niewysoki lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie - na Zabobrzu parter, 3
pokojowe, 200 tys. Więcej inf. Joanna
Górka j.gorka@stepien.org.pl Os odp.
zaw. R Zukowski lic7867 ABN STĘPIEŃ
- 514 600 102
Mieszkanie - w centrum Jeleniej Góry,
57 m2, 2 pokoje po remoncie. Dobra cena.
Lic. 9549 - 660 408 360
Mieszkanie - w Podgórzynie, Przesiece,
Milkowie, Nieruchomości Jeleniogórskie
licencja 5354 - 695 056 760
Mieszkanie 2 pokoje - 2 piętro - Kiepury
bez pośredników - 502 721 139
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Mieszkanie 2 pokojowe - eleganckie,
słoneczne o powierzchni 50 m2 na I-piętrze
w budynku wielorodzinnym, w okolicach
Małej Poczty, czynsz niewysoki, cicha
okolica, do zamieszkania od zaraz.lic.2400
- 669 620 071

Miłków, trzypokojowe - Bardzo atrakcyjne, trzypokojowe 165 000 bezczynszowe! Zostaje część mebli, kuchnia
zabudowana, szafa Komandor. Więcej
inf.: Joanna Szwarga. Osoba odp. zaw.
R.Żukowski 7867 - 519 350 100

Mieszkanie 2 pokojowe - k.Lidla na
Zabobrzu 85 tys. - 510 354 556

noskowskiego, 160 000 - Dwupokojowe, bardzo słoneczne, z dużym
balkonem. Piwnica, pomieszczenie gospodarcze. Więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odpowiedzialna zawodowo Roksanes Żukowski nr lic 7867 - 519 350 100

Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
II, parter, 35,2 m2, bez pośredników, 130
tys. - 505 865 407
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej
Porębie o powierzchni 47 m2 po kapitalnym remoncie na apartament lub do
stałego pobytu - 517 353 026
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne
o powierzchni 76 m2 na I-piętrze budynku
6-rodzinnego, słoneczne, bardzo ciepłe,
minimalny czynsz, doskonała lokalizacja,
okolica cicha i zielona, dobra cena.lic.2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe na 4-piętrze,
środkowe, słoneczne z dużym balkonem,
rozkładowe, wymagające remontu o
powierzchni 53,90 m2 w bloku 4-piętrowym, Zabobrze II, możliwość kupna
garażu.lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 42 m2 - w Jeleniej Górze
po kapitalnym remoncie na parterze,
ładny ogród i miejsce na garaż. Cena tylko
105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
Mieszkanie 50 m2 (okazja) - Bardzo
ładne mieszkanie na I piętrze w małej
kamienicy na ul. Malczewskiego 50 m2,
Wszystkie instalacje są nowe. Cena 165
tys. do negocjacji. Polecam Paweł NŻ lic.
9549 - 691 752 183
Mieszkanie 70 m2 - 3 pokoje Kiepury
- (za ZUS-em) 4 piętro 200 tys. - 695
106 919
Mieszkanie 70 m2 - na parterze na
Wojska Polskiego naprzeciwko sądu
- 728 877 658
Mieszkanie na kancelarię - parter 70
m2 na Wojska Polskiego obok sądu - 728
877 658
Mieszkanie na Kiepury - przestronne 2pokojowe na III-piętrze o powierzchni 50,79
m2 w bloku 4-piętrowym, bardzo ciepłe,
duży balkon od południa, klatka schodowa
zadbana.lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Łomnicy - pośrednikom
dziękuję - 781 192 248
Mieszkanie w Podgórzynie 29 m2 - po
remoncie z balkonem. Do mieszkania
przynależy piwnica oraz strych (przechodnie przez korytarz) Bez pośredników
- 668 402 840

nowe mieszkanie - 63 m2 nowe w
Centrum Jeleniej Góry. Dorota Banaszak
nr lic. 10171 - 508 240 826
nowe mieszkanie - przy ul. Złotniczej 2
pokojowe - 693 539 967
nowy dom - nowy dom 6 km od JG
wykonany z wysokiej klasy materiałów,
działka 1800 m2 850 000 zł do negocjacji
nr lic. 10750 - 691 210 677
ok. Akademii Ekonomicznej - rozkładowe
na I p. w budownictwie z cegły, 3 pokojowe,
kuchnia, łazienka. Pokoje ustawne, słoneczne. Na podłodze deski. Ogrzewanie
gazowe, nowe instalacje, nowy piec. Okna
nowe PCV. lic. zaw. 10728 - 501 181 875
okazja 2-pokoje za 115 tys. - Na wysokim parterze w bardzo dobrej lokalizacji.
Blisko szkoła i przedszkole oraz sklepy i
komunikacja miejska. Bardzo dobra cena.
Oferta bardzo ciekawa . Polecam. N.Ż.
lic.9549 - 793 363 574
okazja mieszkanie - 165 tys., okolice
Małej Poczty. 2 pokoje, I piętro, powierzchni
50 m2 zadbane, przytulne, niskie koszty
utrzymania, około 100zł/mies. - 660
408 360
okazja! Nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena 140.000,
48 m2, bez pośredników i prowizji. Do
zamieszkania od zaraz - 605 885 085
okolice Małej Poczty - dom z 1935 roku
po remoncie, 4 pokoje, działka 600 m2 875
tys. zł. licencja 5124 - 601 551 214
parterówka - do zamieszkania, w
bardzo dobrej lokalizacji. Cena tylko 465
tys. zł. - 604 869 172
pensjonat w Karpaczu - 950 tys. zł.
nr.7867 - 514 600 108
piękne m2 na Kiepury - dwupokojowe
po remoncie, 51 m2. III piętro. Atrakcyjna
cena: 168 tys. l5524 - 600 406 805
piękne mieszkanie - na Obr. Westerplatte
NŻ 9549 - 793 355 015
piękne mieszkanie - w Cieplicach NŻ
9549 - 793 355 015

pilnie mieszkanie - 1,5 km od Centrum
Jeleniej Góry, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
rozkładowe. Powierzchnia 37 m2. Do
remontu. Tanio 120 tys. NŻ. Lic. 9549
- 660 408 360
pilnie w Cieplicach - mieszkanie 3
pokojowe oś. Orle, bardzo słoneczne, IV
piętro, dobra cena do negocjacji. Lic. 9549
- 660 408 360
przyjMieMy oferty sprzedaży - nieruchomości. Nieruchomości Król, licencja
8151, ul. Jasna 4/1, Jelenia Góra - 600
258 703
przytulne mieszkanie - 2-pokojowe
bardzo ładne o powierzchni 48 m2, na
VIII-piętrze, środkowe, Zabobrze III, balkon
od południa, czynsz niewysoki, cena do
uzgodnienia.lic2400 - 669 620 071
sprzedaM lub odstąpię atrakcyjny
- lokal z solarium w dobrej lokalizacji na
Zabobrzu. Możliwość zrobienia dodatkowo
punktu fryzjerskiego lub kosmetycznego
- 502 623 828
śliczne mieszkanie - na Kasprowicza
NŻ 9549 - 793 355 015
taniadziałka - położona przy ul. Wrocławskiej 1200 m2 cena 85 tys. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 869 172
tanie mieszkanie - 2 pokojowe przytulne, zadbane na II-piętrze budynku
wielorodzinnego o powierzchni 52,50 m2,
blisko centrum, atrakcyjna cena - lic.2400
- 669 620 071
tanie mieszkanie - bardzo słoneczne
3-pokojowe o powierzchni 63,24 m2
na IV-piętrze w bloku 4-piętrowym do
częściowego remontu, klatka schodowa
zadbana, szeroka, atrakcyjna cena.
lic.2400 - 669-620-071
trzy pokoje - na Zabobrzu L5908 - 609
500 019
trzypokojowe Zabobrze I - ładne 54
m2 ul. Trzcińskiego, drugie piętro, lic. 5524
- 662 112 344

wojanów - działka budowlana, wszystkie media, doskonała lokalizacja na działalność - 65 000 zł - 606 644 437
wojcieszyce działka - budowlana
1755 m2, cena 110.000 zł. Nieruchomości
Pindyk, licencja nr 96 - 75 75 23 505; 601
209 198
zabobrze, pierwsze piętro - bardzo
słoneczne, ładne mieszkanie z dużym
balkonem na pierwszym piętrze! Piwnica
+ pomieszczenie gospodarcze. Więcej inf.:
Joanna Szwarga. Osoba odp.zaw.Roksanes Żukowski nr lic 7867 - 519 350 100
zieMię orną - w Wojcieszycach NŻ 9549
- 793 355 015

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
pokoje, bursa, akademik z internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w jeleniej górze -blisko ue
- 606 360 443
od zaraz mieszkanie 3 pokojowe 86 m2
w centrum, po remoncie, 1200 zł. - 664
308 587, 075 71 221 71
od grudnia 2009 duża kawalerka w
jeleniej górze okolice Małej poczty
- blisko przystanek Mzk, sklep itp.
- 604 307 932
pokoje dla studentów 2, 3 osobowe
- tanio - 075 75 254 79
odpowiedzialnej osobie/ą w pełni
wyposażona kawalerka z pięknym
widokiem na centrum gór - 3 p. 700
zł. + liczniki (1000zł. - depozyt) - 796
489 565
Mieszkanie 2 pokojowe w spokojnej
dzielny cieplic - cena 800 zł. + liczniki +
kaucja - 502 351 405

trzypokojowe, Miłków – bardzo
atrakcyjne trzypokojowe mieszkanie w
Miłkowie. Dobra inwestycja!!! Więcej inf.:
Joanna Szwarga 519350100 Osoba
odpowiedzialna zawodowo Roksanes
Żukowski nr lic 7867 - 519 350 100

lokal użytkowy w cieplicach - centrum 25 m2 - wszystkie media - 792
203 286

tylko 1300 zł./m2 - domu w zabudowie
bliźniaczej, stan dewloperski z bardzo
ładną lokalizacją w Piechowicach - Piastowie N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854

dwa pokoje, cieplice - 605 886 770

tylko 3080 zł/m2 - 2-pokojowe mieszkanie do wprowadzenia się, położone na
I piętrze w idealnej lokalizacji. Lic.5124
- 603 491 335
tylko 40 000 zł. - za działkę budowlaną
o powierzchni 3409 m2, w Pasieczniku.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752

Mieszkanie własnościowe - w budynku
czterorodzinnym po remoncie do wprowadzenia. CO, woda, gaz, prąd i kominek
- 665 839 309

piętrowy budynek gospodarczy – np.
do adaptacji na działalność gospodarczą
dobra lokalizacja w Kaczorowie. NŻ 9549
- 793 363 574

Mieszkanie z zameldowanym lokatorem - 3 pokojowe, 53 m2, kuchnia,
łazienka, WC, Zabobrze, 120 tys. - 660
211 385

pilnie 2 pokoje - mieszkanie 38 m2, cena
123 tys. Lic. 5877 - 500 122 447

wiejska - lokal usługowy - trzy lokale
usługowe w biurowcu. Cena 3000 zł.
m2 Dorota Banaszak nr lic.10171 - 508
240 826

pilnie 2 pokojowe - 40 m2, cena 123 tys.
Lic 5877 - 500 122 447

willa - Pensjonat - w Karpaczu licencja
5354 - 695 056 760

PRENUMERATA

wojanów - Bobrów - atrakcyjnie położona działka 2000 m2 z mediami Dorota
Banaszak nr lic.10171 - 508 240 826

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!

MaM 3 pokoje - 10 miejsc noclegowych
- Mojesz k/lwówka - telefon/sMs - 661
059 918
Bez pośredników umeblowana kawalerka, nowe budownictwo, 10 minut od
centrum, parter i miejsce postojowe,
kaucja 1 mc czynszu - 075 75 263 36
pokój dla jednej osoby w sobieszowie - oddzielne wejście, używalność
kuchni i łazienki - 400 zł, bez opłat - 660
509 720
lokal - powierzchnia 80 m2, taras 50
m2, centrum - bar pod jesioneM
- świeradów zdrój 59-850 ul: sienkiewicza 11 a, na cele gastronomiczne i
inne - 669 939 684
2 pokoje, 45 m2 - Różyckiego 1, III piętro,
1000 + liczniki, częściowo umeblowane
(lodówka) - 603 893 815

2 pokojowe - na Zabobrzu 2, okolice
Kauflandu. Ładne, umeblowane, bez
pośredników, 950 + liczniki. Proszę dzwonić po 17 - 665 880 959
2 pokojowe mieszkanie w Cieplicach - z
aneksem kuchennym. Czynsz 1200 zł.
Lic. 8151 - 600 258 703
2 pokojowe Zabobrze III - ładne mieszkanie 52 m2, umeblowane, 1180 zł. (w tym
czynsz) + liczniki. Jednomiesięczna kaucja
- 608 283 691
2/3 pokojowe Wyspiańskiego - bardzo
atrakcyjne mieszkanie do wynajęcia przy
ul. Wyspiańskiego. 2 sypialnie kuchnia z
aneksem. 1200 zł. + liczniki nr lic 12181
Marek Stępień - 508 240 821
3 pokoje w mieszkaniu studenckim - koło
Akademii Ekonomicznej, wyremontowane. Balkon, w pełni wyposażone i
umeblowane. Cena 350 zł. pokój + media
- 606 152 229
87 m2 lokal bez wkładu własnego - b.dobra
lokalizacja obok marketów 45 zł. netto /m2
- 502 538 710
atrakcyjny lokal 87 m2 - przy Kauflandzie, nie wymaga wkładu własnego 45
zł./m +VAT - 501 730 905
atrakcyjny lokal użytkowy - w centrum Jeleniej Góry - 603 347 415
bardzo ładna kawalerka - blisko centrum 33 m2 w nowym budownictwie
umeblowana i wyposażona z miejscem
parkingowym. Cena 800 zł w cenę wliczone ogrzewanie i czynsz. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
bardzo ładne mieszkanie - w Podgórzynie 80 m2 w nowym budownictwie
częściowo umeblowane i wyposażone
z miejscem parkingowym. Cena 900
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
duża kawalerka - w Jeleniej Górze 200
m od centrum. Minimum na rok - 510
124 844
dwupokojowe, 600 zł. - jasne, dwupokojowe, nieumeblowane w centrum
Jeleniej Góry. Ogrzewanie piecowe.
Więcej inf.: Joanna Szwarga 519350100
Osoba odp. zaw. Roksanes Żukowski nr
lic7867 - 519 350 100
grunt z zapleczem - przy Wrocławskiej
- 603 954 845
gustowna, komfortowa kawalerka - blisko centrum w pełni umeblowana. Parking.
900 plus liczniki - 515 184 565
kawalerka 30 m2 - ul. Bacewicz, w
większości umeblowana, duży balkon,
czysta, zadbana. Ocieplony budynek, III
p. Cena 650 zł. (w tym czynsz) + media
- 793 345 618
kawalerka przy ulicy Ptasiej - jest
umeblowana praktycznie brakuje tyko
łóżka - 504 122 355
kawalerka w centrum - Jeleniej Góry
dla studentów - od stycznia - 511 557 110
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kawalerkę blisko centrum - 33 m2
w nowym budownictwie na parterze,
umeblowana i wyposażona z miejscem
parkingowym. Cena 800 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
kosMetyczce wynajmę pomieszczenie - w salonie odmowy w Szklarskiej
Porębie - centrum - 509 362 640
lokal - na Sylwestra. 2 tys. zł. + opłaty
- 509 947 972
lokal biurowy - 16 m2 w centrum - niski
czynsz - 510 243 264
lokal handlowy w ścisłym centrum Jeleniej Góry, 44 m2, 3500 zł. + vat. ‘NKOP’
Lic.6572 - 509 908 800
lokal usługowo-handlowy - 53 m2 w
centrum - 501 259 736
lokal usługowy wiejska - Lokal usługowy do wynajęcia na ul. Wiejskiej Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 826
lokal użytkowy - w centrum miasta 80
m2 na parterze z witryną. Cena 5000 zł
plus VAT i media. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
lokal użytkowy (86 m2) - w Jeleniej
Górze przy ul. Kiepury - 602 428 640
lokal w centrum - 80 m2 na parterze
z witryną. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Magazyn 120 m2 - Więcej inf Joanna
Górka j.gorka@stepien.org.pl Osoba odp.
zaw. Roksanes Żukowski lic.7867 ABN
STĘPIEŃ - 514 600 102
Mieszkanie - 2 pokoje, Kiepury. Cena
900 zł + liczniki - 512 567 169
Mieszkanie 2 pokoje - 45 m 2 na
Kiepury od zaraz/ Zabobrze 3; częściowo
umeblowane, ładne-po remoncie, balkon,
winda.1000 zl w tym czynsz + kaucja 1500
zł. - 667 907 015
Mieszkanie 2 pokoje - Zabobrze I, 900
+ liczniki - 603 893 815
Mieszkanie 2 pokojowe - na Osiedlu
XX-lecia. Częściowo umeblowane. Cena
1000 zł. + liczniki. Kaucja zwrotna 500 zł.
Wolne od zaraz - 510 396 494
Mieszkanie 3 pokojowe - ok. 100 m2
w Sobieszowie. Oplata 1200 zł.+ liczniki
(woda, energia, gaz) + kaucja - 502
447 619
Mieszkanie jednopokojowe z salonem
- Położone przy ul. Krótkiej w Jeleniej
Górze. Mieszkanie po remoncie wysoki
standard. Wynajem na min 6 miesięcy
- 608 013 985
Mieszkanie na Morcinka - 2 pokoje,
aneks kuchenny, 35 m2, oplata: 800 zł.
+liczniki (woda, energia) + kaucja, od zaraz.
- 608 404 586
Mieszkanie na Zabobrzu 65 m2 - 3
pokoje komfortowe, umeblowane na dłuższy okres. Wysoki parter - 691 648 261
Mieszkanie na Zabobrzu III - nowe, 2
pokojowe, 58 m2, 1200 zł. + media - 607
799 424

Już od teraz
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zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Mieszkanie nowe 3 pokojowe - 68 m2
+ wiata garażowa + ogród, umeblowana
kuchnia i WC 1500 zł + media w Cieplicach
Słoneczna Dolina - 721 116 001
Nowe dwupokojowe - Ładne, nowe dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 826
Nowe mieszkanie 2 pokojowe - na 1
piętrze balkon 1100 zł. + opłaty i kaucja
- pilne - 664 514 258
Od zaraz 2-pokojowe - mieszkanie w
Parku Sudeckim - 509 908 800
Od zaraz dla dwóch osób - mieszkania
w Szklarskiej Porębie 2 lub 3 pokojowego
umeblowanego - 796 985 622
Pokój + kuchnia 40 metrów - parter
blisko centrum od zaraz 550 + media
- 509 229 141
Pokój 1 osobowy dla studentki - w
mieszkaniu studenckim (2 pokojowym) na
Zabobrzu. 250 zł.+ media. - 510 744 148
Pokój 2 osobowy dla studentek - niepalących Internet, tv, parking 250 PLN +
media - 508 127 007
Pokój spokojnej studentce - w zamian
za opiekę nad 8-latkiem - 782 274 906
Pokój w Cieplicach - jeden pokój w
domku w Cieplicach, dla studentów, pary,
osoby pracującej z dostępem do kuchni,
łazienki, internetu - spokojna dzielnica
- 503 630 899
Pokój z kuchnią - dla studentów 350
zł. od osoby plus media plus kaucja - 509
996 394
Połowalokalu od stycznia - ul. Sudecka
- 19 metrów plus zaplecze i WC - 1400 zł.
plus opłaty około 200 zł. - 882 639 452
Poszukuję współlokatora - do mieszkania przy KK - 606 251 942
Pół domu - tanio, os. odp. nr lic.7867
- 514 600 105
Pół domu - z wyposażeniem + umeblowanie + garaż + ogród przystępna
cena informacje od godz. 8 do 22 - 517
557 564
Salon kosmetyczny w centrum - wyposażony w Mikroderm Kawitacja Woskownica Parafiniarka Fotel Lampa lupa za 700
zł. plus rachunki ok 150 zł. Od ZARAZ
- 660 687 031
Umeblowanakawalerka - po remoncie
we Wleniu/k JG Parter, własne ogrzewanie, liczniki na wodę, bezczynszowa,
ogródek i komórka. Odstępne 400 pln/mc
- 609 479 090
Umeblowana ładna kawalerka - w
Jeżowie Sudeckim okolice poczty - 1
piętro, piec dwu-funkcyjny, duża łazienka,
kuchenka gazowa 25 m2. - 513 048 068
Umeblowane mieszkanie 2 pokojowe
- Zabobrze III. 900 zł. (w tym czynsz) plus
liczniki - 661 871 073
Umeblowane pół domu - w J.Górze
ul. Graniczna. 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
Wysoki standard za tylko 1000 zł/m- +
opłaty licznikowe - 505 082 790
W Jeleniej Górze - jest pomieszczenie
na działalność gospodarczo - usługową
53m2. Pomieszczenie jest na parterze
- 508 118 880
W Podgórzynie - bardzo ładne mieszkanie
dwupoziomowe w nowym budownictwie
80 m2, częściowo umeblowane i wyposażone. Cena 900 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Wydzierżawię lokal gastronomiczny
- w Jeleniej Górze - 793 770 062
Wynajmę okazale mieszkanie - atrakcyjnej studentce - 691 636 249
Wynajmę pub na Sylwestra - cena 2 tys.
zł. + opłaty - 509 947 972

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 spokojne uczennice - pokój w mieszkaniu
blisko centrum JGw rozsądnej cenie - 722
267 736
Magazyn na parterze - do 100 m - Cieplice, Jelenia Góra z łatwością dojazdu,
oświetlony i bez wilgoci. Tanio - 509
227 400
Matka z córką - mieszkanie do 750 zł
na dłuższy pobyt. Bez pośredników - 514
352 551
Mieszkanie 1-2 pokojowe - w Sobieszowie - 509 421 219
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - JG
do zamieszkania od połowy grudnia lub
stycznia - 663 661 700
Mieszkanie 2 pokojowe - na dłuższy
okres - 880 491 908
Para pracująca - od zaraz spokojna
para - wynajmie stancję: pokój lub dwa w
Cieplicach do 750 zł. - 793 686 630
Pomieszczenie magazynowe - do 30
m2 dobry dojazd - 605 550 051

Studentka szuka pokoju - jednoosobowego do wynajęcia od stycznia - 792
299 113

USŁUGI
BUDOWLANE

Szukam pokoju - bądź pokoju z aneksem kuchennym do wynajęcia, zadbany,
spokojna okolica - 693 352 674

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

Umeblowana kawalerka - w cenie do
650 zł (+ liczniki) na dłuższy okres. Najlepiej
od stycznia - 665 880 959

Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, paneli, cyklinowani schodów,
renowacja drzwi, malowanie wnętrz i
gładzie - 697 143 799

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609 789 262

Na kawalerkę własnościowe 54 m2
na Zabobrzu II w bardzo atrakcyjnym
punkcie - 501 038 525
Mieszkanie 2 pokojowe - 40 metrów
czynszowe na większą kawalerkę najlepiej w Cieplicach lub Sobieszowie - 728
325 325
Na dwa inne - Jelenia Góra Cieplice
- wysoki standard mieszkanie 2 pokoje
52 m2, z CO łazienką z ogrodem i piwnicą/warsztatem zamienię na dwa inne
mieszkania lub dom do remontu - 513
067 750

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Poznam wolnego pana, mile widziany
wdowiec do 70 lat - zapraszam do
swoje zielonej zagrody, wdowa Janina
- dzwonić 10 rano, 19-21 wieczorem
- 075 76 46 153
20 latek - z miłą chęcią pozna panią do 35
lat w celach towarzyskich - 724 521 398
30 latek chętnie wypieści starszą panią,
również puszystą, higiena, dyskrecja
100%, możliwy mały sponsoring. Tylko
SMS-ja oddzwonię - 726 783 013
56 latek pozna panią - z którą spędzi
resztę życia. Obfite kształty mile widziane
- 603 783 521
Atrakcyjnabrunetka - dyskrecja, tylko
wyjazdy - 661 524 389
Blondynka 21 lat - o rubensowskich
kształtach i dużym biuście, tylko na
wyjazdy dyskrecja i higiena 100% - 794
279 020
Dyskretny, szpakowaty - szczupły
dla nieśmiałych, chcących się popieścić
nie dla pieniędzy, dla przyjemności, młodszych i starszych - 792 616 259
Eliza - atrakcyjna brunetka - Wyjazdy
- 661 524 389
Hiszpan, francuz - zabawy z gadżetami,
dominacja, jeśli masz ukryte fantazje
erotyczne zadzwoń, a ja je spełnię - 787
233 051
Intymne spotkania - z młodą blondynką
- spotkania połączone z relaksacyjnym
masażem erotycznym - 508 504 141
Kobieta 29 Mężczyzna 35 - Para
pozna kobietę Bi do 33 lat - zapewniamy
dyskretność - 798 160 321
Ładne kobiety - Ładne kobiety - 726
748 276
Młody, wysportowany - szuka starszej
kobiety w celu towarzyskim - 796 796
823
Nowe dziewczyny - Nowe dziewczyny
- 726 539 831
Pan dla kobiet - Jelenia Góra - młody,
zadbany, dyskretnie - 725 607 583
Pan dla pań - Pan dla pań - 509 208
912
Pan dla samotnych kobiet - Pan dla
samotnych kobiet - 784 801 380
Pan, 33 lata - zaniedbywany przez żonę
pozna panią - 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
Poznam dziewczynę-Wojtek - 33 lata,
kawaler, wyższe wykształcenie, 180 cm
wzrostu, blond włosy - 605 499 767
Poznam mężatkę - 30 lat - 691 775
261
Poznam zadbaną i dyskretną - Panią
Bi z ładnym biustem. J.Góra i okolice.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam - 607
495 461
Szukam sponsorki - 693 007 836
Szukasz dyskrecji, higieny, kultury?
- Zadzwoń i spotkaj się z uroczą blondynką
o kobiecych kształtach - tylko dojrzali
panowie - 796 137 052
Szukasz miejsca zadbanego - czystego
i pachnącego gdzie się zrelaksujesz
zadzwoń czekam 24 h tylko panowie od
30 lat do … - 787 233 051
Zmysłowa- o zaokrąglonych kształtach
biuście pięć - dyskrecja 100% tylko dojrzali
panowie - 884 147 295

Świadectwa energetyczne - 601
570 426
Rzeczoznawca budowlany - 601
570 426
Świadectwa charakterystyki energetycznej - 691 759 542
Remonty mieszkań - tanio i solidnie
- 698 056 197
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie, podłogi, wiele wiele innych, solidnie i
szybko - 880 992 649
Dachy, remonty, pokrycia, konserwacja, ocieplenia, wentylacja - 602
882 480
Wykonuję usługi remontowebudowlane, glazura, hydraulika, panele
- wystawiam faktury - 502 068 070
Brukarstwo - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
Budujesz lub remontujesz - Szukasz
firmy, której możesz zaufać. Jesteśmy do
twojej dyspozycji. Zadzwoń i skorzystaj z
naszych usług - 888 269 797
Dachy Fornal - Wykonujemy: pokrycia dachów, ciesielki, obróbki blacharskie, rynny, murowanie kominów,
podbitki. Solidna firma z gwarancją Siedlęcin ul.Topolowa 16 - 603 582 239
Firma brukarska - zbiera zamówienia
na wykonanie zleceń w 2010 roku - 511
324 011
Firma Ich troje - wybudujemy dom
wykończymy, wewnątrz dom lub mieszkania super cena - 783 990 284
Gładzie, panele, glazura - regipsy
- remonty mieszkań, łazienek kompleksowo, solidnie- terminowo - 669 831 305
Hydraulika - montaż centralnego
ogrzewania wod-kan, gaz, tanio i profesjonalnie - 696 484 516
Hydraulikaod a do z - montaż - pieców
na gaz, drewno, miał węglowy - kominków
- instalacji grzewczych, sanitarnych,
gazowych - ogrzewania podłogowego
Podłączenia - kuchenek - junkersów (Na
terenie Dolnego Śląska) - 603 237 605
Kafelkowanie - gładzie, ścianki
działowe, malowanie, panele itp. łazienki,
kompleksowo - 506 140 864
Kompleksowe remonty wnętrz Pozwól nam się zająćTwoim mieszkaniem
- płytki, tynki, gładzie, płyty GK itp. Fachowo
i solidnie zapraszamy - 794 698 553
Koparka kołowa - 16-to tonowa - 601
789 268
Koparko - ładowarka - z wywrotką do
wynajęcia, tanio i solidnie - 793 240 653
Koparkoładowarka - prace
ziemne, wykopy, zbieranie humusu, widły
do palet - 785 535 629
Kostka brukowa itd. - tarasy, podjazdy,
parkingi, mury z kamienia, ogrodzenia,
doradztwo, szybko tanio i solidnie - 787
210 943
Kostkagranitowa i betonowa - Fachowe
wykonanie i porada - 511 324 011
Malowanie tapetowanie - kładzenie
paneli itp. - 512 441 518
Meblozabudowy szafy itp. – pawlacze, szafy, garderoby itp. projekt, wykonanie i montaż - 603 328 832
Mieszkania, łazienki remonty - regipsy,
zabudowy, gładzie, malowanie, podłogi i
inne - 880 992 649
Ogólnobudowlane usług - docieplenia, elewacje, remonty domów, mieszkań - 606 508 723
Prace brukarskie - podjazdy, ścieżki,
place, ogrodzenia, mury, schody itp.
Fachowo, szybko - 509 939 927
Prace remontowo-wykończeniowe
- szybko, fachowo. Ceny konkurencyjne
- 509 939 927
Profesjonalne układanie paneli
- podłogowych 14 zł/m2 - 511 065 391
Regipsy, płytki, panele - szybko, czysto i
solidnie - 518 854 126
Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie - 698 056 197

Remonty - mieszkania, pensjonaty
- 793 643 648
Remonty - wykończenia, rabaty, płytki
panele regipsy, szybko solidnie - 518
854 126
Remonty łazienek mieszkań - wykończenia budowy od podstaw - 784 801
380
Remonty mieszkań - glazura, łazienki,
malowanie, docieplenia budynków (własne
rusztowanie) - 724 609 453
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, panele, regipsy itp. - 669 947 981
Remonty, wykończenia - mieszkańłazienek, kompleksowo, solidnie terminowo - 669 831 305
Renomax ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty domów
mieszkań - 606 508 723
Remonty, wykończenia - rabaty, panele
płytki, regipsy, szybko solidnie - 518 854
126
Rusztowanie elewacyjne - 100 m2 do
wynajęcia, możliwy transport i rozstawienie, wykonawstwo docieplenia, elewacje
- 606 508 723
Solidne remonty - mieszkań, łazienki
kompleksowo. Tanio i solidnie, konkurencyjne ceny - 783 203 200
Solidnie, szybko i tanio - wykonam
remont mieszkania: tynki, regipsy, gładzie,
malowanie, podwieszane sufity, ocieplanie
poddaszy. Wystawiam faktury VAT - 512
117 726
Sufity podwieszane - ścianki działowe,
zabudowy z płyt g/k, gładzie gipsowe,
malowanie, glazura GRUPA MANY - 607
720 825
Szybko i solidnie - płytki, panele, regipsy,
malowanie, tapetowanie, gładzie, tynki itd...
- 608 026 379
Szybko, dobrze, solidne - malowanie
- Szybko, dobrze, solidne - malowanie
- 669 831 305
Układanie paneli - podłogowych, ściennych itp. budowa ścianek działowych z płyt
drewnopochodnych - 669 826 053
Usługi budowlane - brygada 3 osobowa
wykona wszelkie Usługi budowlane elewacje, gładzie, malowanie, panele, kafelki,
regipsy i tym podobne - 783 747 053
Usługi budowlane - remonty mieszkań,
łazienek, pensjonatów itd - 727 655 028
Usługi koparko-ładowarką - Katapiler
- 601 789 268
Usługi ogólnobudowlane - remonty
wykończenia, docieplenia elewacje,
szybko tanio i solidnie - 785 978 369
Usługi remontowo-budowlane - dekarstwo, wlewacie, ogrodzenia - 507 408
229
Uszczelnianie okien - montaż mebli
itp., hydraulika, budowlane, uszczelnianie okien, mycie okien, różne drobne
naprawy i montaże - 500 505 002
Wlokbud - prace budowlane - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarki
z wywrotką, zagęszczarki gruntu - 793
240 653
Wykonamy wykończenia mieszkań jak również murki oporowe ogrodzenia itp.
Ogólnie prawie wszystko - 609 493 264
Wykonujemy prace - płytki, panele,
regipsy, malowanie, tapetowanie, gładzie,
tynki. Szybko i solidnie - 608 026 379
Wykończenia - kafelki, regipsy,
gładzie, panele, malowanie, elewacje
z tynku naturalnego lub mineralnego
- 793 240 653
Wykończenia wnętrz - panele, płytki,
malowania, glazura, łazienki od A do Z
z gwarancją wykonania, solidnie - 506
140 864
Wynajem rusztowań - wynajem rusztowań - 721 074 711
Wywóz gruzu kontenery - Wywóz
gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia,
żwir), wycinka drzew, kontenery, zsypy
budowlane DO WYNAJĘCIA - 667
701 333

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
Agencjadetektywistyczna.Licencjonowany detektyw, lic 0003953,rejestr
MSWiA RD.19.2009. Profesjonalne
usługi detektywistyczne z zachowaniem pełnej dyskrecji. Sprawy cywilne,
rozwodowe, gospodarcze, obserwacja, wywiad i inne - 601 637 134
Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl
512-043 153

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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Og£OSzenia
USŁUGI
EDUKACJA SZKOLENIA

USŁUGI
SPRZĄTANIE

ośrodek szkolenia kierowców u
rumcajsa zaprasza na kurs prawa
jazdy kat. b - 075 75 333 21, 691 873
599, 693 486 887
korepetycje - wszystkie poziomy,
przedmioty, kursy maturalne, poprawkowe i inne propozycje. zapraszam
platu koreptycje - 075 64 700 08,
600 153 322
geograFia - matura - 075 64 13 637
angielski korepetycje - Studentka 4
roku Uniwersytetu Wrocławskiego udzieli
lekcji angielskiego dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. e-mail: mag.98@wp.pl - 883
610 003
język hiszpański - Lekcje hiszpańskiego,
doświadczenie, filologia, certyfikaty, wszystkie poziomy, dyspozycyjność, tłumaczenia
- 609 315 501
język niemiecki - korepetycje, nauka na
każdym poziomie - 781 402 004
język polski Pomoc w nauce - przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty i
egzaminu gimnazjalnego. Sumiennie i w
milej atmosferze - 691 235 461
korepetycje - matematyka, fizyka
- szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
średnia - 668 411 947
korepetycje z matematyki - do szkoły
średniej włącznie, również w małych grupach, także w weekendy, mila atmosfera
- 500 101 667
korepetycje z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556

posprzątaM, umyję okna - 665
733 268
przedświąteczne sprzątanie - 665
733 268
posprzątaM profesjonalnie biura i
mieszkania - 880 462 049
FirMatransportowo-usługowa oferuje
usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, klatek, magazynów,
mycie okien, pranie dywanów - 508 519
024 lub 518 031 824
Mycie okien - złota rączka - montaż
mebli wykładzin itp., hydraulika, budowlane, uszczelnianie okien, mycie okien,
różne drobne naprawy i montaże - 500
505 002
posprzątaM mieszkania - domy, biura
- 880 462 049
pranie dywanów tapicerki - Pranie dywanów tapicerki meblowej i samochodowej śr.
sprzęt KARCHER. - 602 741 924
sprzątanie mieszkań - domów, biur
- również po remontach. Profesjonalnie,
solidnie, terminowo - 669 831 305
uMyję okna - idą święta czas na mycie
okien życzę wesołych świat za niewielka
kwotę umyję okna - 695 825 265
wszystko w domu - złota rączka
- sprzątanie po remontach, montaż mebli
wykładzin itp., hydraulika, budowlane,
uszczelnianie okien, mycie okien, różne
drobne naprawy i montaże - 500 505 002

USŁUGI
MUZYCZNE
zespół muzyczny wesela - imprezy
okolicznościowe, karaoke - 603 785
794
wesela, imprezy, muzyka wokalna
+ akordeonowa, oświetlenie, różny
repertuar - Muzyk orkiestra - 692 046
727, 075 75 339 21
dj - Wesela - studniówki, imprezy firmowe.
Karaoke gratis! Tanio i profesjonalnie! - 509
669 437
dj z doświadczeniem - poprowadzi wesela
studniówki bankiety - 607 512 107
Mercury z Jeleniej Góry - To rzetelny
4 osobowy zespól muzyczny dobrze
obsługujący każdą imprezę. Różnorodna
muzyka, też instrumenty dęte. KOLMUZ
- 609 299 524
Muzyczny duet - studniówki, wesela,
bankiety - 609 851 863
pogotowie muzyczne - szeroka oferta
usług muzycznych od małych przyjedź,
wesel aż po festyny na wolnym powietrzu
KOLMUZ - 609 299 524
zespół muzyczny SILVER - obsługa
muzyczna wesel studniówek imprez
okolicznościowych - 505 157 091
zespół Muzyczny Topaz - skład 3
osobowy. Profesjonalne nagłośnienie i
oświetlenie. Obsługujemy wesela, bankiety
i inne przyjęcia - 693 295 832
zespół muzyczny ULTIMATUM wesela, imprezy firmowe, KARAOKE!
- 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
zaopiekuję się starszą osobą zrobię zakupy, ugotuję, posprzątam
- 665 733 268
eMerytka zaopiekuje się małym
dzieckiem
szukaM pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906
podejMę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906

USŁUGI
RÓŻNE
podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczneszczotkowaniedywanów,
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
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
świadectwa energetyczne
790 273 163
71 785 68 28
silesia2@vp.pl
chwilówki do 600 zł. - jelenia
góra i okolice - 785 135 590
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

karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
Vat - 075 76 72 773, 603 646 803
hydraulik - tanio - 605 180 403
roznoszenie ulotek, gazetek reklamowych do 15 km od miasta - tanio i
solidnie - 696 279 734
wspólnoty mieszkaniowe, księgowość i rozliczenia - 507 540 459
garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39
025, 501 234 403
sprowadzanie aut na zamówienie
- załatwiam wszelkie formalności z tym
związane - 886 157 162
uwaga panie, panowie - jeśli masz
ok.50 do 150 lat, lubisz kabaret starszych panów i chciałbyś spróbować
to zadzwoń - niezależny kab. literacki
MetaForazaprasza na przesłuchanie
- 693 638 032
biuro napisze wniosek unijny - 1.1.D2:
działalność uzdrowiskowa w miejscowościach uzdrowiskowych - 604 610 097
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
biuro rachunkowe - księgowość pełna,
uproszczona, kadry, ZUS - 604 610 097
biuro usług księgowych - Prowent
poprowadzi KPiR, księgi handlowe, ZUS,
kadry i place, VAT od materiałów budowlanych. Zachełmie 3 koło Podgórzyna.
- 509 677 922
chcesz kupić, sprzedać, wynająć
- mieszkanie, dom, działkę, lokal czy
inną nieruchomość nie czekaj zgłoś się
do nas nieruchomości Siofer lic. 12470
- 691 081 247
drobne naprawy AGD - montaż,
wymiana sprzętu, instalatorstwo elektryczne i hydrauliczne w gospodarstwie
domowym, usuwanie usterek mechanicznych - 697 974 319
galanteria drzewna - toczenie w
drewnie - 666 292 949
hydraulik monter - wentylacja sieci
gazowe uprawnienia - 603 540 888
instalacje elektryczne od A do Z
- wraz z pomiarami, oraz instalacje alarmowa, strukturalna i telewizyjna, w biurze,
domku lub mieszkaniu - 661 813 117
kontenerowy wywóz gruzu i śmieci
- wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery
5m 7m i 8m3. Konkurencyjne ceny.
Zapraszamy - 511 508 841
kontenery - wywoź gruzu, śmieci
oraz innych odpadów w kontenerach
- 727 548 553
Mąż do wynajęcia - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
Meblozabudowy szafy itp. - pawlacze, szafy, garderoby itp. wykonanie i
montaż - 603 328 832
naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
ogrodzenia metalowe kute - balustrady kraty okienne wykonam szybko i
tanie - 785 978 369
pierogi, uszka z kapustą i z grzybami, z serem i ziemniakami, z serem i
pieczarkami. Naprawdę warto polecam
- 607 645 184
pilnie nawiążę stałą współpracę najchętniej z firma polsko-niemiecką,
zaoferuję swoje usługi tłumaczenia (jez.
niemiecki) dokumenty, negocjowanie
- 504 102 265
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podciśnieniowe czyszczenie dywanów - tapicerki meblowej samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher ‘Marcus-Karcher’ - 792 216 960
pogotowie antenowe - Pogotowie
Antenowe, Serwis, Naprawa, Regulacje,
Mont-Sat ul. Wolności 52 (Mała Poczta),
ul. Jagiellońska 19, Wyspa TESCO (koło
kasy nr 13) 0756428699, 0500183279,
0602810896 - 075 64 285 88
pranie dywanów, wykładzin - tapicerek
meblowych i samochodowych. Tanio,
dokładnie - profesjonalnie. Podciśnieniowo
środkami i maszynami firmy KARCHER
- 601 566 508
pranie Tapicerki Samochodowej - Kompleksowe czyszczenie i przygotowywanie
aut na zimę. Profesjonalna chemia i sprzęt
firmy Karcher. Faktura VAT na życzenie
- 609 373 583
prowadzenie ksiąg rachunkowych
- pełna księgowość, rozliczenia PIT, CIT,
VAT, sprawozdania finansowe-tanio - 605
248 272
sprowadzę każde auto - na zamówienie pomoc w formalnościach.Autoholowanie - 886 157 162
szaFy wnękowe - z drzwiami przesuwnymi i inne meble na wymiar promocja
cenowa zapraszamy - 500 452 760
szaFy z drzwiami - przesuwnymi meble
na wymiar 8 lat doświadczenia niskie ceny
i wysoka jakość - 500 452 760
szkolenia BHP - wstępne i okresowe
- 662 273 406
szybka pożyczka gotówkowa - na
Święta - 509 375 412
szybka pożyczka w domu klienta - miesięczne spłaty rat - 509 675 760
ścinkawysokościowa drzew - w koronie
i przy pniu. Pielęgnacja terenów zielonych
cięcie drewna opalowego - 785 978 369
święta domowej produkcji – uszka,
krokiety, pierogi z kapustą i grzybami, ciasta
- 603 938 986
święta w sanatorium! - Nie gotuj...!
Nie piecz...! Nie zmywaj...! Spędź z nami
Święta przy wspólnym stole wigilijnym w
życzliwej rodzinnej atmosferze! Zapraszamy! agat_mark@wp.pl SP ZOZ Sanatorium MSWiAAgat - 075 75 520 64
święty Mikołaj tuż tuż - pomysł o swoim
maluszku i spraw mu niepowtarzalną
radość zamawiając wizytę Świętego
Mikołaja - 603 484 714
telewizja nowej generacji - Telewizja
Nowej Generacji N, Telewizja na Kartę.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała Poczta),
ul. Jagiellońska 19, Wyspa TESCO (koło
kasy nr 13) - 075 64 28 588, 075 64 286
99, 500 183 279
tuning Shop - lampy, kierunki, elementy
układów dolotowych, wyposażenie wnętrza, układy wydechowe, grile i wiele innych
- 515 206 283
usługi domowe - Usługi domowe - 607
401 973
usługi hydrauliczne - centralne ogrzewanie, instalacje wodne, kanalizacyjne,
montaż urządzeń i armatury sanitarnej
- 669 826 053
usługi hydrauliczne - instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne - 511 639 680
usługi hydrauliczne - 513 194 392
usługi księgowe - rachunkowe, minimalizacja obciążeń podatkowych, kadry,
place, ZUS - 693 876 595
usługi tłumaczenia (jez. niemiecki) - pilnie nawiążę stałą współpracę najchętniej
z firma polsko-niemiecką, zaoferuję swoje
usługi tłumaczenia - dokumenty, negocjowanie - 504 102 265
Vital&spa Laola w Pobierowie - zaprasza na Sylwestra - 784 693 419
wędzarnia- wykonam na zamówienie
pyszne wędzone szynki, boczek - 513
709 812

wykonuje usługi reklamowe - na
życzenie klienta, taniej niż konkurencja (
plakaty, banery, wyklejanie witryn sklepowych i samochodów) - 605 897 944
wywóz gruzu - kontenerami - Wywoź
gruzu, śmieci oraz wszelkich innych
odpadów w kontenerach. Konkurencyjne
ceny - 727 548 554
złotyWidok - zaprasza pełna konsumpcja, zespół - 604 151 478

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
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 369lotnisko auto-lawetakraj-zagranica,sprowadzanie aut na zamówienie - załatwiam
wszelkie formalności - 886 157 162
autoholowanie 1 zł - km
- 7 osób + 1760 ładowności,
laweta 2500 kg (tanio, szybko,
profesjonalnie). przeprowadzki,
transport osób na lotnisko – 075
64 39 025, 501 234 403
autotransport kraj - zagranica
- sprowadzę każde auto na zamówienie,
pomoc w formalnościach - 886 157 162
FirMa Jantur-transport - Przewozy osób
do Niemiec - 16 lat stażu. Przewozy z
adresu pod adres. Północ i Południe
Niemiec - 603 195 890
lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice. F-ra
VAT - 607 763 204
poMoc w przeprowadzkach - złota
rączka - montaż mebli wykładzin itp,
hydraulika, budowlane, uszczelnianie
okien, mycie okien, różne drobne naprawy
i montaże, przenoszenie mebli - 500
505 002
przeprowadzki - transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter
Meblowóz, 25 m3, Iveco Daily 17 m3, ład.
1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i solidnie. Faktury VAT - 509 211 282
tani transport - przeprowadzki - w razie
potrzeby pomoc w załadunku, noszeniu
oraz montażu mebli. Jelenia Góra i okolice
- 609 243 506
tanio bus - Tanio bus. - 666 126 902
transport - tanio bus max zawsze i
wszędzie - 607 083 078
transport i przeprowadzki - Bus
wym. 350*170*210cm. cena do negocjacji
wystawiam rachunki - 661 291 148
transport towarowy i osobowy - Bus
Renault Master (1,50/km) i BMW na gaz
0,70/km (ceny umowne) - 728 895 353
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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
bądź piękna przez cały rok - Makijaż
ślubny, dzienny, wieczorowy, tipsy żelowe,
manicure na naturalnych paznokciach
- super ceny zadzwoń i omów się już dziś!
- 787 369 052
Masaż leczniczy kręgosłupa - skolioza,
problemy z kręgosłupem eta - okolice
Jeleniej Góry - 793 771 795
Masaż, sauna - laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
komputerowe odchudzanie, vibroacustic
- migrena, depresja, nerwica, solarium
- 600 106 329
Masaże - bóle mięśniowe - po wysiłku
sportowym, relaksacyjne, wspomagające
odchudzanie. Promocja świąteczna - 663
641 363
Masaże - profesjonalny leczniczy relaksacyjny częściowy, całkowity, również
twarzy - 517 511 515
Mobilne usługi kosmetyczne - dla hoteli
i pensjonatów - 783 485 952
porady laktacyjne - w domu pacjentki
- 661 025 929
prezent na Mikołaja - Zrób prezent!
Zarezerwuj zimową kurację w Sanatorium
MSWiA w Cieplicach 10.01.-24.01.2010 z
rabatem 30%! Szczegóły: agat_mark@
wp.pl - 075 75 520 64
stylizacja paznokci żel akryl - Bogate
zdobnictwo, elastyczne godziny. Szklarska
Poręba Zapraszam - 696 441 661
tipsy - dojadę lub w gabinecie. Żel, akryl,
bogate zdobnictwo, elastyczne godziny,
gwarancja 4 tygodnie. ZAPRASZAM
- 693 889 770
ośrodek terapii zintegrowanej
gabinet psychiatryczny
606 921 436
gabinet psychoterapeutyczny
602 638 645
jelenia góra ul. grottgera 7
(ii piętro budynku poradni
przeciwgruźliczej i chorób płuc)
tipsy od 35 zł/. - dojadę do domu,
porządna robota, również zrobię profesjonalny makijaż na każdą okazję, czesanie
okolicznościowe. Wszystko za małe
pieniądze - 667 130 673
tipsy żelowe - bogate zdobnictwo. Posiadam certyfikat i doświadczenie. Cena 40 zł.
- 663 500 608
tipsy,Manicure - pedicure, henna,
masaż twarzy, peeling, wizyty domowe
- 663 860 006

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
oddaM - 3-miesięczne kocięta w
dobre ręce odchowane, śliczne, czyste
- (koteczka i 2 kocurki) - 605 245 534
oddaM - gruz - około 6 T - JG - 501
730 905
przyjMę - ławę rozkładaną i dwa
fotele rozkładane lub sofy dla dzieci.
- 667 380 961
przyjMę - każdą ilość cegły rozbiórkowej własny transport - 693 544 694
przyjMę - meble kuchenne i wersalkę
– ok. Jeleniej Góry - 721 581 638
przyjMę - meble pokojowe i kuchenne
- samotna matka - pilnie - 605 516 692
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www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Pamiętamy o Kilińskim. Walczymy o swoje miejsca pracy.
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Przyjmę - opał na zimę, kuchenkę
gazową oraz paczkę świąteczną dla
dziecka - bardzo dziękuję - 721 582
728
Przyjmę - telewizor, fotele, wersalkę
- 796 913 715
Przyjmę - wersalkę i meble pokojowe
- 796 489 564
Przyjmę - West Write Terrier - dla
dziecka na Mikołaja - 783 990 284

MOTORYZACJA
tv{vyhjqh
FELGI I OPONY
mlsnpêpêvwvu
SPRZEDAM
zwylkht
Opony na felgach do BmW
BMW E34
OPOny
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
Kołazimowe do Forda lub same felgi,
KOła
opny - 185/70 - 2 szt., 165/80 - 2 szt.
- 793 146 877
Koło dojazdowe - Ford Escort, pasuje
KOłO
też do innych fordów. Rozstaw szpilek
108mm. - 603 328 832
Komplet felg - alu 15 - do Bmw, 5x120 +
KOmPlEt
opony 195/60 205/60 używane, cena 1000
zł. do malej negocjacji - 661 702 054
Komplet pięknych alufelg - 19 cali
KOmPlEt
wraz z oponami Michelin ps2 za 1500 zł.
- 792 840 314
Opony Dębica nowe na gwarancji OPOny
175/65/14 do Opla Astry za 420 zł. felgi za
160 zł. Kpl. 4 szt. - 691 658 006

MOTORYZACJA
tv{vyhjqh
KUPIĘ
r|wp
Angliki - Auta z kierownica po prawej
angliKi
stronie. Całe - 721 721 666
Auto dostawcze - w całości na części
autO
samochody dostawcze Lublin - Fiat - VW
Lt dav - Ford - powypadkowe nie sprawne
technicznie. Jelenia Góra i okolice - 796
913 718
Autozłomowanie - 667 138 290
autOzłOmOWaniE
Opel Corsa C - rok 2000 - 2003, bezwyOPEl
padkowy - 783 018 363
Samochód w cenie do 1000 zł. - może
SamOchód
być uszkodzony lub bez opłat lub przyjmę
każde auto za wyrejestrowanie - 661
519 540
Skup aut za gotówkę - z lat 1993-2008
SKuP
cale i powypadkowe osobowe i dostawcze
- 664 200 250
Uszkodzone - całe - skup - auta
uSzKOdzOnE
uszkodzone, powypadkowe i całe, również
angliki. Odbieram własnym transportem.
- 721 721 666

MOTORYZACJA
tv{vyhjqh
SPRZEDAM
zwylkht
Części samochodowe z demontażu
do różnych marek - tanio - 696 594
665
Volvo 850 kombi - 95/4000 l. do rejeVOlVO
stracji - 886 862 034
Eskort 95 diesel td
TD -2200l. - 886
ESKOrt
862 034
Opel Van - do opłat, cena 9000 - 2000
OPEl
rok, 7 osobowy - 886 862 034
Citroen xm, 1993 rok - automat, pełna
CitrOEn
wersja, 3000 zł. - 665 951 366
Ford Escort kombi 1.8 - benzyna +
FOrd
gaz sekwencja sprzedam lub zamienię
- 669 831 305
Opel Vectra 1,8 z gazem - 89 rok, cena
OPEl
1100 zł. i części - 510 543 478
Seat Cordoba 1997/98r. - 1.6 cm3
SEat
czerwony. Centralny zamek na pilota,
immobilizer, alarm, wspomaganie,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
książka serwisowa opony lato - zima
- 728 315 380
274227. 520 24v vanoss - 92 rok, bardzo
zadbana, ważne opłaty - 665 337 048
REKLAMA
ylrshth
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codziennie w internecie
X

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

Chcesz zamiescic
reklame
Chcesz
zamiescic
reklame
tygodniku Jelonka?
w tygodniku
Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
273619. Alfa Romeo 156 8800 zł. - TS 2.0
- cena 8800 zł. - 667 979 072
274830. Alfa Romeo 2200 zł. - 146, 1.4
1995 rok, uszkodzony błotnik, sprawny do
jazdy 2200 zł. - 796 913 718
273746. Astra - 98 rok - 1.4 benzyna,
5-drzwi, bordo metalic, kupiona w salonie,
zadbana - 609 437 664
275102. Audi 80 B4 - 1993 1,9 TDI kombi,
w bardzo dobrym stanie. Wymienione
wahacze, łączniki stabilizatora tuleje itp
Autko zadbane bez wkładu finansowego.
Cena do negocjacji - 502 921 973
273399. Audi A3 2000 rok - 1.9tdi - stan
b.dobry 110 KM,4 x airbag, klimatronic,
elektryczne szyby i lusterka, ABS, duży
komputer pokładowy, oryginalne radio +
tuba oryginalna po wymianie oleju, klimatyzacja nabita w sierpniu, książka serwisowa,
2 kluczyki - 691 542 966
275232. Autokemping - Mitsubishi L300
- 603 328 832
274281. Bmw 525 - 2,5 benzyna, klimatronik, 2 stref., podgrzewane siedzenia,
elektryka, welur niebieski, silnik E 50 192
km, ksenon, alufelgi - 796 923 113
274397. Bmw e318 - benzyna + gaz,
pojemność 1.8, rok 1992, pełna elektryka,
klimatyzacja, poduszka powietrzna, ABS,
przyciemniane szyby, sportowy wydech,
dwa komplety kół. Cena 6800 do negocjacji - 691 049 677
273884. Bmw e36 sedan - 2*PP, ABS,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, centralny zamek, klimatyzacja 2
strefowa - 518 875 628
272784. Chevrolet Astro - Chevrolet Astro
- 601 924 778
275429. Cinquecento 700 - 1996 rok
- katalizator, rok produkcji 1996, przebieg:
112000 km, kolor: niebieski metalik,
autoalarm, centralny zamek na pilota,
bezwypadkowy, użytkowany, 1700 zł.
Gotowy do jazdy. e-mail:qmaty@o2.pl
- 601 582 597
275349. Citroen AX - 91 rok - stan dobry,
nowy przegląd, ekonomiczny niezgnity,
cena 1000 zł. do negocjacji lub zamienię na
większe auto - Karpacz - 504 168 706
272694. Citroen Berlingo - 2,0 HDI rok
2005 90KM przebieg 120 tys., II właściciel,
pełna elektryka, serwisowanyASO Grabarów, wersja multispeace, hak, homologacja
ciężarowy, faktura VAT, 25.555 netto
- brutto do ustalenia - 605 458 999
275091. Citroen Saxo vts 1.6 8v - portowa
wersja, auto godne uwagi - zapraszam na
jazdę próbną - 608 362 284

275410.
Citroen
ZXvts- 1.6
1,88vbenzyna,
275091. Citroen
Saxo
- portowa
sprawny,
ubezpieczony,
regeneracji
wersja, auto
godne uwagi -po
zapraszam
na
tylnej
belki koszt
brak przeglądu
jazdę próbną
- 608900
362zł,284
(na życzenie kupującego przegląd zrobię)
275410. Citroen ZX - 1,8 benzyna,
cena 1400 zł. - 607 612 378
sprawny, ubezpieczony, po regeneracji
274208.
tanio
po małej
tylnej belkiCivic
koszt96/97
900 zł,
brak- przeglądu
stłuczce.
uszkodzenia
widoczne
na
(na życzenie
kupującego przegląd
zrobię)
zdjęciach,
bo378
nie mam czasu
cena 1400sprzedaję,
zł. - 607 612
na naprawy, szczegóły telefonicznie, odp.
274208. Civic 96/97 tanio - po małej
również na sms - 726 542 896
stłuczce. uszkodzenia widoczne na
273670.
93 rok
1000
zł.czasu
- 1.2
zdjęciach,Corsa
sprzedaję,
bo -nie
mam
benzyna,
naszczegóły
chodzietelefonicznie,
zarejestrowany,
na naprawy,
odp.
zawieszenie
bdb.,
progi
również na sms
- 726
542całe
896 bez rdzy,
auto w dobrym stanie do jazdy. Siedlęcin
273670. Corsa 93 rok - 1000 zł. - 1.2
ul Górna 9 - 608 382 458
benzyna, na chodzie zarejestrowany,
275185.
Daewoo
Lanos
tys.
zawieszenie
bdb.,
progi- przebieg
całe bez86rdzy,
km.
garażowany
po przeglądzie
autozadbany
w dobrym
stanie do jazdy.
Siedlęcin
iulwymianie
oleju,382
płynów
Górna 9 - 608
458 oraz pasków
wspomaganie kierownicy, elektryczne
275185. Daewoo Lanos - przebieg 86 tys.
szyby, centralny zamek silnik 1500 cm3
km. zadbany garażowany po przeglądzie
stan bdb., cena 6500 - 603 204 147
i wymianie oleju, płynów oraz pasków
273115.
Daewookierownicy,
Musso - rok 97,
automat,
wspomaganie
elektryczne
benzyna
+ gaz sekwencyjny.
Ospojleroszyby, centralny
zamek silnik 1500
cm3
wany,
silnikcena
mercedesa,
hak,204
radio,
komplet
stan bdb.,
6500 - 603
147
kół letnich i zimowych. Zadbany. Cena 11
273115. Daewoo Musso - rok 97, automat,
tys.(do małej negocjacji) - 666 229 247
benzyna + gaz sekwencyjny. Ospojlero274441.
Daewoo
Nubira
II -radio,
kombi,
2000
wany, silnik
mercedesa,
hak,
komplet
rok,
2.0 benzyna,
kolorZadbany.
czarny, stan
bdb.,
kół letnich
i zimowych.
Cena
11
zarejestrowana
w Polsce,
tys.(do małej negocjacji)
- 666elektryczne
229 247
szyby, lusterka, ABS, centralny zamek,
274441. Daewoo Nubira II - kombi, 2000
klimatyzacja, cena 8700 zł. - 605 249 877
rok, 2.0 benzyna, kolor czarny, stan bdb.,
273676.
Espero 1800
zł. - 1996
rok, silnik
zarejestrowana
w Polsce,
elektryczne
1.8
benzyna,
wspomaganie
kierownicy,
szyby,
lusterka,
ABS, centralny
zamek,
4
x elektryczne
szyby,
klimaklimatyzacja,
cena
8700autoalarm,
zł. - 605 249
877
tyzacja, zarejestrowany i ubezpieczony
273676. Espero 1800 zł. - 1996 rok, silnik
- 608 382 458
1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy,
275559.
Felicja kombi
zł. - rok
97,
4 x elektryczne
szyby, 2799
autoalarm,
klimapojemność
1,3 mpi. Ważny
przegląd i
tyzacja, zarejestrowany
i ubezpieczony
opłaty,
stan
dobry, nie wymaga wkładu
- 608 382
458
finansowego - 784 029 200
275559. Felicja kombi 2799 zł. - rok 97,
275495.
Fiat1,3
- Fiatmpi.
- 601
924 778
pojemność
Ważny
przegląd i
opłaty, stan
wymaga
274731.
Fiatdobry,
Bravanie
- 1996
rok - wkładu
zarejefinansowego
- 784 029 200
strowany,
klimatyzacja,
pełna elektryka,
halogeny,
kierownicy,
275495. Fiatwspomaganie
- Fiat - 601 924 778
silnik 1,6-16 V w ciągłej eksploatacji - 603
274731. Fiat Brava - 1996 rok - zareje182 814
strowany, klimatyzacja, pełna elektryka,
273389.
Fiatwspomaganie
Bravo - rok 96,kierownicy,
pojemność
halogeny,
1.4,
elektryczne
szyby, airbag,
silnikzadbany,
1,6-16 V w
ciągłej eksploatacji
- 603
immobilizer,
182 814 centralny zamek, alufelgi 15,
wspomaganie kierownicy zarejestrowany,
273389. Fiat Bravo - rok 96, pojemność
ubezpieczony - 792 018 797
1.4, zadbany, elektryczne szyby, airbag,
273138.
Fiatcentralny
CC 900 - 1994
rok,alufelgi
czerwony,
immobilizer,
zamek,
15,
900
cm, org aluminiowe
felgi, 4 opony
wspomaganie
kierownicy zarejestrowany,
zimowe,
zawieszenie
ubezpieczony
- 792 018nie
797wybite, technicznie w bdb. stanie, lekko wgnieciony
prawy błotnik, ważny przegląd i OC 2200
zł. - 691 995 838

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

PRZY rEKlamach
REKLAMACH O WartOści
WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
PrzY
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215
Lena tel. 663 663 648
273138. Fiat CC
900--97
1994
274436.
Marea
rok,rok,
1.6,czerwony,
16v, elek900 cm,
org szyberdach,
aluminiowe kol.
felgi,
4 opony
tryczne
szyby,
granatowy,
zimowe, zawieszenie
nie249
wybite,
zarejestrowany
w PL - 605
877 technicznie wFiat
bdb.
stanie,
lekko- wgnieciony
275337.
Scudo
- diesel
tanio - 790
prawy
błotnik, ważny przegląd i OC 2200
215
333
zł. - 691 995 838
273251. Fiat Tempra 1,6 LPG - autko
274436. Fiat
Marea
- 97 rok, 1.6,
16v, eleksprawne
bogate
wyposażona,
elektryczne,
tryczne
szyby,gumy
szyberdach,
kol. granatowy,
do
wymiany
na stabilizatorze
- 663
zarejestrowany
w PL - 605 249 877
966
152
275337. Focus
Fiat Scudo
diesel
- 790
272661.
2006-rok
- 1.8- tanio
tdci - pełna
215 333VAT, cena netto 25500 zł, bogate
faktura
273251. Fiat Tempra
1,6 LPG
- autko
wyposażenie
silnik diesel
1.8 115KM
-sprawne
608 382bogate
458 wyposażona, elektryczne,
do wymiany
gumy
na stabilizatorze
274463.
Ford
Festa
mk4 - 1996- 663
1.3
152
-966
pojemność
1.3, centralny zamek, alarm,
272661. Focus
2006 rok
- 1.8immobilizer,
tdci - pełna
poduszka
powietrzna,
radio,
faktura
VAT,+cena
netto w
25500
zł, bogate
4
koła letnie
4 zimowe
dobrym
stanie.
wyposażenie
silniki OC.
diesel
1.8wymaga
115KM
Ważny
przegląd
Nie
- 608 382
458
wkładu
finansowego
- 602 136 019 lub
602
137 093
274463.
Ford Festa mk4 - 1996 1.3
- pojemność
centralny
zamek,
alarm,
274926.
Ford1.3,
Fiesta
- 1995 rok
- zarejestropoduszka
radio,alufelgi,
immobilizer,
wany,
bez powietrzna,
korozji, zadbany,
cena
4 kołado
letnie
+ 4 zimowe
w dobrym
2900
uzgodnienia
- 603
182 814stanie.
Ważny przegląd
272912.
Ford Fiestai OC.
- tanioNie
- nawymaga
chodzie
wkładu finansowego
- 602wlewu
136 019
lub
powierzchowna
rdza koło
paliwa,
602 137
brak
OC,093
samochód jeżdżący, cena 700
274926.
Ford Fiesta
1995
rok - zarejestrozł.
do negocjacji
lecz-nie
oddam
za 300 jak
wany, bezproponują
korozji, zadbany,
alufelgi,
niektórzy
! - 787 233
050 cena
2900 do Ford
uzgodnienia
- 603-182
814
273856.
Fiesta Sport
2000
rok, 1.6
272912.zFord
Fiesta - tanio
- nagazowa,
chodzie
108KM
sekwencyjna
instalacja
powierzchowna
rdzaalarm,
koło wlewu
paliwa,
centralny
zamek,
elektryczne
brak OC,
samochódabs,
jeżdżący,
700
szyby,
klimatyzacja,
asr, 2 cena
kpl. opon
do negocjacji
nie oddam
za 300 jak
zzł.felgami.
Cenalecz
okazyjna
do negocjacji
! - 787 233 050
-niektórzy
606 699proponują
212
273856.Ford
FordGalaxy
Fiesta Sport
2000
rok, 1.6
273111.
- cena- do
uzgodnie108KM
z sekwencyjna
gazowa,
nia
- do opłat
- 787 210 instalacja
943
centralnyFord
zamek,
alarm,
elektryczne
275011.
Granada
- 1200
zł. - 601
szyby,
klimatyzacja, abs, asr, 2 kpl. opon
924
778
z felgami. Cena okazyjna do negocjacji
272604.
- 606 699Ford
212Ka - książka, serwis, opony
zimowe, śliczny, biała perła, od kobiety
273111.
Ford
Galaxy
cena do
uzgodniezarejestrowany,
rok -2003,
pojemność,
nia - do
- 787
210
943418 850
silnik
1.3,opłat
cena
8.900
- 794

redakcja: (075) 75 444 00

275011. Ford
FordMondeo
Granada
- 1200
zł.z-LPG.
601
273076.
- 1995
roku
924 778
Auto
posiada elektryczne szyby, centralny
zamek
alarm,
powietrzna,
272604.+Ford
Ka -poduszkę
książka, serwis,
opony
immobilizer,
klimatyzacja.
Cena
do
zimowe, śliczny,
biała perła,
od3500
kobiety
negocjacji
lub zamienię
- 781pojemność,
053 692
zarejestrowany,
rok 2003,
silnik 1.3,Ford
cenaMondeo
8.900 - 794
418rok
850
274730.
- 2004
- diesel
2
litry kombi
koni,- 1995
6-biegów,
273076.
Ford 130
Mondeo
roku zpełne
LPG.
wyposażenie,
zadbany, stan
bardzo
dobry
Auto posiada elektryczne
szyby,
centralny
-zamek
609 437
664
+ alarm, poduszkę powietrzna,
immobilizer,
klimatyzacja.
3500
do
274147.
Ford
Mondeo Cena
1.8 TD
1995
lub zamienię
- 781 053 692
-negocjacji
kombi, granatowy,
klimatyzacja,
elektryczne
szyby,
nowe -opony
zimowe,
274730. Ford
Mondeo
2004 rok
- diesel
uszkodzony
paliwa6-biegów,
- koszt naprawy
2 litry kombiwtrysk
130 koni,
pełne
ok.
1000
zł.
cena
do
uzgodnienia
- 695
wyposażenie, zadbany, stan bardzo dobry
861
211
- 609 437 664
272796.
1.4v benzyna
- 16v
274147.Ford
FordPuma
Mondeo
1.8 TD 1995
-- 1998
rok,
90 KM 16V
pojemność 1400
kombi,
granatowy,
klimatyzacja,
elekcm3,
skrzynia:
benzyna,
ABS,
tryczne
szyby,manualna,
nowe opony
zimowe,
elektryczne
szyby,
alufelgi,
uszkodzony wtrysk
paliwa
- kosztcentralny
naprawy
zamek,
immobilizer,
2 poduszki
powietrzne,
ok. 1000
zł. cena do
uzgodnienia
- 695
wspomaganie
kierownicy, radio CD cena
861 211
7000 zł. - 506 193 150
272796. Ford Puma 1.4v benzyna - 16v
273557.
Transit
- 2,5
D
- 1998 rok,Ford
90 KM
16V blaszak
pojemność
1400
blaszak,
raz podwyższony,
rok produkcji
cm3, skrzynia:
manualna, benzyna,
ABS,
1990
od trzechszyby,
lat w kraju
stan dobry,
cena
elektryczne
alufelgi,
centralny
5500
zł.immobilizer,
- 517 557 140
zamek,
2 poduszki powietrzne,
wspomaganie
kierownicy,
CD cena
273318.
Freelander
4x4 -radio
rok 1999,
1,8
7000 zł. - 506
193 150
benzyna,
przebieg
120 000 Km granat
metalic,
drzwiowy
- 607blaszak
974 162- 2,5 D
273557.3 Ford
Transit
blaszak, Honda
raz podwyższony,
rok produkcji
272646.
- Accord z gazem
z roku
1990 od
w kraju
dobry,
cena
1989
za trzech
600 zł,lat
brak
opłatstan
- 608
382 458
5500 zł. -Honda
517 557
140
272645.
- Concerto
1993 rok, alu273318.
Freelanderkierownicy,
4x4 - rok 1999,
1,8
felgi,
wspomaganie
centralny
benzyna,radio
przebieg
120 000 Km granat
zamek,
CD, zarejestrowana,
silnik
metalic,
3 drzwiowy
- 607
974 162
kopci
1000
zł - 608 382
458
272646. Honda Accord
- Accord2,0
z gazem
roku
273873.
tdi - Aluzfelgi
+
1989zimowe,
za 600 ABS,
zł, brak
opłatcentralny
- 608 382
458
koła
ASR,
zamek,
2
poduszki,
elektryczne
szyby
272645.
Honda
- Concerto
1993lusterka
rok, alu-i
szyberdach.
Stan techniczny
b. dobry
9900
felgi, wspomaganie
kierownicy,
centralny
PLN
- 880
098CD,
319 zarejestrowana, silnik
zamek,
radio
kopci 1000 zł - 608 382 458

273873. HondaCivic
Accord
2,0 tdi
Alu
felgi +
273689.
- 1989
rok-w
dobrym
koła zimowe,
ABS,
ASR, centralny
zamek,
stanie,
silnik po
remoncie
4 opony letnie,
4
2 poduszki,
elektryczne
szyby
lusterka i
opony
zimowe,
nowe części
akumulator
szyberdach.
b. dobry
inne,
cena: 3Stan
600techniczny
zł. - 502 216
382 9900
PLN - 880
098 319
273844.
Honda
Civic - 94 rok - 1.3 75KM
273689.
Honda
- 1989
w dobrym
16v,
czarna,
stanCivic
tech.
b. porok
przeróbkach
stanie, silnik po
remoncie
4 opony
letnie, 4
blacharskich,
nowe
przewody
hamulcowe,
opony
zimowe,
pali
mało
pali. nowe
oponyczęści
letnieakumulator
+ zimowei
inne, cena:
3 600i zł.
- 502 216 3824200 zł.
ważny
przegląd
ubezpieczenie
do
negocjacji
- 695
612
093
273844.
Honda
Civic
- 94
rok - 1.3 75KM
16v, czarna,
stan tech.
b. po
273186.
Hyundai
Coupe
97 przeróbkach
rok - pojemblacharskich,
nowe140
przewody
hamulcowe,
ność
2 litry + gaz,
km, 16V,
elektryka,
pali małoobicia,
pali. opony
letnie + zimowe
skórzane
ABS, centralny,
alufelgi,
ważny przegląd
i ubezpieczenie
4200 zł.
sprzedam
lub zamienię
cena 7200
zł
negocjacji
-do
691
061 706- 695 612 093
273186. HYUNDAI
Hyundai Coupe
97 rok
- pojem273169.
S-Coupe
- 1,5
turbo,
ność
2 litry
gaz,
140 km, 16V,
elektryka,
rok
93,
173+tys.
przebiegu,
wspomaganie
skórzane obicia,
ABS,zamek,
centralny,
alufelgi,
kierownicy,
centralny
elektryczne
sprzedam
lub klimatyzacja,
zamienię cena
7200
zł
szyby
i lusterka,
alufelgi,
cena
- 691 061
706762 837
2000
zł. - 721
273169. HYUNDAI
S-Coupe
272655.
Iveco bus maxi
- igła--1,5
792turbo,
852
rok 93, 173 tys. przebiegu, wspomaganie
093
kierownicy,
centralny
zamek,
274212.
Iveco
eurocargo
- stanelektryczne
techniczny
szybykontener
i lusterka,6klimatyzacja,
alufelgi,
cena
bdb.
m. długi, szeroki
2.4
m.
2000 zł.2.3
- 721
837
wysoki
m.762
nowy
przegląd i OC - 502
272655.
245
444 Iveco bus maxi - igła - 792 852
093
274691.
Kawasaki Nijna zx6r - z 2001
274212.
Iveco
eurocargo
- stan techniczny
roku,
stan
dobry,
do malowania
plastiki,
bdb.wymianie
kontenerwszystkich
6 m. długi,płynów
szerokieksplo2.4 m.
po
wysoki 2.3 im.
nowy przegląd
OC -mnie
502
atacyjnych
regulacjach,
cena,i jaka
245 444 to 7,2 tys. do negocjacji - 603
interesuje
812
828 Kawasaki Nijna zx6r - z 2001
274691.
roku, stan
dobry,- zdo
plastiki,
272873.
Komar
latmalowania
70, stan bdb.
cena
po wymianie
wszystkich
płynów eksplo400
zł - zapraszam
do obejrzenia
- 724
atacyjnych
532
501 i regulacjach, cena, jaka mnie
interesujeLand
to 7,2Rover
tys. doFreelander
negocjacji -- 603
274206.
1.8,
812 828
1998
rok stan techniczny dobry, po prze272873.zarejestrowany
Komar - z lat 70,wstan
bdb.-cena
kładce,
Polsce:
518
400 314
zł - zapraszam do obejrzenia - 724
054
532 501
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Og£OSzenia
274206. Land Rover Freelander - 1.8,
1998 rok stan techniczny dobry, po przekładce, zarejestrowany w Polsce: - 518
054 314
275376. Leon 2006 rok - 2.0 TDI
140KM, sprowadzony, czarny metalic,
chrom pakiet, bezwypadkowy, udokumentowany przebieg - 667 611 531
275013. Mazda - 2000 zł. - 601 924
778
274168. Mazda 323C - 95 rok - 1.5
16V (88KM) 2 x airbag, ABS, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach.
Książka serwisowa, zadbana! Właściciel niepalący, zapraszam na jazdę
próbną - 793 589 984
273863. Mazda 323F - 92 rok, centralny zamek, wspomaganie, przyciemniane szyby. Stan techniczny b.
dobry 3300 PLN - 880 098 319
273189. Megane 1,9d - 2000 rok w
bardzo dobrym stanie, 10.900 zł lub
zamienię na Lagunę (inne propozycje)
- 793 566 929
275482. Mercedes 123 - 1500 zł.
uszkodzony tylny wahacz, 220 D
- 601 924 778
273734. Mercedes 124 diesel - 2.0
diesel, sedan, rok 1991, przebieg
400000, kolor grafitowy, cena 3000
- 516 831 156
274928. Mercedes 190 - 1990/91
zarejestrowany, 1,8 benzyna w bardzo
dobrym stanie, cena 4700 go uzgodnienia - 603 182 814
274213. Mercedes Avantgarde - 2.9
TD, ksenon, klimatyzacja 4 poduszki,
nowy przegląd i OC - 502 245 444
272850. Mercedes c 220d - rok prod
1996, klimatyzacja, elektryczne szyby,
elektrycznie i podgrzewane lusterka,
biały, tylne zagłówki, radio CD pionier,
6 głośników, ABS - 511 414 895
272559. Mercedes c280 - tanio 94
rok - autko jest w dobrym stanie,
ważne opłaty i przegląd. do poprawek
lakierniczych. Cena 7200 do negocjacji
- 605 063 176
273191. Mitsubishi Pajero 91 rok
- pojemność 3 litry, V6 + gaz, spalanie
15l gazu, wspomaganie, centralny
immobilizer, pełna elektryka przód i
tył, panor. dach, webasto, sprawne
napędy,7 osobowy, po wym. zawieszenia, cena 8800 zł. lub zamienię
- 691 061 706
274725. Nissan Primera P11+gaz 1996/1997 rok, gaz sekwencyjny, dwa
komplety opon-alufelgi 15”, hak, ważny
przegląd i OC, immobilizer, alarm i
centralny zamek z pilota, cena 8000
zł do negocjacji - 695 989 554
275408. Opel Astra III - kombi 2006
rok, bez wypadku, kpl. dokumentacja,
serwisowany, zarejestrowany, ABS,
elektrycznie otwierane szyby, klimatyzacja, komp. pokładowy, 8 poduszek
powietrznych, tempomat ,cena 31 900
zł. - 508 804 880
274516. Opel Omega B - 2,0 16V
- Eco tec b.dobre wyposażenie i stan.
Auto garażowane zarejestrowane i
ubezpieczone na oponach zimowych
- 888 794 020

272760. Opel Vectra 1,6l - 1991,
LPG, ważny przegląd (08.2010), OC
(03.2010). Dużo nowych części, w
ciągłej eksploatacji, oszczędny. Cena
1800 zł. - 781 059 669
274410. Opel Vectra B kombi - 1997
rok, silnik 1.8 benzyna, stan bardzo
dobry, klimatyzacja, radiomagnetofon
fabryczny, 4xairbag, elektryczne szyby,
centralny zamek, ABS, wspomaganie
kierownicy, relingi dachowe, cena 9000
zł, - 662 583 615
274121. Passat B3 - sprzedam
b.zadbany - 91 rok, 1.8 benzyna,
ciemnozielony, stan ogólny jak na
ten rocznik bdb. cena 2.700 - 505
113 221
275208. Passat B5 1,6 LPG - spalanie 8l/100 km gazu stan bardzo
dobry, nowe opony, jasne wnętrze,
elektryczne szyby, lusterka, radiomp3
+wzmacniacz + tuba, nowe światła
przód i tył, podłokietnik data pr. 10-97
- 661 539 835
273383. Passat sedan 1.8 T-1998 ABS, autoalarm, climatronic, komputer,
wspomaganie 4 x airbag, immobilizer,
elektryczne szyby + lusterka, RO,
regulowana kierownica, 2 x podłokietniki, podgrzewane fotele + lusterka,
jasny welur, zadbany, garażowany
15500 do negocjacji - 604 922 815
273714. 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
275490. Peugeot Partner 1,4 - rok produkcji 1999, kupiony w polskim salonie,
pierwszy właściciel. Zarejestrowany
jako osobowo-ciężarowy. Cena: 9500
PLN - 508 083 121
272787. Polonez - Polonez - 601
924 778
274987. Polonez Caro 1.6 gli – benzyna, ubezpieczony i jeżdżący, przebieg 113 tys. km, kolor platynowy
metalik, cena 1000 zł. - 784 560 691
273708. Proton 415 glsi 1996 rok
- 1468 cm benzyna, zadbany radio,
szyberdach, elektryczne szyby,
immobilizer, centralny zamek, opony
zimowe. Sprowadzony 4000 zł. +opłaty
- 697 242 180
272615. Punto - 2000 rok, 1,2 benzyna Przebieg: 58 tys. Km autoalarm,
poduszka u kierowcy, immobilizer
elektryczna regulacja świateł nowy
akumulator 2 komplety nowych kół
(zimowe, letnie) - 510 591 129
274422. Quad 200 - na wał kardana
w bardzo dobrym stanie, dwie nowe
opony tylne dodaję i hak - 790 851
092
275018. Renault - Renault - 601
924 778
272857. Renault Laguna - kombi, rok
produkcji 97- 2,0l pojemność. Cena 7
tys. - 785 183 539
272650. Renault Master - 1998 rok, 2.5
diesel, krótki, ładowność 1050 kg, zarejestrowany 8900 zł. - 608 382 458
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272906. Renault Megane - rok produkcji 1996, pojemność 2000, 114kM,
elektryczne przednia szyby i szyberdach, czerwony, welurowa tapicerka,
radio z mp 3, wspomaganie, centralny
zamek. Cena 4000 zł. - 503 648 069
274736. Renault Scenic 1,6 + gaz 2000 - 16V, 17 tys. zł do uzgodnienia.
Bardzo bogata wersja, zarejestrowany,
pierwszy właściciel niepalący - w Jeleniej Górze - 791 332 001
272896. Renault Scenic 98 rok - 1,4
z gazem wspomaganie, ABS, regulowana kierownica, centralny zamek,
alufelgi, zadbany po wymianie rozrządu- Sprzedam lub zamienię - 788
235 788
272688. Reno Clio - śliczna niebieska clio DCI z 2002r autko w
100% sprawne, bardzo ekonomiczne,
zadbane, kierowca niepalący, garażowane, cena 13000 do ustaleni - 605
255 957
273671. Rover 1.1 - 1000 zł. - rok 1990,
z silnikiem 1.1 benzyna, bardzo ekonomiczny, zarejestrowany Siedlęcin
ul Górna 9 - 608 382 458
273609. Rover 220 - 2,0 tdi, przebieg
150 tys. km, 1996 rok, ważne ubezpieczenie i przegląd, klimatyzacja. Cena
8500 zł. do negocjacji - 691 120 134
273896. Scudo Diesel tanio - 1997
rok, biały, 219000 km, wspomaganie,
poduszka powietrzna, elektryczne
szyby, zarejestrowany, centralny
zamek, odsuwane drzwi boczne, przyciemniane tylne, stan bardzo dobry, 1,9
D, 8100 zł. Lubań - 790 215 333
275171. Skoda Octavia - 2004 rok,
1.9 110 kM przebieg 69 tys. 1 właściciel, kupiona w polskim salonie, cena
32900 do uzgodnienia. Możliwość
zamiany na małe auto o wartości do
5000 zł. + opłaty - 691 081 217
274680. Skuter Daelim ns 125 - czterosuw, rok produkcji 1998, cena 1 700 zł
do negocjacji, sprzedam pilnie, proszę
dzwonić po g. 15:00 - 511 255 849
273705. Suzuki Bandit 1200 - motocykl
w dobrym stanie, zarejestrowany z
aktualnym ubezpieczeniem i przeglądem. Cena 6500 zł. (bez negocjacji)
- 501 297 364
273139. Suzuki dr 600 - 1985 stan
dobry - 607 644 812
274150. Suzuki Swift - bardzo ekonomiczne 1,3 z gazem użytkowane
przez kobietę, bardzo atrakcyjna cena
- 501 498 491
274657. Suzuki Swift - zadbane super
ekonomiczne użytkowane przez
kobietę, w dobrej cenie, 1.3 + gaz
- 782 946 295
274103. Suzuki Vitara cabrio - pojemność silnika 1,6, rok produkcji 1994,
czarno-żółty, dach miękki, w kpl. koła
letnie na alufelgach, elektryczne szyby,
hak holowniczy - 608 094 678
272749. Terenowy 9000 - Opel Monterey 3,1 TD - stan techniczny b. dobry
- 880 098 319
274425. Tigra 1.4 16v - 97 rok - po
wymianie rozrządu kompletnego,
nowy pasek klinowy, car audio Pionieer, elektryczne szyby, centralny
zamek, klimatyzacja, dwie poduszki,
nowy alternator, pompa paliwa papa,
wody, alusy 15 - 790 851 092

273316. Toyota Camry okazja - pełne
wyposażenie rok 93, ubezpieczony,
pojemność 3000 cm3, automat
zadbany, cena: 3,3 tys. - 600 047
695
273673. Vectra B - 8900 zł. - 1998
rok, silnik 1.6 benzyna, klimatyzacja,
4xairbag, elektryczne szyby, centralny
zamek, ABS, wspomaganie kierownicy, ciemne szyby Siedlęcin ul Górna
9 - 608 382 458
272648. Vectra B 98 rok za 8900 zł. silnikiem 1.6 benzyna, zarejestrowany
w Polsce, klimatyzacja 4 x airbag,
wspomaganie, elektryczne szyby, centralny zamek, podgrzewane lusterka
8900 zł. - 608 382 458
273665. Volkswagen Passat B4 - 19
tdi - 1994 rok - 604 283 037
273748. Volkswagen Polo - 99 rok,
1,4 benzyna, elektryczne szyby i
lusterka, klimatyzacja, halogeny, 2x
airbag, ABS, centralny zamek, alarm,
RO cd/mp3, zarejestrowany, koła lato
(alu) i zima. Uszkodzony zderzak,
błotnik oraz lampa. Cena: 9500 zł do
negocjacji - 694 284 290
275478. Volvo xc90 - 2006 rok, 72000
km, benzyna 2,5, stan idealny, full
wyposażenie, 1 rejestracja 12/2007,
bordowy metalic, bezwypadkowy
- 790 215 333
275199. VW Golf 3 - kombi 1.8 benzyna nie wymaga wkładu finansowego
7.700 zł do negocjacji - 793 030 210
273690. VW Golf III gti, 115 km - 1992,
205 000, 2000 cm, czarny, benzyna,
elektryczne szyby, alufelgi, centralny
zamek, autoalarm, wspomaganie
kierownicy, komputer, przyciemniane
szyby, opony zimowe 696 949 640 4
500 zł. (do negocjacji) - 696 949 640
272967. VW Golf IV 99 rok - 1.4L,
75KM, 189 tys, 4 x air Bag, ABS,
4 x elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, grzane fotele, centralny
zamek + pilot, alarm, alufelgi, radio,
halogeny, 14900 (możliwa zamiana)
- 792 661 611
272748. VW lt 28 2,4 TD 3500 zł.
- maxi blaszak, 3 osobowy, stan
techniczny dobry, bez korozji - 880
098 319
273113. VW Passat 96 - 1.8 benzyna.
W listopadzie wymieniony: olej, filtr,
wszystkie paski, klocki hamulcowe,
szczęki. Dodaję komplet opon zimowych. Cena 7.000 (do małej negocjacji) - 609 069 367
274975. VW Polo - 1998 rok, 1,4
benzyna, opony zimowe + letnie na
felgach, radio CD Kenwood, 3 drzwi,
elektryczne szyby, wspomaganie, 98
tys. km przebiegu - 8 tys. zł. - 601 355
724, 757 137 172
275443. VW Polo 1,9 SDI - stan dobry,
1997 rok, przebieg (km):185000 - 694
690 261
273879. VW T4 97 rok - 1,9 TD 3 osobowy, wspomaganie. Stan techniczny
b. dobry 11500 PLN - 880 098 319
272682. VW T4 Varawella - 95 rok
- 1,9 td ekonomiczny,9 osobowy, 2 x
airback, centralny zamek, wspomaganie, zadbany w bdb. stanie, ważne
OC i przegląd - 605 594 216
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

info@carat-auta.eu

Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558

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

273686. Yamaha DT 80/50 - w super
stanie wizualnym jak i technicznym.
Cena - 2800, zależy mi na szybkiej
sprzedaży - 728 201 205
273359. Żuk - 1995, benzyna, 5-cio
osobowy w ciągłej eksploatacji - 605
270 381
aros 1.7 sdi - rok produkcji 1998,
układ wspomagania kierownicy, dwie
poduszki powietrzne. Samochód
jest w pełni sprawny, ubezpieczony
i zarejestrowany, od roku w kraju,
po wymianie rozrządu, oleju i filtrów
- 502 207 601
astra 1,6 - kombi z 1992 rok, w
stanie dobrym, zarejestrowana, ważne
ubezpieczenie i przegląd, wolny od
opłat w US. - 604 282 534
astra 1.6 gaz - combi - 96 rok klimatyzacja, centralny zamek, 2 poduszki
powietrzne, zarejestrowany, opłacony
stan bdb., cena 6900 - 660 181 460
audi - cena 2300 - 607 162 320
audi 80 B4 - 1,9TDI kombi - 502
921 973
audi 80 B4 - 2,3 benzyna auto jest
bardzo zadbane lub zamiana, cena
6500 - 662 753 294
audi A 6 - 3500 zł. - 607 162 320
audi A4 - 2004 rok, kombi, TDI 130
km, 6-biegów, srebrny metalik, pełna
opcja oprócz skóry, serwisowany, stan
idealny - 662 040 448
audi A4 kombi - 2004 rok TDI 130 km,
6 biegów, srebrny metalik, stan idealny
serwisowany - 509 029 334
autko na dojazdy do pracy - z 91
roku, 1,6 benzyna, w cyklu mieszanym
pali około 6 litrów, samochód stoi na
oponach zimowych kolor wiśniowy
- 519 545 707
autocaMping - LT bardzo dobry
stan za rozsądną cenę - 601 924 778
ax na części - 1,4 diesel 91 rok za 500
zł. - 510 242 940
białoruska 82 rok - koparkospycharka, sprawna ubezpieczona,
zarejestrowana, cena 6.400 zł. - 607
509 762
bMw 318 tds - rok produkcji 1995,
kolor szary metalic, stan bardzo dobry,
cena 5000 zł do negocjacji - 781
835 670
bMw 520i rok 92 - czarny, centralny
zamek, elektryczne szyby i lusterka,
cena 2300 zł. - 606 224 367
bMw e36 - 316i - w stanie bdb. rok
1993, pojemność 1,6 benzyna + gaz
kolor bordowy metalik ABS, wspomaganie, 7,500 lub zamienię na busa
najlepiej Vw T4 - 600 062 698
bMw e39 tds - Full bez skóry, rok 96,
ważne OC i Przegląd. Można jeździć,
ale sprzęgło się ślizga. Zapraszam,
bo warto. Cena do uzgodnienia - 505
178 679
bMw E46 323 sekwencja - sprzedam
lub zamienię z dopłatą dla mnie 99
rok, 208 tys. km, bogato wyposażony,
skórzana tapicerka, nowe amortyzatory z przodu i wahacz, tarcze i klocki
hamulcowe - 601 698 950
buggy - silnik fiata 125 - cena 850 zł.
- 516 722 318
BUS Peugeot Boxer - maxi, 99 rok, w
ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i
OC, 13900 brutto, faktura VAT - 601
924 778
chrysler Voyager - rok 95, 2.5
turbo diesel, zarejestrowany - ubezpieczony, cena 5.600 - 607 509 762
ciągnik siodłowy - Iweco turbo Star
w całości lub na części - 692 124 507
cinQuecento - 700 CC - 1993 bez
przeglądu - tanio - 793 620 428
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cinQuecento 700 - w dobrym stanie 93 rok, brak opłat, ciemno niebieski
900 zł. do uzgodnienia - 663 368 823
citroen bx - stan techniczny bdb.
ciemny metalik, cena 1300 zł. - 723
741 479
citroen bx 1200 zł - citroen bx 1.6
1991 rok, pneumatyczne zawieszenie w 100% sprawny technicznie,
zadbany, dla starszego pana od
starszego pana - 784 540 729
citroen Saxo - 1997 rok, 3-drzwiowy,
centralny zamek, 2-poduszki, immobilizer, zadbany lub zamienię na tańszy
z dopłatą - 698 661 270
citroen xm, 1993 rok - automat,
pełna wersja, 3000 zł. - 665 951 366
citroen Xsara kombi - 1,6 benzyna
rok 2003 grudzień, niepalący, cena
14000 do uzgodnienia - 505 873 120
corsa 1997 rok - pojemność
1200cm, groszkowa zieleń, leciutko
zadrapany błotni, do rejestracji, świeżo
po tifiew Niemczech. cena 3700 zł.
- 694 194 936
cross 110 - jedzie kolo 110 - 120 na
godzinę, dla młodzieży średni, trzeba
naprawić elektronikę, a to za 50 zł. jest
w Yamaha do zrobienia sprzedam za
450 zł. nowa cewka - 513 141 532
daewoo Espero 1997 rok - 1.5,
benzyna, 16v,bordowy metalik, elektryczne szyby i lusterka, centralny
zamek, wspomaganie, ważne opłaty
- przegląd do 08.2010, sprawny technicznie, OPONY ZIMOWE, cena:1400
zł Piechowice - 663 225 317
daewoo Matiz 2001 rok - kolor
srebrny, Van, ważny przegląd i OC,
w ciągłej eksploatacji, do poprawek
blacharsko-lakierniczych, cena 2.600
zł. - 663 023 982, 695 382 906
daewoo Nubira II - kombi, 2000 rok,
2.0 benzyna, kolor czarny, stan bdb.,
zarejestrowana w Polsce, elektryczne
szyby, lusterka, ABS, centralny zamek,
klimatyzacja, cena 8700 zł. - 605
249 877
daewoo Tico - rok produkcji 1997
kolor zielony, 5 drzwiowy, immobilizer
na chodzie bez OC i rejestracji, cena
1000 zł. do negocjacji - 722 272 631
daewoo Tico 1999 rok - kolor biały,
sprawny, na oponach zimowych,
zarejestrowany. Cena 2200 zł (do
negocjacji) - 504 365 528
daihatsu Charada - zderzaki, lampy
tylne, kanapa tył, koło dojazdowe - 724
521 446
FaVorit 135l - rok 92 sprowadzona.
Pierwsza rejestracja 2004 i założona
instalacja LPG. Ważny przegląd do
10.2010 i OC. Stan dobry nie ma
rdzy. Cena 1000 do negocjacji - 669
409 351
FaVorit na części - 91 rok za 400 zł.
- 510 242 940
Fiat Brawa - 1996 rok, 1.8 16v + gaz,
zielony metalic, pełne wyposażenie,
koła zimowe + letnie nowe - 513
067 331
Fiat Stilo - Hatchback - rok produkcji:
2001, 168 000 km, skrzynia biegów:
manualna, moc: 115 KM (85 kW),
pojemność skokowa: 1900 cm3, olej
napędowy (diesel), zielony - metallic,
klimatyzacja, bezwypadkowy - 501
328 176
Fiat Tipo 2.0, Golf i 1.3 - oraz różne
części motoryzacyjne - 665 998 257
Fiesta - diesel za 1200 zł - opłacona
brak przeglądu - 602 532 587
Fiesta - rok produkcji 1989 pojemność, silnika 1.1 cena 1000 zł do
negocjacji - 601 875 410
Fiesta 1.8 D - 1990 rok, 1.8D na
części - 794 977 498

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

ubezpieczenia
kredyty
przyjMowanie aut w rozliczeniu
58-500 jelenia góra
ul. zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl
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www.przycupwdolinie.pl

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA

kuchnia polska

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

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

organizujeMy
- imprezy integracyjne dla ﬁrm - obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe
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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
Ford Conturion - 1996 po remoncie
skrzyni biegów, automat, rok gwarancji,
remont zawieszenia, nowy gaz, cena
10000 do negocjacji - 784 315 359
Ford Escort - zarejestrowane, opłacone do końca roku - 1.4, 93 rok, biały
stan dobry, wspomaganie itp. Brak
alternatora, Cena 1000 do negocjacji
- 785 025 791
Ford Escort 1500 zł. - 93 rok, pojemność 1400, w dobrym stanie mechanicznym, brak w cenie nowy przegląd
i kwartał OC. - 694 518 216
Ford Escort kombi 1.8 - benzyna +
gaz sekwencja sprzedam lub zamienię
- 669 831 305
Ford Fiesta - tanio - rok 95, 5 - cio
drzwiowy sprawny, jeżdżący, ale bez
przeglądu - 607 343 036
Ford Fiesta 1.4 tdci - przerysowany
błotnik i drzwi, auto z Niemiec do
opłat 2002 rok, 107 tys., mk6, 5 drzwi,
zielony metalik - Jelenia Góra - 793
685 622
Ford Fiesta 95 rok - 5-cio drzwiowa,
czarna, sprawna, jeżdżąca, ale bez
przeglądu, tanio, do uzgodnienia - 607
343 034
Ford Focus diesel - z 2000 roku,
granat metalik, klimatyzacja i inne w
B.DOBRYM STANIE. 12.000 - 793
608 323
Ford Mondeo - 3000 zł. - ABS, elektryczne szyby lusterka, immobilizer,
klimatyzacja, poduszki powietrzne,
tapicerka welurowa, wspomaganie
kierownicy, bez wypadku, kierowca
niepalący, kpl. dokumentacja, zarejestrowany - 605 665 986
Ford Mondeo - 3000 zł. - ABS, elektryczne szyby, lusterka, immobilizer,
klimatyzacja, poduszki powietrzne,
tapicerka welurowa, wspomaganie
kierownicy, bez wypadku, kierowca
niepalący, kpl. dokumentacja, kupiony
w kraju, zarejestrowany - 606 665
986
Ford Mondeo 1,8 TD - auto ma
uszkodzony tył i przedni zderzak,
posiada w wyposażeniu między
innymi: klimatyzacja, elektryczne
szyby i alufelgi - więcej informacji na
telefon - cena to 1800 zł do negocjacji
- 722 131 447
Ford Mondeo 1.6 3500 zł. - rok 1993,
silnik 16V DOHC 90 KM, niebieski, 234
tys., elementy otwierane szyby x 2,
centralny zamek, szyberdach, kpl. felg
alu 15”, zarejestrowany, przegląd do
08.2010, ubezpieczenia do 09.2010,
autko zadbane - 607 503 671
Ford mondeo RS - 1993 rok 1.8
16v z gazem, ospojlerowanie od rs,
felgi aluminiowe 16 cali z oponami
od rs opony zimowe z felgami, kolor
kanarkowy, stan dobry, cena 3500 do
uzgodnienia - 790 880 189
Ford Transit blaszak - 1990, 12 17
pojemności 2500 D, od 3 lat w kraju
niebieski, hak, raz podwyższony, nowe
opony lenie i zimowe, stan dobry, cena
4900 - 517 557 140
Forda Probe II - rok 95, klimatyzacja,
tłumiki Remus - 504 547 922
Gilera Runner - stan idealny, cena
2600 zł. - 667 743 529
Golf 2 - 90 rok - 5 drzwi, cena 1500
zł. - 698 925 671
Golf 3 1.9 tdi 1998 - kombi elektryka
- 604 786 525
Golf 3 GTI. - rocznik 1994 - tanio
- 502 315 938
Golf III - CL 1994 rok, 3 drzwiowy,
cena 2800 zł. (do negocjacji) - 512
033 509

Golf III 1,4 - 96 rok - benzyna, 3
drzwi, czerwony, ABS, 2 x airbag,
immobilizer, dostępny do oglądania w
Jeleniej Górze - 606 446 808
Hond Civic sport - z 92 z 1.5 benzyna
115 koni jest czym pojechać - 723
529 319
Honda Kross 125 - lub zamiana
- 607 162 320
Hyundai Pony 91 - elektryczne
szyby, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, w ciągłej eksploatacji cena
1300 zł. - 665 998 257
Hyundaiu Coupe Fx 97 rok - pojemność 2l. + gaz, fioletowy metalik,
pełna elektryka, skórzane obicia,
soczewkowe lampy, alufelgi, wspomaganie, ABS centralny, alarm, sportowy
wydech, atrakcyjny wygląd, cena 6,900
PLN lub zamienię - 691 061 706
Ibiza 1.3 + LPG - 94 rok, 1.3 + LPG,
stan bd. w pełni sprawna, OC + przegląd ważne jeszcze 12 miesięcy nowy
rozrząd, olej, z dokumentacją radio CD
+ tuba szyberdach - 500 319 109
Jeep Grand Cherokee - stan auta
bardzo dobry, pierwszy właściciel,
garażowany, automatyczna skrzynia
biegów, diesel - 601 222 880
Jetta za 1000 zł. - opłacona 90 rok
- 1,3 - 510 242 940
KIA Carnival LS - 2,9 TDI, 2000 rok,
aluminiowe felgi, wymieniony rozrząd
i oleje, komplet opon, nowy akumulator, skórzana tapicerka, klimatyzacja,
poduszka powietrzna, niskie zużycie
ropy.17 500 zł (do negocjacji). - 691
174 017
Kia Clarus 1999 - srebrny metalik,
elektryczne szyby i lusterka, welurowa
tapicerka, hak, LPG, immobilizer, relingi
dachowe, centralny zamek, alufelgi z
letnimi oponami - 501 181 177
Komar - typ 2350 z lat 70. w stanie
bdb. po kapitalnym remoncie cena
400 zł lub zamienię. tel po godz. 15
- 724 532 501
Laguna - 2000 rok - 1.9 dti (diesel)
pełna elektryka, klimatyzacja, zarejestrowana aktualne OC i przegląd
- 8300 zł. - 515 128 304
Maluszek - 1984 rok, groszkowy,
stan bdb. jak na ten rok, jeżdżąca w
pełnosprawna legenda PRL-u - 550
zł - 696 035 809
Mazda - 323 F, rok 95 pojemność
1.6.16v, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, kubełkowe fotele,
opony letnie + zimowe. Stan auta BDB!
Ważne opłaty. Cena do uzgodnienia
- 882 491 671
Mazda - Mazda - 601 924 778
Mazda 323c - pojemność 1500
16v,125 tys. rok1996, pół roku w kraju,
zarejestrowana, ubezpieczona, cena
4600 - 694 518 216
Mercedes - 124 diesel - 1992
rok, stan bardzo dobry, pojemność
2000-5,5 l na 100 km 6 lat w Polsce
- 506 384 694
Mercedes 124 - ważne OC i
przegląd, opony zimowe 2500 do
negocjacji, gaz - 792 183 850
Mercedes 190 - 2.0 benzyna - 1988
rok - 792 697 442
Mercedes 190 - granatowy b. dobry
stan, 1991 rok, 2000 plus opłaty - 510
547 306
Mercedes 190 2d 75 km - rok 1987,
w dobrym stanie technicznym, kolor
biały, skórzana tapicerka czarna, centralny zamek, alarm, szyber dach, cena
5500 zł do negocjacji - 792 216 996
Mercedes 190e - 2,0 + gaz stan
Ok. brak przeglądu i OC cena 2500
do negocjacji - 691 976 227

Mercedes A 140 - 1.4 benzyna
+ gaz, klimatyzacja, pełna elektryka,
możliwa zamiana na inny, cena 17000
tys. - 604 491 620
Mercedes Vito - 7 osobowego - stan
auta idealny - 669 169 290
Mercedes w124 2,3e - benzyna
automat, tempomat ABS elektryczne
szyby, szyberdach komplet kol letnich.
SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ! - 507
939 703
Micra za małą cenę - rok produkcji: 2001, 102 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 60 KM (44
kW), Pojemność skokowa: 998 cm3,
benzyna, pomarańczowy - metallic,
Liczba drzwi: 2/3 cena 6999 zł. - 504
727 202
Mitsubishi Colt 1,3 - 90 rok - w
całości lub na części, 700 zł - 609
771 226
Mitsubishi Pajero 91 rok - pojemność 3l. V6 + gaz, srebrny, wysoki, 7
osób, pełna elektryka, webasto, panor.
dach, alufelgi, orurowany, sprawne
napędy, zadbany, atrakcyjny, cena
8,800 PLN lub zamienię - 691 061
706
Mondeo 1.8 + LPG - wersja Ghia,
bordowy, 1.8 benzyna + gaz, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, do wymiany
cewka, tylni zderzak, cena 2000 - 504
869 792
Motoryka - wymieniłem w niej dużo
rzeczy np, łańcuch, uszczelki, lampę itp
zamiast oryginalnej lampy dałem halogen, który świeci mocniej - motorynka
nie mam papierów - 791 587 914
Nissan Serena - 2.0 benzyna, 97 rok,
7dmio osobowy, cena do uzgodnienia
- 784 041 287
Omega A - 2.0i + gaz w idealnym
stanie: blacharskim, technicznym i
lakierniczym z pełnym wyposażeniem,
100% bezwypadkowa, przebieg 148
tys. km - 604 869 172
Omega B 2.0 16v 1997 rok - sprzedam lub zamienię - ABS ,2 x airbag,
centralny zamek, elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, klimatyzacja do
wymiany chłodnica - 661 692 660
Omega B Sedan - 96 rok,190 tys,
2,5 + LPG, bardzo bogata wersja
- 602 157 351
Omega w dieslu za 850 zł. - 2300
rocznik 1991, wspomaganie szyberdach centralny zamek, zadbany,
dokumentacja. Uszkodzona pompa
wtryskowa. Możliwa zamiana na
mniejszy - 796 461 736
Opel Astra - 92 rok, 1.7 diesel w
całości lub na części uszkodzony tył
- 607 509 762
Opel Astra I i II - wszystkie części z
demontażu od 10 zł. - 889 177 436
Opel Calibra - granatowy metalik, 2.0
+LPG, 90 rok, stan dobry, cena 2800
zł. - 661 114 934
Opel Calibra - po lekkim tuningu
16 val, rok produkcji 1997, benzyna i
gaz, centralny zamek, stan auta dobry,
cena 6000 tysięcy złotych, do lekkiej
negocjacji - 661 249 882
Opel insignia cdti - auto w leasingu na
gwarancji, stan idealny - 601 750 153
Opel Omega B - KOMBI, stan dobry,
pełne wyposażenie, rok 1998 rok,
granatowy metalik, opony zimowe i
letnie w komplecie, cena okazyjna
- 600 552 310
Opel Tigra - 1995 rok, 1,4 welurowa
tapicerka, szyber dach, stan dobry.
Cena 5200zł do negocjacji - 501
181 972

KONKURS
SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
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 13 grudnia 2009 a od 14 grudnia 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.

Opel Vectra - 2.0 plus gaz 94 rok na
części lub w całości, blacharka bardzo
dobra, wnętrze zadbane, cena jaka
mnie interesuje to 1500 do negocjacji
- 518 420 042
Opel Vectra 1,8 z gazem - 89 rok, cena
1100 zł. i części - 510 543 478
Opel Vectra B kombi - 1997 rok, stan
bardzo dobry, silnik 1.8 benzyna, klimatyzacja, radiomagnetofon fabryczny,
4xairbag, elektryczne szyby, centralny
zamek, ABS, wspomaganie kierownicy
- 662 583 615
Passat 1,9 tdi za grosze - kombi B4
1995 rok, uszkodzonego po dachowaniu, technicznie w pełni sprawny
(jeżdżący), cena do uzgodnienia - 502
783 539
Passat 1.9 tdi kombi - czerwony 1994
rok, opony letnie i zimowe po wymianie
układu wydechowego, rozrządu - cena
8000 zł. - 500 247 902
Passat B3 kombi - 88 rok, 1.8 benzyna
+ gaz, alarm, blokada skrzyni biegów,
stan dobry, brak opłat, cena 1200 - 722
104 012
Passat b4 GL kombii - 1995, pojemność 1600 + LPG, przebieg 177 tys.,
zadbany, zarejestrowany, w dobrym
stanie, cena 8 500 - 791 587 521
Passat B4 kombi gl - rok produkcji 95,
pojemność 1600 + LPG, przebieg 177
tys. zadbany, zarejestrowany, dobrze
wyposażony, cena 8 500 - 791 587 521
Passat za grosze - B2 1.8 automat,
stan techniczny db. pilnie oddam za 350
zł. do negocjacji - 669 565 017
Peugeot 205 - 1994 rok - biały, 1000
cm3, ważny przegląd, cena 1000 zł.
- 606 101 962
Peugeot 205 - 92 rok, ważne OC
brak przeglądu kolor biały do poprawek
lakierniczych 1100 zł. - 722 104 012
Peugeot 205 - rok 92 w całości lub na
części - 607 509 762
Peugeot 405 - gaz - z papierami, 5
drzwiowy, kolor czarny, centralny zamek
na części, rok 1992, cena 1200 do negocjacji - 721 631 548
Peugeot 605 - rok 90 - 3.0 benzyna
+ gaz, bardzo bogato wyposażony, cena
3000 zł. do uzgodnienia lub zamienię
- 502 857 216
Polo 6n 1.4 - stan bdb, centralny
zamek na pilota + alarm, wspomaganie
kierownicy, kolor czarny, cena 5200 zł.
- 790 510 850
Probe 2.2 T 200 km czarny - turbina i
felgi po regeneracji, opony zimowe - letnie, elektryka, dużo części zapasowych,
do poprawek wizualnych. Dowód rej. w
Urzędzie - 660 780 273
Proton 97 rok - 1.3 12v - kolor grafit
metalik, wersja 5-cio drzwiowa, instalacja
gazowa sekwencyjna roczna, 2 lata
w kraju, elektryczne szyby i lusterka,
centralny zamek, nowe opony zimowe,
przegląd i ubezpieczenie do 2010.09,
cena 2.100 zł. - 663 023 982, 695 382
906
Przyczepka samochodowa - w
b.dobrym stanie roczna SAM ładowność
500 kg. Cena 1400 zł. - 600 062 698
Punto - 2000 rok - 510 591 129
Renault 19 - 1,8 benzyna w ciągłej
eksploatacji - 787 438 569
Renault 19 - czerwony rocznik 90,
diesel, pełna elektryka. Cena 2,500 tys.
- 666 229 247
Renault 5 tl - 1978 staroć na chodzie
dla zbieraczy starych aut z oryginalnym
lakierem, cena 4.000 - 756 103 612
Renault Clio II - 1,4 benzyna - srebrny
metalik, 135.000 km, 2 drzwi, ABS, elektryczne szyby, wspomaganie, 2 poduszki,
po wymianie układ wydech, rozrządu,
klocków, blokada skrzyni biegów, garażowany. 9.000 zł. - 783 873 862
Renault Espace - 85 rok, 2.0 benzyna
w całości lub na części - 607 509 762
Renault Laguna - 1996 rok, 1.8 + gaz,
czarna immobilizer, elektryka koła zima +
lato + alu felgi 2 komplety - 513 067 331
Renault Laguna - kombi - 1997 rok,
2000ccm, benzyna, instalacja gazowa,
sekwencyjna, pełne wyposażenie,
elektryczne klimatronic, 2 airbagi, opony
letnie i zimowe, zarejestrowany, przegląd
do 11.2010 rok, morski metalic - 608
697 774
Renault Megane 1,9D - (bardzo ekonomiczny) 2000 rok, w bardzo dobrym
stanie - 10900 lub zamienię na Lagunę
- 793 566 929
Renault Megane Scenik - 98 rok - 1.6
benzyna stan bdb. - 500 289 971
Renault Scenic 1,6 - benzyna, gaz,
997 rok, cena 8.200 zł. - 604 528 632

Reno Clio I - 92, 1.4 benzyna + gaz,
78KM, Samochód w stanie średnim,
ważne OC, pogniłe progi. Cena to 900 zł.
Do obejrzenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - 694 504 093
Renoult Clio - 1.0 benzyna, rok 1994
- 792 697 442
Rover 200 - 1998 rok, 1,4
103KM.141000 tkm, ciemna zieleń
metalik, klimatyzacja, elektryczne szyby,
5 drzwiowy - 602 357 256
Seat Alhambra - auto sprowadzone z
Niemiec, 1,9TDI z 6-biegową skrzynią,
rok produkcji: grudzień ‘00/01 rok, jest
już po rejestracji na polskich tablicach,
zarejestrowany na 7-osób, srebrny
metallic - 601 813 237
Seat Cordoba - sedan 98 rok - 1,6 benzyna, OC i przegląd ważne. Czerwony,
sprawny technicznie. Godny uwagi
- 510 209 674
Seat Cordoba 1997/98r. - 1.6 cm3
czerwony. Centralny zamek na pilota,
immobilizer, alarm, wspomaganie,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
książka serwisowa opony lato - zima
- 728 315 380
Seat Ibiza - 1.4 benzyna, rok 1995
- 792 697 442
Seat Ibiza 1.3 - 94 rok - obniżony, sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele, Ro,
tłumik Remus, komplet opon zimowych i
letnich, ważne przegląd i OC, eksploatowany przez kobietę - 607 082 212
Seat Ibiza 92 - 700 zł. - 1.2 system
porsche - 796 913 718
Seat Leon 2006 rok - 2.0TDI 140KM,
sprowadzony, czarny metalik, chrom
pakiet, 100% bezwypadkowy, stan BDB.
- 667 611 531
Skoda Favorit - 91 rok - 665 998 257
Skoda Felicja kombi - 1996, benzyna;
uszkodzony przód (silnik cały); cena 500
zł. - 721 582 579
Skoda Octavia 1,9 tdi - 2000 rok,
kombi, klimatyzacja, relingi,elektr. szyby
i lusterka, podgrzewane fotele i lusterka,
komputer, podłokietniki, roleta, alufelgi, soczewkowe reflektory, możliwa
zamiana na tańszy 17500 zł. - 603
210 421
Skoda Oktavia combi - 2004,1.9 tdi
napęd, diesel, bogate wyposażenie,
po wypadku. Cena 15000 brutto - 602
199 430
Skuter lub zamienię - skuter Kymo
Vitality 50 ccm przebieg: 5 tys. cena 4
tys. lub zamienię na auto-busa w tej cenie
- 723 902 488
Skuter Suzuki - rok 1998 - 664
675 185
Skuter Suzuki Katana - rok produkcji
1998 - 664 675 185
Skuter za 700 zł. - Baotian Maver, w
którym jest urwana linka od gazu i trzeba
w nim naładować akumulator, poza tym
wszystko działa sprawnie. Cena: 700 zł.
- 782 739 695
Subaru Justy - na części - zarejestrowane, ubezpieczone 1,2 benzyna
- 504 156 999
Super Transit po remoncie - blaszaka
w kolorze białym, rok produkcji 1994
po remoncie silnika, przebieg 25 tys.
km. polecam, cena 7500 zł. - 512
295 093
Suzuki - 93 rok - 1.0 benzyna, stan
dobry, czerwony, ubezpieczony, zarejestrowany 1.600 zł. - 607 509 762
Suzuki Samuraj 4x4 - składak
1994,krata przednia, progi, halogeny
na dachu, bez korozji, silnik suchy,
zarejestrowany, w pełni sprawny cena
5800 - 601 881 262
Tania Omega B - 2.0 lpg kombi 1995,
3.800 - 791 521 848
Tipo 2.0 GT - 2.0 benzyna, 115KM
168 tys. przebiegu, klimatyzacja, skóra
i elektryka szyby przód, brak przeglądu
ważne OC, cena 2000 zł. do małej
negocjacji lub zamiana na coś z mniejsza pojemnością - 695 980 516
Toyota Starlet 1300 16v - krajowa,
drugi właściciel. Niezawodna, w ciągłej
eksploatacji, aktualny przegląd, stan
techniczny bez zastrzeżeń, lakierdrobne rysy. Komplet opon zimowych
- 693 350 441
Trabant kombi - zarejestrowany
1997 rok za 800 zł. lub zamiana - 607
162 320
Uno 1.0 - z 93 roku stan dobry - cena
1300 - 514 318 371
Vectra A - do wymiany są reflektory,
tylko, bo zostały wybite 1.6 silnik 89 rok,
po remoncie podłogi - zdjęcia mogę
przesłać na maila - 794 686 232
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Volvo 440/460/480 silnik - sprzedam
lub zamienię silnik kompletny tzn.
alternator, rozrusznik, pompy wspomagania, klimatyzacja, gotowy do
włożenia niedawno wyciągnięty z auta
uszkodzonego w tył cena okazyjna
jak za kompletny silnik to 500 zł GG
1209469 - 721 779 942
VW Golf - kombi zielona perła, 96
rok, przegląd do 11 2010 pojemność
1.8, benzyna lub zamienię na Renault
Scenic - 883 605 623
VW Golf III - 1.4 z gazem, 92 rok, cena
do uzgodnienia - 662 151 905
VW Passat - 1. 8 benzyna + gaz, B
3 kombi 88 rok brak opłat cena 1200
- 722 104 012
VW Passat kombi + gaz - ( B-3 )
przegląd i OC do maja 2010 rok,
elektryczny szyberdach, autoalarm,
wspomaganie itd. mechanicznie super,
stan ogólny dobry z plusem, cena 3700
zł. - 785 484 546
VW Passat kombi 1.6 benzyna - 1999
rok, przebieg: 193 000 km, stan bdb,
ABS, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, immobilizer, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja,
poduszki powietrzne, alarm, radio 13
900 zł. - 507 899 592, 519 151 231
VW Polo II - na części - kombi 1,4
diesel za 450 zł. - 796 068 170
VW T4 blaszak 2.5 TDI - biały, 88KM,
197 TYS. przebiegu w b.dobrym stanie. Posiada HAK, zimowe opony + alu
z letnimi oponami, rok 2000 (przód po
liftingu) 19 tys. do opłat - 793 608 323
Wv Polo - 500 zł - do malej negocjacji
- 721 114 596
Xantia 1,6 benzyna - 95, immobilizer, szyber, centralny zamek, garaż,
właściciel niepalący, pierwsza rej. w
PL 2004, cena 4500 nawigacja gratis
- 75 72 12 878
Yamaha DT 50 - przerobiona na
70 ccm - 94 rok, cena 500 zł. - 728
201 205

RÓŻNE
SPRZEDAM
Lodówka Amica - wys. 150 cm,
stan bardzo dobry za 190 zł. - 507
055 422
Narty - Narty - 514 282 146
Ubrania używane - oraz nowe
(letnie) tanio - 796 917 047
Zlewozmywak dwukomorowy
- kwasiak zaokrąglony za 50 zł.
- 782 108 859
Drewno kominkowe i opałowe cena 100 - 150 zł. m - 695 725 857
Drewno kominkowe i opałowe
- grab, dąb, buk, jesion, olcha,
brzoza, świerk - transport gratis
- 697 812 567
Sieczkarnia stacjonarna z
podajnikiem i wydmuchem, bardzo
wydajna - tartak, obróbka drewna
- 603 247 322, 075 75 249 25
Wózek inwalidzki, pielucho-majtki
rozmiar M, bardzo tanio - 075 75
513 22
Stół rozkładany, owalny i 6 krzeseł, kolor czarny, cena 1000 zł.
Szafeczka 70 cm z 4 szufladami po
jednej stronie, cena 100 zł. Kolor dąb
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
- 505 227 958
Akordeon 80 basów, Weltmeister
z futerałem - stan bardzo dobry - 075
64 273 37
Stare meble do renowacji - Mojesz
k.Lwówka - telefon, SMS - 661 059
918

RÓZNE
KUPIĘ
Białe lakierki - białe lakierki dziewczęce typu czółenka stan i rozmiar
bez znaczenia - 691 107 590
Stare kolejki - Piko Roco Mehano
- wagony, tory, lokomotywy w skali
h0 oraz auta skala h0 i tt mogą
być uszkodzone z brakami - 604
429 249
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

