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ROZMAITOŒCI
PLUS TYGODNIA

AWANS TYGODNIA

W miniony wtorek po raz pierwszy przy stole rajców
jeleniogórskich zasiadła Monika Filip, która zastąpiła
Miłosza Sajnoga, powołanego w listopadzie na stanowisko
zastępcy prezydenta Jeleniej Góry. Nie zajęła jednak miejsca
po wiceszefie miasta, tylko usiadła w gronie radnych lewicy
oddzielają Zbigniewa Ładzińskiego od Jerzego Pleskota.
Nowa radna zadeklarowała jeszcze przed oficjalnym
zaprzysiężeniem, które dokonało się 8 grudnia, że będzie
radną niezależną. Jest jeleniogórzanką związaną ze
spółką Jelenia Plast. Jej pasją jest sport:
była trzykrotnie mistrzynią Polski w
saneczkarstwie lodowym. Miała
jechać na olimpiadę do Lillehammer (Norwegia 1994),
ale zrezygnowała. Umiejętność szybkiej jazdy bez
trzymanki przyda się
na pewno na miesiące,
które pozostały do
końca kadencji.

Ciemny zaułek śródmieścia stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców
dzięki pomysłowi Artura Michalewskiego. Właściciel wybudowanego
w tym roku budynku na rogu Krótkiej i Mrocznej postanowił urządzić
na jednej z jego ścian galerię. Wbrew nazwie – Mroczna – jest złociście
żółta i bardzo optymistyczna. – To miejsce, gdzie każdy twórca, dla którego za wysokie są progi galerii profesjonalnych, będzie mógł pochwalić
się swoim dorobkiem. Zapraszamy przede wszystkim fotografików
– powiedział 9 grudnia na otwarciu Galerii Mrocznej pomysłodawca
przedsięwzięcia. „Prymicyjną” wystawę ma tu Krzysztof Żukowski.
Co prawda jest zawodowym fotografem, ale powiesił prace, które
wykonał hobbystycznie: pejzaże i migawki reporterskie. W dwóch
gablotach przy każdej nowej wystawie prezentowana będzie
znana postać z Jeleniej Góry.
Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)
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Pedagodzy nie z tej bajki
Po zgłoszeniu przez swoich podopiecznych i wyłonieniu
przez jedenastoosobową kapitułę, dwoje mieszkańców
miasta – Beata Poleszczuk i Piotr Grosman – znalazło się
w ścisłej czołówce laureatów prestiżowej nagrody warszawskiego Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w ogólnokrajowym konkursie Wdzięczność
Młodych Serc.
Beata Poleszczuk, ekspert ds.
bilansu w Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogocznej,
prężnie i sprawnie włada wiedzą
merytoryczną i metodyczną w
zakresie terapii pedagogicznej i
poradnictwa terapeutycznego oraz
zajmuje się readaptacją niedostosowanej społecznie młodzieży,
prowadzi Punkt Pomocy Pedagogicznej działający w świetlicy
środowiskowej przy cieplickiej
parafii św. Jana Chrzciciela.
Piotr Grosman, nazywany przez
dzieci i ich rodziców „nauczycielem

– str. 8

nie z tej bajki”, na co dzień ujawnia
świadectwo życia według wartości
chrześcijańskich, a oprócz codziennych zajęć edukacyjnych z uczniami
w Szkole Podstawowej nr 7, odnajduje i wspiera ich uzdolnienia i zainteresowania oraz współorganizuje
akcje i działania charytatywne na
rzecz dzieci z rodzin najuboższych.
Po wnikliwej analizie i obserwacji pracy pedagogicznej ujętej w
zgłoszeniach kapituła pod przewodnictwem redaktora tygodnika „Gość
Niedzielny” - Tomasza Gołąba uznała,
że oboje pedagodzy podejmują sys-

tematyczne i długofalowe działania
i inicjatywy, które w sposób wybitny
przyczyniają się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci
i młodzieży.
I tym samym przyznała im
nominację do nagrody Wdzięczność
Młodych Serc w różnych kategoriach, do której zakwalifikowano tylko
pięć osób z całej niemal Polski. Tak
więc Beata Poleszczuk została nominowana do tej nagrody w kategorii
edukacja nieformalna, a z kolei Piotr
Grosman otrzymał nominację w
kategorii edukacja formalna.

NIE CHCĄ MASZTU
Mieszkańcy Sosnówki protestują przeciwko budowie
w ich miejscowości stacji bazowej telefonii komórkowej
przy ulicy Karkonoskiej. W siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej spotkali się w tej sprawie z przedstawicielem
inwestora i samorządowców.
Ludzie obawiają się, że przez tego
typu inwestycję ich miejscowość stanie się mniej atrakcyjna. – Turyści nie
będą chcieli przyjeżdżać, po drugie
ich nieruchomości stracą na wartości
– argumentują.
Ich postulat? Dokładne badania. Są bowiem obawy, że maszt
będzie negaty-
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Następny, świąteczny
numer Jelonki
w kioskach 21 grudnia

Kłopoty przez narkotyki
Sto osiemdziesiąt porcji amfetaminy i marihuany znaleźli policjanci u 21–letniego mieszkańca
Jeleniej Góry. Funkcjonariusze
sprawdzają, skąd pochodzą narkotyki oraz czy zatrzymany nimi
nie handlował. Mężczyzna musiał
zapłacić pięć tysięcy złotych
poręczenia majątkowego. Został
objęty dozorem policyjnym. Grozi
mu kara do ośmiu lat więzienia.

Za włamania
pod dozorem

Krajobraz pod ochroną

– str. 15

(Ania)

Nagrody wręczono 8 grudnia w trakcie
Przedświątecznego Spotkania Środowisk
Edukacyjnych w Sanktuarium Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży w Warszawie.

– str. 9

Cienie Hirschbergu IV

wnie oddziaływał na środowisko
naturalne zwłaszcza, że powstanie
w miejscu zabudowanym. Uczestnicy
spotkania oficjalnie zaprotestowali
przeciwko inwestycji. Podkreślono, że
nie wyklucza się bardziej radykalnych
form sprzeciwu.

(tejo)

MIKOŁAJ BARDZO SIĘ POSTARAŁ

Porcja rozmaitości

Kąpiel w aquaparku, obiad
i zabawa mikołajkowa z
didżejem. Takie atrakcje
najmłodszym z domów
dziecka zapewnił Hotel
Sandra Spa w Karpaczu.
Opiekunowie dziewcząt
i chłopców oraz dzieci
dziękują za miłe chwile.

W mikołajkowej imprezie
uczestniczyło 40 dzieci z domów
dziecka: TIS, Sobieradzik (z
Wojcieszowa), Dąbrówka oraz DD
w Szklarskiej Porębie.
– Właściciele hotelu udostępnili
dzieciom na dwie godziny wszystkie
atrakcje w aquaparku zapewniając
opiekę trzech ratowników. Małych

Fot. Konrad Przezdzięk

Monika Filip
radna niezależna

Artur Michalewski
przedsiębiorca

Fot. Ania
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gości zaproszono na specjalnie
przygotowany dla nich obiad, a potem odbyła się zabawa mikołajkowa
z didżejem i mnóstwem konkursów
– opowiada Joanna Kramarczyk,
opiekunka najmłodszych.
Na zakończenie każde dziecko
otrzymało ogromną paczkę pełną
wybornych słodyczy. Dodatko-

wo domom dziecka przekazano
prezent w postaci przyborów szkolnych. Impreza trwała 5 godzin,
a dziewczęta i chłopcy byli zachwyceni. Chcą podziękować firmie
KRYCHA BUS, która nieodpłatnie
zapewniła transport.

(tejo)

18–letni przestępca w listopadzie i grudniu włamał się do
trzech samochodów, skąd jego
łupem padły radia z głośnikami i
CB radio, do dwóch piwnic, skąd
ukradł odkurzacz spalinowy, młot
udarowy i rower. Ponadto włamał
się do budynku jednej z jeleniogórskich firm, skąd próbował
ukraść rury miedziane i z klatki
schodowej budynku wielorodzinnego ukradł rower BMX.
Jeleniogórzanin trafił do policyjnego aresztu. Był już notowany
za podobne przestępstwa. Teraz za
kradzieże z włamaniem grozi mu
do 10 lat więzienia. Został objęty
dozorem policyjnym.

(tejo)

14 grudnia 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYDARZENIA / REKLAMA

3

Licytacja o uśmiech dziecka
To już piąta edycja charytatywnej aukcji bombek ręcznie
malowanych przez lokalnych artystów. Wzorem lat
poprzednich środki zebrane ze sprzedaży zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziału dziecięcego
jeleniogórskiego szpitala.

Angela

Mariusz Synówka. W tym roku autorami malowideł na aukcyjnych bombkach są: Paweł Trybalski, Lidia SokalTrybalska, Janusz Koźmiński, Miranda
Gal, Wladymir Vilenchyts, Barbara
Cabrera i Vitali Mkrchan.
Tegoroczna aukcja potrwa
do 18 grudnia do godziny
20.00. Z zebranych
pieniędzy w latach
poprzednich dla
oddziału dziecięcego
jeleniogórskiego szpitala kupiono cztery pompy
infuzyjne, trzy inhalatory

WIĘCEJ NA WWW.JELONKA.COM

Fot. Rylit

Aukcję organizuje Fundacja Jeleniogórska Akcja Bezpieczna Droga,
a przewodniczy jej pomysłodawca
i społecznik,

ultradźwiękowe, dwa pulsoksymetry
oraz pompę kroplówkową. W tym
roku organizatorzy kupią kolejny
sprzęt.

Mariusz Synówka

Fot. Rylit

Gwiazda i gwiazdki

Mnóstwo wzruszeń dostarczył sobotni koncert dobroczynny „Gwiazda na
gwiazdkę”. Wystąpił znany piosenkarz
Łukasz Zagrobelny oraz mnóstwo
gwiazdeczek mniejszego formatu:
dzieci i młodzież dotknięci różnymi
niepełnosprawnościami. Przy pełnej
widowni oklaskiwano wszystkich i zbierano datki – także podczas kiermaszu
– na rzecz chorych najmłodszych.
Wszystko z inicjatywy Pawła Kaczmarowskiego, nauczyciela muzyki ze szkoły
działającej przy szpitalu uzdrowiskowym
„Małgosia” w Cieplicach.
(rylit)
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WYDARZENIA

Co najmniej cztery osoby zostały już okradzione przez
mężczyznę, który w ostatnim czasie uaktywnił się w
Jeleniej Górze. Oszust wchodzi do mieszkań podając się
za konserwatora domofonów. Pobiera pieniądze na nowe
urządzenia i znika. Jedną z ofiar stała się w minionym
tygodniu pani Alina Wełna z ulicy Karłowicza.
Średniego wzrostu, w wieku
około 30 – 40 lat, nieco przy kości,
zapewniał, że jest pracownikiem
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a prywatnie mieszka
przy ulicy Różyckiego i ma dwójkę
dzieci – to wszystkie informacje
dotyczące oszusta jakie pamiętają
jego ofiary. Wielu ludzi, których
oszukał ten człowiek nawet nie
była tego świadoma. Lokatorzy
wierzyli, że bierze on pieniądze
za realną usługę.
W miniony czwartek o godzinie
10.30 rano przyszedł mężczyzna,
na dole zadzwonił domofonem i
powiedział, że jest ze spółdzielni
mieszkaniowej i konserwuje
domofony – opowiada Alina
Wełna z ulicy Karłowicza w
Jeleniej Górze. – Powiedziałam,
że mój domofon jest dobry, ale
nie mam dzwonka, bo dopiero co się przeprowadziłam.
Zaproponował, że zrobi mi ten
dzwonek. Przyszedł, popatrzył

Potrącenie o poranku

W wyniku sobotniego wypadku
przy ulicy Spółdzielczej w Jeleniej
Górze do szpitala trafiła starsza kobieta ze złamaniem ramienia. Potrącił
ją 62-letni mężczyzna ze Szklarskiej
Poręby, kierujący volkswagenem
golfem. Życiu poszkodowanej nie
zagraża niebezpieczeństwo. Rano
przechodziła na oznakowanym
przejściu dla pieszych. Kierowca nie
ustąpił jej pierwszeństwa twierdząc,
że nie zauważył poszkodowanej.
Stało się tak najprawdopodobniej z
powodu kiepskich warunków atmos(Ania)
ferycznych.

i powiedział, żebym mu dała 85
złotych, to on mi kupi dzwonek
i o godzinie 15.30 przyjdzie, żeby

nie znałam nawet jego – mówi
poszkodowana. – Wyszłam na
schody, a on już zwiał i nigdzie
go nie było. Już wiedziałam,
że to jakiś oszust. Więcej się
nie pojawił. Zaufałam mu na
słowo, bo powiedział, że jest ze
spółdzielni mieszkaniowej.
Dzisiaj pani Alina już wie, że
nierozważna ufność ludziom
bywa zgubna. – Człowiek uczy

NIE WIADOMO, ILU LUDZI ZOSTAŁO JUŻ
OSZUKANYCH PRZEZ TEGO CZŁOWIEKA.
NIKT NIE ZGŁASZAŁ TEGO NA POLICJĘ.
WIĘKSZOŚĆ PO PROSTU WSTYDZI SIĘ, ŻE
DAŁO SIĘ OSZUKAĆ, INNI NIE CHCĄ ROBIĆ
SOBIE ZACHODU ZA MARNE 100 ZŁ.
mi go zamontować. Za robotę
chciał tylko napiwek. Dałam
mu sto złotych bo nie miałam
drobnych, a on nie miał wydać
– dodaje.
Mężczyzna zabrał pieniądze i
zniknął z obietnicą rozmienienia
pieniędzy w kiosku oraz zakupienia dzwonka. Nigdy więcej się
nie pojawił. – Dopiero po chwili
zorientowałam się, że on nie dał
mi żadnego pokwitowania, a

się na błędach, żyję 73 lat na
świecie i nigdy mi się nic takiego
nie przydarzyło – żałuje „po
szkodzie” starsza pani.
Kiedy pani poszła do Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyjaśnić sprawę, okazało się,
że JSM w ogóle nie przeprowadza
żadnej konserwacji domofonów,
a jedynie zleca to zadanie firmie
zewnętrznej. – Pan powiedział
mi, że jestem kolejną osobą,

SZPITALNE NOWOŚCI
Od 1 stycznia 2010 roku Szpital Wojewódzki w Jeleniej
Górze będzie świadczył usługi w ramach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej. Nowościami będą również przychodnia opieki wieczorowej, nocnej i świątecznej oraz nowe
oddziały. Deklaracje można składać już.
Nowa oferta w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zawiera opiekę lekarza rodzinnego,
pediatry, punkt szczepień, gabinet
zabiegowy i szeroki asortyment
diagnostyki w certyfikowanym
laboratorium.
Dodatkowo szpital oferuje
ciągłość opieki w poradniach

Identyfikatory niezbędne
Mieczysław Chałpiński, konserwator domofonów na zlecenie JSM
Od początku roku mieliśmy co najmniej cztery tego typu zgłoszenia. Ludzie przychodzą do nas i pytają czy taki osobnik u nas pracuje. Tymczasem
ktoś podszywa się pod naszego pracownika, wchodzi do mieszkań i okrada tych ludzi. Nasi pracownicy bardzo rzadko pobierają od mieszkańców
pieniądze na nowe urządzenia, a jeśli zachodzi taka konieczność zawsze pozostawiają pokwitowanie czy fakturę. Do niedawna nie było potrzeby,
żeby nosili identyfikatory, ale każdy mógł poprosić nas o dowód osobisty i zawsze go okazywaliśmy. Teraz widzę jednak, że takie identyfikatory będą
potrzebne.
świątecznej. Będzie
konkurencyjna dla
obecnej przy ulicy
Różyckiego. Pomoże
pacjentom, którzy nie wymagają
opieki Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, gdzie obecnie
trafiają.
Nowa oferta pozwoli placówce
zmodyfikować rozliczenia z NFZ
i pozyskać dodatkowe środki.
Część pacjentów, którzy dzisiaj
muszą czkać w kolejkach, będzie
mogło być przyjętych szybciej.

AUTEM PO AUTOMAT DO GIER
W miniony piątek nad ranem w Lubomierzu nieznani
sprawcy wjechali do jednej z pizzerii samochodem i
ukradli z niej automat do gier.
ile utargu znajdowało się w
maszynie.
Niewykluczone, że w regionie
grasuje szajka złodziei, którzy
włamują się do lokali, aby ukraść
automat y do gier. Podobne
zdarzenie miało miejsce w
Bolkowie.
Policjanci szukają sprawców
i proszą o kontakt osoby, które
mogą w tym pomóc (telefon: 075
64 67 200 lub 997). (KAM)

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Grudzień
to dziwny miesiąc
Składa się z dwóch części. Przez pierwsze dwa – trzy
tygodnie wszyscy pracują tak jakby chcieli nadrobić cały
mijający rok. Biegają, planują prezenty, zamykają zaległości w pracy. Potem wszyscy się wyciszają. Przez ostatnie
parę dni grudnia Polska jakby zamiera, zwalnia. Wszyscy
widują się na rodzinnych Wigiliach, wybaczają sobie winy,
snują plany na następny.

Fot. Rylit

się publiczności. Nagrodziła
występujących owacją na stojąco
za widowisko pod t ytułem
„Podróżą każde życie jest”. Kabaret „Bella Mafia” po kilkuletniej
działalności stał się hitem estradowym w naszym regionie,

Angelika Grzywacz

Pani Alina pluje sobie w brodę, że
dała się nabrać oszustowi. Innym
lokatorom zaleca rozsądek.

Policja sprawdza monitoring
miejski, który potwierdzi, czy
sprawcy faktycznie wjechali
do lokalu samochodem. Lubospecjalistycznych i oddziałach
mierzanie, którzy mieszkają
szpitalnych oraz najważniejsze
nieopodal pizzerii twierdzą,
badania laboratoryjne. Od styczże słyszeli nad ranem, jak ktoś
nia zacznie działać przychodnia
szarżował autem i odjeżdżał z
opieki wieczorowej, nocnej i
(Angela) piskiem opon. Był też dźwięk
tłuczonego szkła z witryny skleSzpital rozważa uruchomienie oddziału geriatrycznego i opieki paliatywnej. W zamyśle są też powej. Właściciele lokalu straty
pewne modyfikacje dotyczących funkcjonowania oddziału okulistycznego.
wycenili wstępnie na około 6
tysięcy złotych. Nie wiadomo,

Bella Mafia
w formie

Oczekiwana przez kabareciarzy i widownię piątkowa
premiera kabaretu Bella Mafia
działającego przy Karkonoskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
mimo wcześniejszego odejścia
kilku jego członków podobała

która padła ofiarą oszusta, który
się pod nich podszywa – mówi
pani Alina.
– To się mogło różnie skończyć,
nie wiadomo co to był za typ.
Miał walizkę, którą otworzył, a
w niej pełno domofonów i innych
narzędzi. Pan z tej firmy, która
współpracuje z JSM mówił mi,
że ten oszust wyrywa domofony
ludziom ze ściany mówiąc, że
urządzenia są zepsute. Zabiera
domofony, bierze pieniądze na
nowe i znika – usłyszeliśmy od
oszukanej lokatorki.
Tak było w przypadku pani
mieszkającej przy ulicy Moniuszki, którą najprawdopodobniej
ten sam oszust odwiedził kilka
dni wcześniej. Choć urządzenie
było sprawne, zabrał go, zażądał
pieniędzy na nowe, a kiedy je
dostał zniknął bez śladu.

szczególnie dla starszych. Dlatego
wielu z widzów z niepokojem
przyjęło wiosenna wiadomość
o odejściu z zespołu kilku jego
członków. Obawy o kondycję
grupy okazały się nieuzasadnione.
(rylit)

A ja wrócę do jednej z moich
pasji, czyli naszej regionalnej
polit yki i jej wpływu na nasze
życie. Według niektór ych teoret yków człowiek zapamiętuje
tylko początek i koniec dłuższej
wypowiedzi, więc tak naprawdę nie
ma większego znaczenia, co mówi
się w jej środku. Miewam wrażenie,
że wielu naszych polityków działa
wedle tej zasady, która okazuje się
skuteczna.
Słuchacze zapamiętują składane
na początku obietnicy, choć wiedzą,
ile one warte. Potem ktoś zdobywa

władzę, mówi o planach, o tym co
i do kiedy zrobi. Następuje tutaj
koniec jak gdyby pierwszego etapu.
Zapamiętujemy rządzących dobrze
i obdarzamy kredytem zaufania.
Kiedy zbliżają się wybory, znów
słyszymy o osiągnięciach i przeszkodach, o sukcesach i tym czego
się nie udało zrobić. Zapominamy
o całym środku, o tym co działo się
pomiędzy dwiema sytuacjami.
Może zamiast robić coroczne
r a n k i n g i , k t ó r yc h n i e b a we m
będzie mnóstwo w mediach, lepiej
wykonać taki ranking każdego

miesiąca a może nawet tygodnia.
Na karteczce zapisać co, kto, kiedy,
z kim i po co. A karteczkę schować
do zamykanego pudełka. I tak po
roku mamy własną „zewnętrzną”,
obiektywną pamięć wydarzeń i
postaci. Zawsze możemy każdego
rozliczyć z jego słów, planów i
czynów. Tylko nigdy nie mamy na
taką benedyktyńską pracę czasu.
A już na pewno nie w grudniu,
kiedy nadrabiamy cały kończący
się rok.
W tym tygodniu do programów
zaprosiłem radnych miasta. Tych
nowych, tych o dłuższym stażu
w radzie i tych, którzy w radzie
już nie zasiadają. W „Dialogach
Jelonki” gościłem panią Monikę
Filip a w „Z czterech stron miasta”
Grażynę Marczuk, Ireneusza Łojka
i Roberta Prystroma.
R o z m a w i a l i ś m y ,
podsumowywaliśmy i ocenialiśmy
to co się dzieje w naszym mieście. A
atmosfera gorącej dyskusji pasował
w pełni do tempa pierwszych tygodni grudnia. Było szybko i ostro.
Na szczęście Święta coraz bliżej.

Wasz Wiktor Marconi
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Fot. Angela

Domokrążca okrada lokatorów JSM
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Karambol przez nieuwagę

RYTM TYGODNIA
Bliżej policji

W finale wojewódzkim XI edycji konkursu „Razem bezpieczniej”, który odbył się w miniony czwartek we Wrocławiu,
drużyna ze Środowiskowego
Hufca Pracy w Jeleniej Górze
zajęła trzecie miejsce. Przygotowaniami zajęli się mł. asp.
Danuta Razmysłowicz oraz
sierż.sztab. Henryk Mieszała i
st. sierż. Rafał Sarota.

Wyjechał z ulicy podporządkowanej wymuszając
pierwszeństwo i spowodował zderzenie trzech pojazdów.

Mowa o kierowcy, który w miniony
piątek w porannym szczycie komunikacyjnym doprowadził do groźnie
wyglądającej kolizji przy małej poczcie.
– Kierujący samochodem marki Opel
meriva wyjeżdżając z ulicy Morcinka,
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
kierującemu, który jechał na wprost
ulicą Wolności w kierunku Cieplic.
Kierowca busa został uderzony w bok,
zjechał z lewego na prawy pas. Tam
zajechał drogę innemu kierowcy, który
jechał citroenem. Ten uderzył w busa

Szkoła Podstawowa nr 2 w
Jeleniej Górze doczekała się
wymiany okien. – Wreszcie!
Po 20 latach próśb – mówi
Elżbieta Rzemińska, dyrektor
placówki. Nieszczelna stolarka
okienna była bardzo uciążliwa
dla nauczycieli i uczniów. W
nadchodzące chłody w budynku
będzie ciepło.

Ostatnia rata rajdu

Imprezy zakończonego 6 XII
39. Rajdu na Raty zainteresowały
bardzo liczną grupę jeleniogórzan. We wszystkich wyprawach
wzięło udział 1406 uczestników,
czyli w jednej średnio wędrowało
31 osób. Największym powodzeniem cieszyły się wiosenne i
jesienne spacery po najbliższej
okolicy. W konkursie frekwencji
zwyciężyli ex aequo Jerzy Bielecki i Henryk Ziółkowski. Ten
drugi wygrał również konkurs
wiedzy turystycznej.

Sukces witryny

(tejo)

Po modernizacji oficjalnego
ser wisu Szklarskiej Poręby
zauważono wzrost zainteresowania internautów. Liczba
odsłon w ciągu ostatniego
roku wynosiła 500 t ysięcy.
Potencjalni turyści wnikliwie
zapoznają się z informacjami.
Oprócz internautów z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego
zainteresowanie miastem rośnie
wśród mieszkańców z pomorskiego i zachodniopomorskiego

(Karolina)

Fot. Angelika Grzywacz

Cieplej w „dwójce”

(Angela)

– To paskudne skrzyżowanie
o każdej porze – mówią o miejscu
zdarzenia kierowcy.

Zbrodnia „na kocią łapę”
W konkubinacie żyli pond 12 lat. Ostatnio się nie układało.
Konkubent coraz częściej pił i doprowadzał do awantur.
W sierpniu we wspólnym mieszkaniu przy ulicy Kasprowicza, kiedy partnerka spała, zadał jej kilka ciosów nożem
w okolicę głowy i szyi. Kobieta przeżyła. Sprawca czeka
na wyrok.
W dniu poprzedzającym całe
zdarzenie 39-letni Tomasz D.
sprowokował kolejną z awantur. Kiedy był pijany, niejednokrotnie podnosił rękę na
konkubinę. 30-letnia kobieta
wezwała policję. Funkcjonariusze osadzili agresora w
policyjnym areszcie, gdzie
pozostał do wytrzeźwienia.
Następnego dnia jednak
wrócił do mieszkania konkubiny i prosił, żeby pozwoliła mu
przenocować. Obiecał poprawę
i mówił, że może nawet spać na
podłodze. Konkubina kolejny
raz mu uwierzyła, zgodziła się

Władze miasta, lokalni politycy, prezesi i dyrektorzy, w
tym jeleniogórskich szkół oraz inni przyjaciele zwierząt
spotkali się na X Wigilii ze Zwierzakami,
która odbyła się w miniony czwartek w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
nr 1 w Sobieszowie.

by Tomasz D. wrócił do domu.
Nie podejrzewała nawet, że
pod dach przyjmuje swojego
potencjalnego zabójcę.
Kiedy konkubina zasnęła
Tomasz D. rzucił się z nożem
kuchennym na nią zadając jej
uderzenia w okolicy głowy i
szyi. Kobieta wybroniła się i
uniknęła śmierci. – Doznała
obrażeń związanych z ranami ciętymi głowy i ręki bez
p o wa ż n i e j s z yc h o b r a ż e ń
wewnętrznych i zewnętrznych
– mówi sędzia Andrzej Wieja, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze.
Nie zabrakło ciepłych słów
powitania, podziękowań, z
humorem opowiedzianych
historii, które w odniesieniu
do zwierząt i towarzystwa jego
przyjaciół spisało samo życie.
– Na pierwszym spotkaniu
byli tylko ludzie z Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami, z roku
rok chętnych przybywa
na
– mówiła Anna
Ragiel, prezes

Tomasz D. wezwał pogotowie ratunkowe, które dodatkowo ponaglał. Mimo to za
usiłowanie zabójstwa może
zostać za kratami więzienia
do końca życia. – Usiłowanie
zabójstwa jest tak samo karane
jak sprawstwo, podejrzanemu
grozi więc od ośmiu lat pozbawienia wolności po karę
dożywotniego pozbawienia
wolności – mówi sędzia Wieja.

OSTRA JAZDA Z DRESIARZAMI
Dwóch odzianych w dresy mężczyzn zaatakowało
w miniony czwartek kierowcę autobusu MZK, który
wyprosił ich z autobusu stojącego na przystanku przy
ulicy Rataja.

Stało się tak ponieważ niedoszli pasażerowie nie mieli
biletów i nie chcieli zapłacić za
przejazd. Jeden z nich obraził
i opluł kierowcę. – Odwagi
starczyło im na krótko, bo
prowadzący złapał jakąś rurę
i ruszył z bojowym okrzykiem
(Angela) na nich . Rzucili się do ucieczki
– relacjonuje świadek zdarzenia. Napastnicy nie odpuścili
W celi do lata
j e d n a k . Wy r wa l i ś m i et n i k
Tomasz D. był wcześniej wielokrotnie karany z przystanku i zaczęli nim
głównie za czyny przeciwko mieniu i rozboje. walić po szybach autobusu.
Obecnie sprawa oczekuje na termin pier- Jeden z nich kopał pojazd.
wszej rozprawy. 4 grudnia br. Tomaszowi D. Kierowca odjechał w dalszą
przedłużono tymczasowy areszt do 1 czerwca trasę zostawiając rozjuszonych
2010 roku.
osobników na zdewastowanym

jeleniogórskiego oddziału
TOnZ
Każdy z zaproszonych gości
otrzymał podziękowanie w
postaci monety wybitej z okazji
jubileuszu TOnZ, symbolicznej
zapłaty za działanie na rzecz
zwierząt. Pamiątki wręczał
prezes zarządu głównego Towarzystwa Eugeniusz Ragiel.
– Nasze spotkania mają
przypomnieć, że są bezdomne
zwierzęta i, że to my musimy
im pomagać, jesteśmy za nie

Goście, wśród których nie zabrakło prezydenta
Marka Obrębalskiego z zastępcą Miłoszem
Sajnogiem, obejrzeli jasełka w wykonaniu
szkolnego chóru. Wspólnie z zespołem
muzycznym odśpiewano kolędy, a na koniec
w atmosferze świątecznego pojednania
podzielono się opłatkiem.

Fot. Konrad Żurawski

– mówi asp. Waldemar Romańczuk z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Najbardziej uszkodzony został pojazd
sprawcy, który został ukarany przez
policję mandatem. Przez niemal godzinę
ruch w tym szczególnie niebezpiecznym
miejscu był utrudniony. Funkcjonariusze
ostrzegają, że mglista, mokra i ponura
pogoda nie sprzyja bezpieczeństwu na
drogach.

przystanku.
To tylko jeden z incydentów
obrazujących ciemne strony
pracy kierowcy. W przypadku
agresji pasażerów często mają
jako sprzymierzeńca jedynie
dyspozytora, z którym łączą
się drogą radiową. Bywa, że
ani policja, ani straż miejska,
nie dysponują patrolami, aby
w takich sytuacjach pospieszyć
z pomocą. Pasażerowie
pozostają najczęściej biernymi świadkami: boją się
interweniować, bo sami mogą
mieć przez to kłopoty.

(tejo)

UCZMY SIĘ OD ZWIERZĄT
odpowiedzialni, rozmnażamy
je i męczymy – mówiła Anna
Ragiel. – Towarzystwo nie jest w
stanie wszystkiego zrobić,
dlatego potrzebujemy
wsparcia,
takich
ludzi,
ja ci,

którzy dzisiaj zostali tu zaproszeni – dodała.

(Angela)
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W Sali Wiejskiej w Czernicy
odbył się finał konkursu na
kartkę świąteczną „Życzenia
prosto z serca”. To był finał
akcji, nad którą patronat
miała nasza redakcja.
Pomysłodawcą całego projektu jest

Maciej Woliński, który do współpracy
zaprosił Szkołę Podstawową w Czernicy, Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim
i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze,
Parafię Rzymsko – Katolicką z Czernicy oraz Areszt Śledczy z Jeleniej
Góry.
Na konkurs wpłynęło 295 prac.
Zostały one ocenione w czterech

kategoriach: szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
oraz grupa otwarta – bez ograniczeń
wiekowych.
Jury obradowało pod przewodnictwem Darka Milińskiego. W kategoriach szkół podstawowych zwyciężył
Marcel Niedośpiał (SP w Jeżowie)
drugie miejsce zajął Sebastian Pater

(SP 8), trzecie – Szymon
Krasucki z MDK. Wśród
gimnazjalistów wygrał
Ernest Grzeszczakowski z Gimnazjum
nr 3, za nim uplasowała się Monika
Grzegorczyk z Gimnazjum w Jeżowie
i Karolina Stasikiewicz z Gimnazjum
nr 1. W kategorii szkół średnich
zwyciężyła Monika Baszczuk z III

KARTKI PROSTO OD SERCA
LO. Na kolejnych lokatach konkurs
zakończyli: Mateusz Piechota z III
LO i Patrycja Knapp z „Handlówki”.
W kategorii otwartej kolejność była
następująca: Izabela Zatchiej, Anna
Borsuk-Krasucka i Anna Pasternak.
W pałacu w Czernicy można tam

było podziwiać prace konkursowe
i kupić ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów miejscowej
podstawówki. Imprezą towarzyszącą
była wystawa malarstwa Macieja
Wolińskiego „Cztery pory roku”.

(Mar)

Wesele na głównym „Pieprzyli” o pieniądzach i nie tylko
Miejskie finanse trzeba będzie odkomunijne itp. Według zapowiechudzić
o 22 miliony złotych. Wynika
dzi, lokal zostanie otwarty w
to z braku realizacji załokwietniu 2010 roku – mówi Iwożonych dochodów.
na Konat z administracji dworca
Mniej pieniędzy
PKP w Jeleniej Górze. Hol dworca
zostanie przebędzie stylizowany na dawne
znaczone na
czasy, a pośrodku stanie drezyna
inwestycje.
na kawałku torowiska. Będzie to
Ten kontakże miejsce na galerię związaną
tekst stał się
z kolejnictwem.
(Angela)
przyczyną
analizy niepowodzeń i
Jak ten pomysł odbierają sami jeleniogórzanie? Są bardzo zaskoczeni.
zarzucenia uwa– Otworzenia domu weselnego na dworcu może przynieść obopólne korzyści dla PKP i firmy
gami prezydenta
wynajmującej lokal. Być może goście zaczną na uroczystości organizowane w nowym lokalu
Marka Obrębaldojeżdżać pociągami, a z lokalu na dworcu zaczną korzystać pasażerowie – żartują
skiego. Przy
okazji

Znalazł się w końcu inwestor
z Jeleniej Góry, który na zagospodarowanie holu dworca ma
oryginalny pomysł. – Lokal o
powierzchni 1540 metrów wynajęliśmy na czas nieokreślony.
Po zakończonym remoncie ma
zostać tam uruchomiony dom
weselny, w którym będą odbywały się uroczystości ślubne,

Marek Obrębalski

Fot. Tejo

Radny Cezary Wiklik zapytał prezydenta Marka
Obrębalskiego, dlaczego na jego stronie internetowej w aktualnościach widnieje tekst z
poprzedniej kampanii wyborczej dyskredytujący
jego ówczesnego kontrkandydata Miłosza
Sajnoga, dziś pełniącego funkcję zastępcy
prezydenta.
Czytamy tam, między innymi, że „Sąd Okręgowy
uznał, iż pan Miłosz Sajnog nie posiada wsparcia
w pozyskiwaniu środków unijnych, wokół pana
Miłosza Sajnoga są osoby o wątpliwych kompeTakiej choinki przy ratuszu jeszcze nie było.
Bożonarodzeniowe drzewko w kształcie stożka
zdobić będzie centralne miejsce w Jeleniej Górze
do stycznia przyszłego roku.

PiS o historii
i krzyżach
Zbigniew Girzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Mazowsza, promował w Jeleniej Górze
swoją książkę „Śpiący rycerz
– zapomniana historia Nieznanego Żołnierza”. Poświęcona
jest losom wojskowego, którego
ciało spoczęło w arkadach Pałacu Saskiego w Warszawie, czyli
Grobie Nieznanego Żołnierza.
– Większość myśli, że to tylko
pomnik, a tam przecież spoczywa
nastoletni strzelec, który walczył
z bolszewikami we Lwowie.
Rzeczywiście nikt nie zna jego
imienia. W okresie komunizmu
robiono wszystko, aby zafałszować tę historię – mówił poseł.
Wspomniano też o wyroku
Trybunału Strasburskiego dotyczącego zakazu wieszania krzyży
we Włoszech. Wprawdzie Polski
ten wyrok nie dotyczy, ale już
stał się pożywką do wystąpień
przeciwko symbolowi naszej
cywilizacji. Pozwolenie na wywieszenie krzyża też jest tolerancją
dla większości naszego społeczeństwa – mówiła poseł Marzena
Machałek. – Nie może być tak, że
wola nielicznych uniemożliwia
swobodne funkcjonowanie reszty
społeczeństwa.

(Mar)

Choinka to nie wycięty z uprawy świerk, ale ozdoba uformowana ze sztucznych gałęzi.
Ma kształt regularnego stożka.
Drzewko, jak zwykle podzieliło jeleniogórzan. Jednym
się bardzo podobało, dla
innych jest do przyjęcia.
– Inna niż wszystkie
– mówili zwolennicy.
– Sztuczna tandetna
chińszczyzna – podkreślają przeciwnicy.
Prawda leży zapewne pośrodku:
wieczorem pod ratusz przychodzi

radni ulżyli sobie w docinkach.
Kiedy podniesiono sprawę niepra-

aby go jeszcze bardziej, przepraszam
za słowo – spieprzyć – zaakcentował.
– Uuuuuu – zabuczało w rajcowskich
ławach.
Grażyna Malczuk (Sojusz Lewicy
Demokratycznej) wytknęła Markowi
Obrębalskiemu, między innymi, czcze
obietnice dotyczące inwestycji. – Mówił

źródłach – powiedział. Prezydent
Obrębalski przyznał mu rację i zgłosił
autopoprawkę. Tyle tylko, że będzie
ona tyczyła przyszłego roku. W tym
szkoły musiały oddać miastu środki,
które zarobiły na różnej działalności.
– Taka była pana poprzednia decyzja
– wypomnieli Markowi Obrębalskiemu
radni Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie poprawki do budżetu przyjęto
przy 12 głosach za, 10 przeciw i jednym
wstrzymującym się.
W dalszej części obrad rozpatrzono
projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, a także przyjęcie
Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2010-2015.
Debatowano też o zgodzie na podwyższenie kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Przedstawiono także projekt uchwały
w sprawie warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego w Jeleniej
Górze oraz stypendiów i nagród za
wybitne wyniki sportowe.

JÓZEF ZABRZAŃSKI: – ALE PROSZĘ WAS,
NIE RÓBCIE NIC, ABY GO (BUDŻET) JESZCZE BARDZIEJ,
PRZEPRASZAM ZA SŁOWO – SPIEPRZYĆ

widłowości w działaniach zakładów
gospodarki lokalowej, zastępca prezydenta Jerzy Lenard odparował, że
to Józef Sarzyński, który przez dwie
kadencje sprawował jego urząd, nie
poczynił nic, aby sytuację uzdrowić
(poza krytykowanym połączeniem
czterech zgm w dwa zgl). Wywołany
Józef Sarzyński dał do zrozumienia,
że to normalne u nas zrzucać winę na
poprzedników, kiedy samemu się nie
jest w stanie czegoś zrobić.
W poważniejszym tonie wypowiedział się zastępca przewodniczącego
rady Józef Zabrzański. Pokreślił, że
sprzeciwiał się budżetowi, bo ten był
zły. – Ale proszę was, nie róbcie nic,

tencjach, obietnice wyborcze
pana Miłosza Sajnoga są bez
szans na realizację”. – Czy tak
powinien wyrażać się szef o swoim podwładnym?
– pytał radny Wiklik. Prezydent Obrębalski
powiedział, że wspomniany tekst to sprawy
przeszłości, ale nie odniósł się do kwestii,
dlaczego widniał wciążw rubryce „Aktualności”
na jego stronie.
Sam Miłosz Sajnog nie czuje się z tego powodu
urażony. – Sprawa sprostowania po przegranym

pan trzy lata temu, zarzucając poprzedniej ekipie, że nie potrafiła sprowadzić
inwestorów, że stoją oni za rogatkami
tylko trzeba umieć ich zachęcić. I co?
– zapytała radna. – I nic. Oni wciąż stoją
– powiedział ktoś teatralnym szeptem.
Radna Malczuk poradziła szefowi
miasta, aby przyjrzał się sytuacji w
Nowogrodźcu. – Jest o wiele mniejszy
od Jeleniej Góry i świetnie sobie radzi
ze strefą ekonomiczną i inwestorami
– dodała.
Zbigniew Ładziński sprzeciwił się
zamiarowi zabierania szkołom pieniędzy, które same wypracują. – To 240
tysięcy złotych. Chyba stać nas na to,
aby poszukać takiej kwoty w innych

Konrad Przezdzięk

BRAK KINDERSZTUBY
przez Platformę Obywatelską procesie przed
drugą turą wyborów w 2006 roku. Jest to
dziś casus badany przez studentów politologii:
pierwszy w Polsce przypadek, kiedy to partia
polityczna na swoją korzyść zinterpretowała
orzeczenie sądu korzystne dla powoda, czyli
organizację pozarządową, jaką jest Wspólne
Miasto – powiedział zastępca prezydenta. – Dużo
jest o tym w Internecie – dodał. Podkreślił, że jeśli

taka informacja
jest na stronie
prezydenta,
to świadczy o
braku kindersztuby, ale nie
stanowi to dla
niego problemu.

ŁADNIE, ALE SZTUCZNIE

Fot. Tejo

Prztyczki, przytyki, wycieczki osobiste i duża porcja ironii
– takie elementy zdominowały wtorkową (8 XII) dyskusję na
kolejnym posiedzeniu jeleniogórskiej rady miejskiej podczas
debaty o wprowadzeniu zmian do budżetu na przyszły rok.

Miłosz Sajnog

Gromy
w prezydenta

wielu jeleniogórzan, aby zrobić
drzewku zdjęcie.
Iluminowana po zmroku
choinka to tylko fragment
świątecznych dekoracji, które
w tym roku – z racji II Karkonoskiego Festiwalu Światła
– będą w Jeleniej Górze
wyjątkowo okazałe.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Miała być dyskoteka, sklep z fasfoodami, restauracja, a
będzie... dom weselny. Mowa o wydzielonej z jeleniogórskiego dworca PKP części o powierzchni 1540 m kwadratowych. Trwa tam remont, a pierwsze wesele na dworcu
odbędzie się w kwietniu przyszłego roku.

Czy te oczy mogą kłamać?
– pod takim hasłem działacze
Sojuszu Lewicy Demokratycznej poddali totalnej krytyce
trzy lata rządów ekipy Marka
Obrębalskiego. Czy mieli jakieś
rady dla prezydenta? Nie, bo
i tak nikogo nie słuchał i nie
będzie słuchał. – Pozwolę
sobie na pewną złośliwość wobec prezydenta – powiedziała
przewodnicząca regionalnego
SLD Grażyna Malczuk. – Z jego
sloganu wyborczego sprzed
trzech lat najważniejsze były
słowa: zaufanie, doświadczenie i pewność. Po trzech latach
wychodzi, że doświadczenie
prezydenta jest tylko akademickie. Zamiast zaufania mamy
zadufanie a zamiast pewności
– tupet – podkreśliła radna
lewicy.
Politycy SLD nie zostawili
suchej nitki na podsumowaniu
trzylecia władzy sporządzonym przez M. Obrębalskiego.
Podkreślili, że ewentualne sukcesy to zasługa poprzednich
ekip, a szef miasta nie zrobił
nic. Zapachniało populizmem
i początkiem kampanii wyborczej 2010.

(tejo)
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O tym jakie szkody powodują
przeładowane ciężarówki wiedzą
przede wszystkim kierowcy, którzy
codziennie muszą sobie radzić z
kilkucentymetrowymi koleinami
na drogach. Jest tak w al. Wojska
Polskiego, ulicy Jana Pawła II, na
Osiedlu Robotniczym, Wolności
czy części Wincentego Pola, na
Podwalu.

Asfalt się gnie

– Takie koleiny i dziury nie robią
się od samochodów osobowych
– mówi pan Adam, kierowca taksówki. – Jeżdżę po Jeleniej Górze
dużo i widzę co się dzieje, czasami te

pozostawiają po sobie to pęknięcia
budynków.
Na wstrząsach się jednak nie
kończy. – Część bocznej ściany od
ulicy obniżyła się na tyle, że nie
mogłam zamontować nowych
okien – mówi pani Aleksandra,
mieszkająca w budynku przy al.
Wojska Polskiego. Jak jedzie coś
większego, to szklanki na stole i garnki na gazówce zaczynają drżeć.

Waga koniecznością

Tymczasem o zamontowaniu
w Jeleniej Górze wagi do ważenia
ciężarówek, która częściowo
rozwiązałaby problem, mówi się co
najmniej od pięciu lat.

W LEGNICY INWESTYCJA KOSZTOWAŁA 100 TYS. ZŁ.
JEDNAK JUŻ PO PIERWSZYM ROKU CAŁA KWOTA
ZWRÓCIŁA SIĘ Z KAR NAKŁADANYCH
NA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK

ciężarówki aż się uginają pod tym co
wiozą. Samochody ledwo dają radę
to udźwignąć, a za nimi jest zawsze
smuga spalin – dodaje.
Daniel Woźniak, naczelnik
wydziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we
Wrocławiu, uzupełnia wypowiedź
kierowcy o szokujące dane.
– Jeden ciężarowy pojazd, w
zależności od przeciążenia nacisku
na oś powoduje degradację na drogach porównywalną do 120 tysięcy
aut osobowych – mówi.
Innymi szkodami, jakie kolosy

– Taka waga bezdyskusyjnie w
mieście jest potrzebna. Ostatnio
problem był poruszany na komisji
bezpieczeństwa organizowanej
przez wydział zarządzania kryzysowego – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jeleniej Górze.
Na wagę jednak nie ma pieniędzy.
Generalna dyrekcja dróg i autostrad zapowiedziała, że urządzenie
zakupi i przekaże inspekcji transportu drogowego, która będzie
ją wykorzystywać m.in. na potrzeby Jeleniej Góry. Miasto musi
przygotować jednak plac. Jest nawet

pomysł, by miejsce do ważenia
ciężarówek przygotować przy
ulicy Konstytucji 3 Maja, między
węzłem grabarowskim a sklepem
„Echo”. Jednak przygotowanie
takiego terenu wiążą się ze sporymi
kosztami, bo plac musi spełniać
podstawowe wymagania.

Zróbcie plac

Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego we Wrocławiu mówi,
że nie widzi przeszkód, by taka
sama waga stanęła w naszym
mieście. Warunkiem jest jednak
wybudowanie placu.
– Informowaliśmy Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o konieczności zakupu takich
wag z myślą o ich użytkowaniu od
Bolkowa aż po Bolesławiec, i m.in. w
Jeleniej Górze. Dostaliśmy zapewnienie, że na początku przyszłego roku
dwie wagi zostaną zakupione, więc
jeśli Jelenia Góra będzie miała taki
plac, jedna z nich może tam trafić
– mówi Daniel Woźniak.
Tam, gdzie takie wagi funkcjonują,
kierowcy pilnują się by nie mieć
przeładowanych pojazdów. Staramy się działać przede wszystkim
prewencyjnie. Jeśli to jednak nie
skutkuje wydajemy decyzje administracyjne według taryfikatora, a
pieniądze z kar są przekazywane
do zarządcy drogi, na której taka
waga stoi.

Szansa za dwa lata

Jak mówi Jerzy Bigus niestety
w budżecie miasta na przyszły rok
kwota na wybudowanie takiego
placu nie została zarezerwowana.
Dlatego w 2010 roku ma zostać
przygotowana pełna dokumentacja wraz z kosztorysem pod tą
inwestycję. Waga ma szansę realnie
się pojawić w 2011 roku.

Angelika Grzywacz

Kolosy
na wagę
Fot. Tejo

Codziennie przez centrum Jeleniej Góry przejeżdża
co najmniej kilkanaście ciężarówek, większość
przeładowana. Skutek? Koleiny na drogach, pozapadane
studzienki kanalizacyjne, popękane przydrożne budynki,
odpadający tynk. Do tego smród i niebezpieczeństwo, bo
ładunek z przeciążonej ciężarówki może spaść na ludzi i
inne auta. Problem rozwiązałaby waga. Jest szansa, że w
Jeleniej Górze pojawi się ona w 2011 roku.

Ulica Matejki: mieszkańcy secesyjnej
zabudowy narzekają na hałas i wstrząsy
wywołane przez ciężarówki.

Przykład z Legnicy
Miastem, które wybudowało plac podobny do planowanego w Jeleniej Górze, jest Legnica. Tam problem przeciążonych ciężarówek udało
się skutecznie rozwiązać, kwota na wybudowanie placu zwróciła się po pierwszym roku, a w tym roku miasto z decyzji administracyjnych,
którymi inspekcja transportu drogowego ukarała kierowców przeciążonych aut zebrała niemałą kwotę.
– Inwestycja kosztowała 100 tys. zł. Jednak już po pierwszym roku cała kwota zwróciła się z kar nakładanych na kierowców ciężarówek,
których pojazdy miały przekroczone gabaryty czy dopuszczalny nacisk na osie – mówi Andrzej Szymkowiak, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów
w Legnicy. – Wagi nie musieliśmy kupować. Mobilna waga jest własnością inspekcji transportu drogowego, która prowadzi te kontrole.
W tym roku kwota jaką zostali ukarani kierowcy to około 90 tysięcy złotych. Pieniądze te trafiły do budżetu miasta i w przyszłości zostaną
wykorzystane m.in. na remont dróg. Efekt jest widoczny gołym okiem, po mieście jeździ zdecydowanie mniej przeładowanych aut niż przed
ważeniem pojazdów.

Błądząc w Krainie Wierzcholców
Wytwór wyobraźni, mit, legenda, mistyfikacja, a może
prawda: czy Karkonosze zamieszkiwał niemal nieznany do
tej pory słowiański ród, o którym wyrywkowe wiadomości
można znaleźć w różnych źródłach historycznych i literackich? Nad tym zastanawiali się uczestnicy kolejnej debaty w
ramach Obserwatorium Karkonoskiego.
nawiązał do wycieczki po Karkonoszach,
jaką odbył ze znanym poetą Tymoteuszem
Karpowiczem w 2000 roku. Pojawił się
wówczas wątek tajemniczego ludu, który
miał w odległych czasach zamieszkiwać
wyższe partie Karkonoszy. Udali się do
Andrzeja Więckowskiego, któremu temat
był znany i to on “zaraził” pomysłem
zgłębienia sekretnej przeszłości Wierzcholców.
Jan Stolarczyk przejrzał gruntownie
piśmiennictwo ludzi pióra, którzy w XIX
wieku dotarli do Kotliny Jeleniogórskiej.
Wzmianki o wspomnianym ludzie Wierzcholców znalazł, między innymi, w
liście Juliusza Słowackiego oraz w pismach
Józefa Kraszewskiego. Mówca w długim
wywodzie odwoływał się do kodów
literackich i rzekomej numerologii w
twórczości Kochanowskiego.

Fot. Konrad Przezdzięk

Spotkanie zorganizowane w miniony czwartek w Biurze Wystaw Artystycznych zaczęło się nietypowo, bo nie od
wstępu Andrzeja Więckowskiego. Ten
swoją przemowę zachował na później
udzielając głosu Janowi Stolarczykowi,
długoletniemu redaktorowi naczelnemu
Wydawnictwa Dolnośląskiego, poecie i literatowi.
Gość

Czy Wierzcholcy żyli naprawdę, czy też to tylko mit? To pozostaje otwarte. Być może jest
to pełna uroku legendarna opowieść budująca wizerunek naszego regionu, podobnie jak
powiastki o Duchu Gór, który przecież… istnieje rzeczywiście. Póki co pozostaje nam
błądzić po ich krainie, gdyż jej mieszkańcy – świetni przewodnicy – zagubili się przez
nikogo niezauważeni.

Podkreślił, że nie jest profesjonalnym
badaczem literatury, ale jego odkrycia
stanowią poszlakę, że rzeczywiście lud
Wierzcholców mógł istnieć.
Ivo Łaborewicz, kierownik oddziału jeleniogórskiego Archiwum Państwowego,
poszperał w manuskryptach i starodrukach. Wzmianki o tajemniczym
plemieniu (w zróżnicowanej pisowni,
zbliżonej jednak do polskiego brzmienia
„Wierzcholce”), znajdują się, między innymi, w pismach Geografa Bawarskiego
i w czeskiej Kronice Dalimila.
Archeolog i historyk, a na co dzień
dyrektor Muzeum Przyrodniczego
Stanisław Firszt podkreślił, że tereny, na
których rzekomo mieli zamieszkiwać
Wierzcholcy, nie były nigdy eksplorowane
archeologicznie w sposób kompleksowy.
– Jednak przy okazji innych badań w nieco
niższych rejonach gór, udało się znaleźć
resztki zabudowy o nieokreślonym rodowodzie oraz fragmenty ceramiki – mówił
Stanisław Firszt.
Wspomniał też o fragmentach murów,
które przebiegają przez niektóre rejony
Gór Izerskich. – Widać je na zdjęciach
lotniczych, ale trudności z dostępem
i brak środków

uniemożliwiły
dokładne przebadanie tych ziem. – Potrzeba by armii archeologów i potężnych
pieniędzy, aby takie działania sfinansować
– zaznaczył szef Muzeum Przyrodniczego.
Asa z rękawa wyciągnął Andrzej
Więckowski. Odkurzył przetłumaczony
20 lat temu przez siebie fragment prozy nieznanego niemieckiego pisarza
pochodzący z 1857 roku. Autor w niezwykle literackim języku pełnym wyszukanych obrazów i porównań, niemal poemacie prozą, opisuje swoją młodzieńczą
wędrówkę w okolicach Kowar. Towarzyszy mu kolega. Obydwaj przemierzając
górskie bezdroża napotykają na ukrytą
w bezmiarze karkonoskich lasów wioskę
tajemniczego ludu Wierzcholców. Na
kartach opowiadania powabne
przedstawicielki tego plemienia
śpiewają pieśni w swoim języku
przypominającym brzmieniem mowę Słowian.
Rzecz nie ma jednak
końca, ponieważ
manuskrypt jest tylko
fragmentem całości.
W części dyskusyjnej uczestnicy
OK dywagowali, czy
Andrzej Więckowski „zaraził”
rzeczywiście Wierzcholcy istnieli. Rotajemnicami Wierzcholców Jana
muald Witczak
Stolarczyka, Ivo Łaborewicza i

Stanisława Firszta.

wyszperał w
Internecie notki związane z tym ludem.
Według jednej z nich to kompletna mistyfikacja. Ale autorzy dwóch innych nie
mają najmniejszych wątpliwości, że lud
– którego nazwa wywodzi się od „Wuertz
– zioło korzen – i Holz – drewno” – istniał
naprawdę.
Jerzy Nalichowski przypomniał sobie,
że w dzieciństwie słyszał opowieści o
nieznanych osobnikach, którzy zamieszkiwali ongiś opuszczoną po 1945 roku
część Kowar. Tomasz Pryll, tłumacz języka
niemieckiego, u jednego z autorów znalazł
wzmiankę, że niejaki Vierholz, był postacią,
którą straszono niegrzeczne dzieci. Agata
Dzida podkreśliła, że w referowanych
przez gości OK fragmentach spora część
to fikcja literacka, która poddaje pod
wątpliwość istnienie Wierzcholców.
Z kolei Jacek Jakubiec z Dworu Czarne
uważa, że tematem należy zainteresować
Niemców i Czechów. Bartosz Lipiński,
odpowiedzialny za promocję Kowar,
zaznaczył, że cała tajemnicze plemię
może zostać uwzględnione w materiałach
promocyjnych związanych z jubileuszem 500-lecia miasta nad Jedlicą. Nie
zabrakło hipotez o skarbach związanych
z Wierzcholcami oraz domysłów, dlaczego nic o nich nie napisał Przewodnik
Przewodników – jak określa się Tadeusza
Stecia. Mówiła o tym Olga Danko, przewodniczka.

Konrad Przezdzięk

Przepili
zasiłek,
zdemolowali
wieś
Za odebrany zasiłek dla
bezrobotnych postanowili
zabalować w jednym z wiejskich sklepów. Impreza za
„kuroniówkę” skończyła
się zniszczeniem części
obejść i interwencją policji.
Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w Niwnicach
koło Lwówka.
– Zdemolowali mi płot, który
przez wiele lat nie przeszkadzał
nikomu. Chcieli wyrwać bramę, ale
ta okazała się zbyt trudna do zniszczenia – mówi Wacław Skrzydłowski,
mieszkaniec wsi. Sąsiedzi, kiedy
wyjeżdżali rano do pracy, przed
swoim domem także zobaczyli
pobojowisko. Demolkę urządzili
młodzi ludzie, którzy za zasiłek dla
bezrobotnych swojego kompana
postanowili zabalować. Kiedy pijani
w sztok wracali do domu, niszczyli,
co popadnie: wyrywali sztachety z
płotów i inne drewniane elementy,
przewracali betonowe słupki, a
zniszczone resztki wyrzucali na
pobliską jezdnię.
Int er wenc ja polic ji, choć
spóźniona, okazała się skuteczna.
Sprawcy dewastacji zostali zatrzymani przez stróżów prawa. Poszkodowani swoje straty wyceniają
na kilka tysięcy złotych, a sprawców
czeka sprawa w sądzie. Grozi im
kara do pięciu lat więzienia.

(KAM)
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Wojciech Płachciński, Sylwia Jerysz, Krystian Loba, Justy- zostać najlepszym lekkoatletą
na Artimionko, Natalia Bartoś i Marysia Garkawets: to świata lub informatykiem. Mawyjątkowi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej rzą mu się duże pieniądze.
Górze, których prezentujemy w tym tygodniu w ramach
Krystian Loba
prezentacji najmłodszych elit jeleniogórskiej oświaty.
Czwartoklasista i prymus.
szkicuje i tworzy komiksy. Wiele przyjemności sprawia mu
modelarstwo
oraz
składanie
r ó ż n yc h
rzeczy. W
przyszłości
zamierza

Interesuje się
koszykówką i
komputerami.
Jego ulubionym
przedmiotem
jest wychowanie f i zyczne.
W wolnych chwilach
rysuje i maluje,
bierze
udział w konkursach

Fot. Angelika Grzywacz

Wojtek Płachciński,
Uczeń klasy
piątej. Zapalony lekkoatleta.
Od pier wszej
klasy biega na
dystansie tysiąca metrów i odnosi w tej dyscyplinie spore sukcesy.
W wolnych chwilach

plastycznych, i choć
nie odnosi znaczących sukcesów, nie
poddaje się. Ma młodszego brata, pięcioletniego Szymona.
Pół godziny dziennie poświęca
papudze, którą uczy mówić.
W przyszłości planuje zostać
koszykarzem.
Justyna Artimionko
Uczennica
klasy szóstej,
bierze udział
w różnych
ko n k u r s a c h :
najczęściej z
religii, języka
niemieckiego i
matematyki. W tych dziedzinach
udało jej się odnieść sporo sukcesów. W wolnych chwilach gra na
komputerze, na który poświęca
dwie godziny dziennie. Uczy
się i czyta.. .cztery przygodowe
książki tygodniowo. Jej marzeniem jest kariera
prawnika.

SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ
Sylwia Jerysz
Piątoklasistka
nie ukrywa, że
lubi mówić: uważana za klasową
gadułę. Interesuje się zwierzętami. W domu
ma psa Sonię i
ekspresowego żółwia Marka,
który biega po podłodze. Gra w
siatkówkę i z zespołem zajmuje
czołowe miejsca. Biega też za
piłką... nożną. W wolnych chwilach lubi zajmować się zwierzętami, czasami z mamą chodzi do
schroniska. W przyszłości chce
zostać wolontariuszem i pomagać zwierzakom. Zawodowo
będzie siatkarką.
Natalia Bartoś
Uczennica klasy piątej to ścisły umysł.
Królowa nauk nie
sprawia jej żadnych problemów,
podobnie jak język niemiecki.
Sporo wie o Jeleniej Górze,

co udowodniła
na jednym z
ko n k u r s ó w.
Recytuje i pisze
poezje. Umysł
ścisły łączy z
duszą artysty
i zacięciem
s p o r t ow y m .
W wolnych chwilach bawi się z
50 rybkami, które uczy różnych
sztuczek. Miała też siedmioletniego rekina, ale wypadł z
akwarium i skończył marnie. Ma
też cztery psy i trzy koty. Marzy,
żeby zostać aktorką. Już teraz na
scenie czuje się dobrze.
Marysia Garkawets
Choć to dopiero pierwszoklasistka już jest
szkolną gwiazdą:
śpiewa i tańczy
i w konkursach
nie ma sobie
równych. W
przyszłości będzie malarką, już
teraz jej prace wiszą na wszystkich ścianach w jej pokoju.
Marysia pochodzi z Ukrainy,
gdzie mieszka jej rodzeństwo:
bracia (15 i 8 lat) oraz 10-letnia
siostra. Przez trzy lata mieszkała
w Krakowie, ale wyprowadziła
się, bo jej nie podobał. – Tam w
ogóle nie ma kwiatów, a tutaj są
– mówi. Marzy jej się nauczyć się
latać, bo Piotruś Pan lata...
bez skrzydeł. Obecnie loty
trenuje...z łóżka.

notowała
Angelika
Grzywacz

trochę się nie przejmują. Nawet nie
boją się policyjnych mundurów.
Wiedzą, że są bezkarni, choć nie
wszystkim starszym udaje się nie
popaść w konflikt z prawem.
– Reakcja nasza w tym przypadku jest bardzo szybka i skuteczna.
Od czasu do czasu zgłaszane są
nam podobne sytuacje, kiedy na
ulicach naszego miasta widoczne są
dzieci, które nakłaniane i wysyłane
są przez osoby dorosłe do żebractwa – mówi inspektor Zbigniew
Ciosmak, komendant miejski policji
w Jeleniej Górze. – Interweniujemy i
reagujemy natychmiast, kierujemy
wnioski do sądów rodzinnych, a
wobec osób które wysyłają te dzieci
do żebractwa wyciągamy sankcje
prawne, często też nakładamy
mandaty karne.
Niestety na tym rola policji się
kończy. Bowiem ci ludzie często
nie mają stałego czy nawet tymczasowego miejsca zamieszkania. Nie
pracują. Bardzo często wiele problemów jest również z ustaleniem
ich tożsamości. Przez to, nie można

realnie w żaden sposób na nich
oddziaływać, ani też im pomóc.
– Przez to, że nie mają oni
miejsca zamieszkania czy stałego
miejsca pobyt, są wyjęci spod prawa
o pomocy społecznej – mówi Wojciech Łabun, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jeleniej Górze. – Nie jesteśmy w
stanie im pomóc. Trzeba jednak
podkreślić, że ci ludzie takiej pomocy nawet od nas nie oczekują.
Przyjeżdżają do naszego kraju, aby
żebrać. Kiedy pojawiają się takie
sporadyczne przypadki, że ludzie
z tych narodowości proszą nas o
pomoc, to nasi pracownicy sami
się zbierają i z własnych pieniędzy
kupują dla nich jakąś żywność czy
coś innego.
Bezradne wobec tego procederu
są również wszelkie instytucje
zajmujące się pomocą dzieciom czy
rodzinom. Nie mają one bowiem
żadnych sankcji, którymi mogłyby
na tych ludzi oddziaływać.
– W przypadku obywatela polskiego możemy zarzucić mu nienależyte i nieprawidłowe sprawowanie
opieki nad dzieckiem i działać w tym
kierunku – mówi Józef Pawłowski,
szef Terenowego Komitetu Ochrony
Praw Dziecka w Jeleniej Górze. – Jedyne co możemy robić i co robimy
to zwracamy uwagę tym ludziom,

Żer żebraczy

Oszukiwali
„na głuchoniemych”
Dorośli Romowie nie ograniczają się do
wyciągnięcia ręki o jałmużnę, ale oszukują. W
minionym tygodniu trzej mężczyźni i dziewczyna narodowości romskiej wyłudzali od ludzi
pieniądze twierdząc, że zbierają datki dla związku
głuchoniemych. W rzeczywistości pieniądze
przeznaczali dla siebie. Naiwnych nie zabrakło.
Oszuści działali na ulicy 1 Maja w Jeleniej Górze.
Tam też przyjechał patrol policji. Mundurowi

zauważyli mężczyzn, których rysopis odpowiadał
poszukiwanym. – Na widok radiowozu osobnicy
próbowali uciekać. Po krótkim pościgu zostali
zatrzymani. Okazali się nimi dwaj obywatele Rumunii w wieku 19 i 21 lat. W trakcie zatrzymania
udawali osoby głuchonieme – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji
W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze
zatrzymali w jednym z hoteli w okolicy Kowar
jeszcze 16-latkę i 23-letnego mężczyznę,
również obywateli Rumunii, którzy w ten sam

sposób wyłudzali pieniądze w Kowarach i
Karpaczu.
– W pokoju wynajmowanym przez wszystkich
zatrzymanych było 18 fałszywych identyfikatorów na różne nazwiska, listy z nazwiskami osób
wpłacających oraz 780 zł. Okazało się, że oszuści
wprowadzali ludzi w błąd i zbierali pieniądze na
własne potrzeby – informuje policja. Mężczyźni
zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Grozi
im kara do ośmiu lat więzienia.

Mimo nadchodzących chłodów
Rumuni narodowości romskiej
opanowali ulice Jeleniej Góry. Jedni
rzępolą na akordeonie kilka taktów
fałszowanych „Fal Dunaju”, inni
pokazują kalectwo, jeszcze inni
– oszukują.
Wśród żebraków są malutkie
dzieci. Kiedy dziecko wiesza się na
ubraniu przechodniów i błagalnym
spojrzeniem i krzykiem „Daj pani,
daj”, wiele osób – chcąc pozbyć się
problemu – rzuca kilka monet do
pudełka. Najhojniejsi są turyści z
Niemiec: oni płacą w euro i to ich
najczęściej atakują mali Romowie.
Ich „opiekunowie” stoją kilka metrów dalej i nie spuszczają „przynęty” z oczu. Czekają, aż dziecko „zarobi” swoją dolę. Nikogo nie obchodzi,
że żebrzący są brudni, zmarznięci i
głodni. Brakiem troski żebracy ani

Dawać,
nie dawać?
ks. Grzegorz Łukasik
Osoby proszące o jałmużnę są bardziej
aktywne, kiedy zbliżają się święta. Czują,
że nasze serca i portfele otwierają się
szerzej, a ludzie odczuwają potrzebę
wykonania „dobrego uczynku”. Osobiście
pomagam tym, o których wiem, że
takiej pomocy potrzebują, a najczęściej
wspieram ich w naturze: żywnością lub
innymi produktami. Oczywiście: jałmużna
jest ważnym uczynkiem miłosierdzia, ale
nie brakuje też takich, którzy niecnie
naszą otwartość wykorzystują.

że nakłanianie dzieci do żebractwa
jest naruszeniem praw dziecka, ale
na tych ludzi takie informacje nie
mają żadnego znaczenia. Nawet
Rzecznik Praw Dziecka jest w tym
przypadku bezsilny.

(Angela)

Młodzieniec „gra”, dziecko
„inkasuje” gotówkę, policja w tym
przypadku nie zareagowała.

Fot. Tejo

Często ledwo odrosły od ziemi, a już przez rodziców
zmuszane są do żebractwa. Romskie dzieci. Nie lepsi
są starsi przedstawiciele tej nacji. Biorą ludzi na litość
i wyłudzają pieniądze udając głuchoniemych. Działa.
Pieniądze sypią się do czapek i skarbonek.
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ROZMAITOŒCI
Aby do wiosny!
Po zapowiedziach, że może przyjść,
ochłodzenie faktycznie przyszło. Na
całej krajowej połaci w nocy temperatura spadła o kilka stopni. Właściwie
po tym krótkim wstępie, można już
wygodnie zasiąść w ciepłym kąciku
i łajać. Łajać i znęcać się. Pastwić się
i poniewierać wiadomymi służbami,
które dla naszej wygody, nazywamy
drogowymi.
Można, tym bardziej, że fala
świętego oburzenia już zaczyna
wzbierać. A to, że piaskarki, jeśli są,
to przeważnie w bazach, że, „jak co
roku byliśmy przygotowani, jednak
znów nas zaskoczyła”… Można tak
mnożyć przykłady, wypadki i utrudnienia, pojawiające się przeważnie
w tych samych miejscach, na podjazdach i zjazdach, które akurat w Kotlinie, są także i naszą specjalnością.
Kusi by solidarnie stanąć w szeregu
tych, którzy wiedzą najlepiej. Można
też dla podgrzania temperatury,
zestawiać nasz kraj, gdzie zima jest
przecież „stałym elementem gry”, z
takimi chociażby Włochami. Tam w
latach bodaj 60.tych, nieodległego
przecież dwudziestego stulecia,
śnieg spadł bez zapowiedzi nawet
w samym Rzymie! I co? Bezrobotne przez lata służby miejskie,
powyciągały z lamusa rdzewiejący
sprzęt i uporały się z anomalią, w
rekordowym czasie.
Myślę jednak, że najwyższy
już czas, włożyć trochę wysiłku,
zrezygnować z łatwizny i postarać się
zrozumieć skomplikowaną sytuację,
w jakiej przyszło działać nie tylko
służbom odpowiedzialnym za odpowiedni stan naszych dróg. Szczególnie
teraz, w czas przedświątecznego uniesienia, radości i miłości bliźniego.
A skłoniło mnie do tego, niedawne
spotkanie z decydentami i specjalistami Powiatowego Zarządu Dróg.
Dla nas kierowców i pieszych,
sprawa jest prosta. Jest ślisko i pada
śnieg – przeważnie bez zapowiedzi,
czyli znienacka, – więc ktoś to powinien uprzątnąć i zagwarantować
bezpieczną jazdę. Ba! Łatwo
powiedzieć, a kompetencje, a procedury! Czy my w ogóle zdajemy
sobie sprawę, jakie to wszystko skomplikowane? Też pewnie nie miałbym
o tym, wszystkim zielonego, – choć
tutaj bardziej stosowne byłoby tzw.
blade pojęcie – gdyby nie owo, brzemienne w skutki spotkanie z fachowcami. Bo przecież ta samo droga,

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

PLOTKI I FAKTY

może mieć – i najczęściej miewa
– różnych właścicieli i zarządców.
Jakże, więc wchodzić w czyjeś kompetencje i dezorganizować, centralnie narzucane procedury. Co może
zrobić przykładowy wójt, w którego
gminie, drogi są na przykład głównie
krajowe lub powiatowe? Może
apelować, monitować i próbować
uniknąć oburzenia swojego ludu,
który idąc po najmniejszej linii
oporu, wali w swojego wybrańca bez
opamiętania.
A wystarczyłoby tylko trochę
wysiłku, by poznać skomplikowaną
mapę drogowych powinności i
zależności i ze zrozumieniem skupić
się na uważnej jeździe. Ciekawe jak
my sami dalibyśmy sobie radę z limitami czasu, świetnie przygotowanym
do Akcji Zima sprzętem, który nagle
okazuje się niesprawnym bublem.
Co zrobić ma nawet najlepszy dyrektor, naczelnik czy choćby prosty
inspektor, gdy teoretycznie sprawny,
często jedyny w gminie pług, od
kilku lat ma obcięty lub ułamany
lemiesz?
Ale to tylko część kłopotów
ludzi odpowiedzialnych z Front
Zimowego Utrzymania Dróg.
Nawet gdyby chcieli coś na logikę,
po swojemu, z uwzględnieniem
lokalnych warunków i możliwości,
to nie da się. Nie da się, bowiem
przeskoczyć Procedur opracowanych
w zaciszu centralnych instytutów.
Tam wszystkowiedzący sporządzili
skomplikowaną klasyfikację naszych
dróg – a zimą raczej bezdroży – sposoby i kolejność „uszorstniania nawierzchni”. Ta czynność zaś zależy od
wspomnianej klasyfikacji właśnie,
czyli powiązania kategorii drogi z jej
kolejnością odśnieżania. Te w wielu
przypadkach nakazują podjęcie
akcji nawet w kilkanaście godzin „po
ustaniu zjawiska atmosferycznego”.
Jednakże wszelkie dyskusje na temat
usprawnienia systemu, lokalne
inicjatywy i przetargi na utrzymanie
dróg w okresie zimowym, tracą
jakikolwiek sens wobec informacji
o tym, że z planowanego przez
Powiatową Dyrekcję Dróg na 20 milionów budżetu, ma ona do dyspozycji
aż całe trzy.
Zostaje nam pobożne życzenie
łagodnej zimy i niezawodne
zawołanie: – Aby do wiosny!

Jacek Jaśko

Humor pana Józefa

Zastępca przewodniczącego
rady miejskiej Józef Sarzyński
był w wyjątkowo dobrym nastroju podczas ostatniej sesji
rady miasta. Dyskutując z Jerzym Lenardem, zastępcą prezydenta, zacytował anegdotkę
o trzech kopertach. – Pan jest
na etapie wypisywania trzech
kopert dla swojego następcy.
W jednej będzie, żeby zrobić
rewolucję, w drugiej – wymienić współpracowników,
w trzeciej – napisać kolejne
trzy koperty – rozśmieszył
radnych. Później, kiedy Józef
Zabrzański zaapelował, aby
radni nie „spieprzyli” budżetu, Józef Sarzyński rzekł
teatralnym szeptem: – Nie
pieprz Pietrze wieprza pieprzem. Nasz bohater słynie
także z ubarwiania swoich
wypowiedzi łacińskimi wtrętami. Podczas innej okazji
powiedział o prezydencie M.
Obrębalskim, że powinien
być „omnis confundat” – cały
zawstydzony.

– Niech ci od Obrębalskiego
tak się nie cieszą!

– My mamy już długie
doświadczenie…

Przyciągnął
przelewem

– Kto nie wyjdzie na scenę,
nie dostanie przelewu – powiedział wśród burzy oklasków i
huraganu śmiechu Ebenezer
Scrooge, a raczej Jacek Grondowy, odtwórca tytułowej roli
w premierowym przedstawieniu „Scrooge. Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa.
Żartował, bo twórcy sztuki z
początku nie chcieli pokazać
się publiczności. Jednak na
dictum bankiera jak jeden
mąż wszyscy raptem wyłonili
się z głębi widowni. Należy się
pewnie premia, bo opowieść
to najbardziej kasowe od lat
przedstawienie na norwidowskiej scenie.

(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.

– jak robić dobrą minę
do złej gry.

Fot. Konrad Przezdzięk

BYWAJĄC

Jerzy Pleskot, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szef komisji bezpieczeństwa i
porządku społecznego w radzie

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Moda na dobro
W Teatrze im. Norwida zabrakło biletów na grudniowe przedstawienia „Opowieści wigilijnej”
Dickensa. Pomijam techniczne
aspekty sztuki, bo to nie miejsce
na recenzję. Spektakl o przemianie potwornie cynicznego skąpca
w szczodrego gościa z gestem nie
bez powodu cieszy się wzięciem.
Szukamy dobra, a bywa ono
dostępne w zasięgu ręki. Niekoniecznie na teatralnej scenie.
– Non bonitas est pessimus
esse meliorem: Nie jest dobrem
być lepszym od najgorszego. W
grudniu, przy okazji mikołajek
oraz świąt Bożego Narodzenia
obserwujemy zalew „dobra”.
Purpurowe szaty i mitrę (w
wersji bardziej wyszukanej), czy
też czerwone szmaty i takiego

koloru czapeczkę z pomponem w
wersji popularnej, sztuczną brodę
i wąsy ma ochotę przypiąć każdy,
kobiety też. I aż kipi człek z chęci
pokazania, jaki to ma gest!
Mikołaje, dziady mrozy, gwiazdorzy – jak ich tam jeszcze zwał
– mnożą się wraz z komercjalizacją stylu życia. Sztucznie
brodatego faceta w czerwieni
lub purpurze można wynająć.
Można też samemu się za niego
przebrać. Od tej czerwieni, purpury i białych bród dostać idzie
zawrotu głowy. Chwilami nie
sposób odeprzeć wrażenie, że ulicami, stronami gazet, witrynami
internetowymi prze cała wataha
„świętych Mikołajów” z worami
pełnymi darów.
A gdzie rózgi? No tak. O tym

elemencie mikołajowej egzystencji coraz częściej się zapomina
podkreślając, że poprawny politycznie święty nie może przecież
sprać cierniową gałęzią gołych
(jak drzewiej bywało) lub odzianych pośladków.
Gdyby prawdziwy święty Mikołaj żył, to worka rózg by nie
udźwignął. Zaś kryminaliści,
wandale, łobuzy (szczególnie
ci ledwo od ziemi wyrośnięci),
politykierzy, kłamcy, obłudnicy,
skąpcy, fałszerze i cała masa innego tałatajstwa, mieliby kłopoty
z obejrzeniem na siedząco świątecznych odcinków „Kiepskich”,
czy „M jak miłość”.
Tyłki byłyby sine od razów, a
perspektywa podwójnego lania
za rok stałaby się skutecznym
sposobem na poprawę swojego
postępowania. Prawdziwego
świętego jednak nie ma. Nawet
Kościół zniżył go z piedestału
świętości, bo za bardzo się „klo-

nował” wśród swoich nieudolnych naśladowców.
W tym wyścigu dobroci może
razić nieszczerość intencji. Władza, która życzy podwładnym
wszystkiego najlepszego i uśmiecha się dobrotliwie szczerząc
protezę wybłyszczoną w correga

chankę i wódę z koleżkami, którą
to uczci mijający i powita nadchodzący rok. Wszyscy jednak
mają się świetnie: strój świętego
Mikołaja zapewnia dobre samopoczucie i – przynajmniej raz
do roku – nawet największemu
cynikowi pozwala na ukazanie

POD WYKROCHMALONĄ I SZTYWNIE
ASEPTYCZNĄ POŚCIELĄ ŚPI SIĘ BEZNADZIEJNIE.
ZA TO NASZA WYMIĘTOSZONA KOŁDERKA
ZAWSZE PRZYNIESIE KOLOROWE SNY

tabs, jedną ręką podpisuje świąteczną kartkę, drugą – decyzję o
podwyżkach cen, która zacznie
obowiązywać po 1 stycznia. U
pracodawcy obok rozdzielnika
przecukrzonych dobrem świątecznych życzeń, leży wykaz
pracowników, którzy zaraz po
świętach wylecą na zbity pysk.
Niecny ojciec rodziny w przypływie dobra zakłada mikołajową
maskę, ale w myślach ma gołą ko-

pozorów ludzkiej twarzy.
I tak zawsze argumentujemy
sobie, że to nie my jesteśmy
tacy źli, że przecież daleko nam
do stoczenia się poza margines
społeczeństwa, że potrafimy
wznieść się na wyżyny dobra. Ale
– jak w tej rzymskiej maksymie
– nie jest dobrem bycie lepszym
od najgorszych.
Ten rytuał powtarza się raz do
roku jako najlepsze świadectwo

marności rodzaju ludzkiego.
Pewien kaznodzieja porównał
Polaka szaraka do górala, który
na niedzielę zakłada czyściutki
strój ludowy paradując w nim
do kościoła tak, aby wszyscy
widzieli jego pobożność i wierność Panu.
Ale kiedy po mszy wraca do
domu, z lubością wskakuje w
upaprane łachy i gumofilce oblepione gnojem, w których czuje
się wprawdzie śmierdząco, ale
swojsko. Odświętność jest dobra na pokaz. Coś w tym jest:
pod wykrochmaloną i sztywnie
aseptyczną pościelą śpi się beznadziejnie. Za to nasza wymiętoszona kołderka zawsze przyniesie
kolorowe sny. Aby przynajmniej
podczas świąt były przesycone
dobrymi uczynkami nawet w
brzydkim opakowaniu.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA
POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Z depresji do sukcesu
Kozaka (1987). Zupełnie inną twarz
pokazała w zdumiewającej kreacji
przeżywającej problemy małżeńskie
zaborczej i agresywnej Charlotty w
sztuce Larsa Noréna „Ostatnia

onej i porzuconej Mariany. Mistrz
Adam Hanuszkiewicz powierzył jej
trzy role: pasterki w przedstawieniu
Jana Andrzeja Morsztyna „Komedia
pasterska” (1997), lokatorki w

POPRZEDNI ARTYSTYCZNY ZWOLNIŁ AKTORKĘ,
KTÓREJ NIGDY NIE WIDZIAŁ NA SCENIE

wieczerza” w reż. Edwarda Myški
(1989), gdzie stała się postacią
tragiczną i wstrząsającą, godną
potępienia, ale i współczucia.
Fot. Konrad Przezdzięk

W kostiumie jej do twarzy
Aktorka po niemal dwuletniej
ciszy powróciła w czerwcu
tego roku na Scenę Studyjną
w roli prezydentowej Zofii w
próbie czytanej sztuki autorstwa
Bogdana Kocy.

Marta Łącka wniosła do Teatru im. Norwida temperament, wdzięk i spontaniczność. Wydaje się, że istota jej
aktorstwa polega na wykorzystywaniu kontrastów między
powierzchownością granych przez nią bohaterek i ich
Po ukończeniu wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu (1980),
związała się na stałe z jeleniogórskim Teatrem im. Norwida. Tu
zagrała wiele świetnych ról, na
które złożyło się 27 lat pracy artystycznej. Od samego początku potrafiła
zwrócić na siebie uwagę zarówno
publiczności, jak i krytyki.

Błysk na początek
Po raz pierwszy spotkała się
z jeleniogórską widownią w poemacie Stanisława Barańczaka
„Sztuczne oddychanie” w reż.
Jacka Zembrzuskiego (1981). Z
miejsca odnalazła swój własny,
oryginalny styl, który polegał na
połączeniu kilku cech jednocześnie,
dziewczęcej naiwności z
rezolutnością oraz pewności siebie
z infantylizmem. Po występie w
sztuce Władysława Krzemińskiego
„Romans z wodewilu” w reż. Stefanii Domańskiej (1984) i tragedii szekspirowskiej „Hamlet” w reż. Marka
Oliwy (1985), współpracowała z

mistrzem teatralnej sceny Krystianem Lupą podczas realizacji
tragedii Stanisława Ignacego Witkiewicza „Maciej Korbowa i Bellatrix” (1986), gdzie zagrała postać
byłej aktorki Karoliny Montecalfi.
W 1986 roku została uhonorowana
nagrodą Srebrnej Iglicy.
Bogatą paletę środków wyrazu
artystycznego ukazała w jakże
różnorodnych spektaklach w reż.
ówczesnej dyrektor teatru Aliny
Obidniak: „Kolęda-Nocka” Ernesta
Brylla (1982), „Król malowany”
Urszuli Kozioł (1982), „Ostatni”
Maksyma Gorkiego (1987) i „Norwid” na podstawie utworów Cypriana Kamila Norwida (1995).
Ukrywała się za dziewczęcą
t wa r z ą A n u l k i O w i d ow i c z ,
młodszej córki profesora języków
starożytnych, która przeżywa
płomienną „miłość z przeszkodami”
w muzycznej komedii sytuacyjnej
według Franza Schönthana w
przekładzie i opracowaniu dramaturgicznym Juliana Tuwima „Porwanie Sabinek” w reż. Bogusława

Dorobek sceniczny Mar t y
Łąckiej jest dość duży i obejmuje kilkadziesiąt tytułów. Chcąc
uniknąć zbyt jednostronnego zaszufladkowania i rozwinąć swoje
aktorskie umiejętności, aktorka
coraz częściej podejmować zaczęła
role w repertuarze klasycznym. A
jej występy dowodzą, że doskonale
czuje się w rolach kostiumowych.
W baśni przedstawionej w
konwencji komediowej czeskiego
prozaika i dramaturga Jana Drdy
„Igraszki z diabłem” w reż. Zygmunta Bielawskiego (1993) była
aniołem. Budziła politowanie
dla swoich wyobrażeń o własnej
atrakcyjności w roli bezkrytycznej
o dość frywolnym sposobie bycia
Podstoliny w komedii Aleksandra
hr. Fredry „Zemsta” w reż. Zygmunta Bielawskiego (1993). W
scenach lirycznych na głosy solo,
chór mieszany i orkiestrę opery
Stanisława Moniuszki „Widma” w
reż. Roberta Skolimowskiego (1994)
wystąpiła w roli Krukowej. W komedii szekspirowskiej „Poskromienie
złośnicy” w reż. Jurija Krasowskiego
(1994) pojawiła się jako aktorka z
trupy. Stworzyła sugestywną kreację
Adriany w sztuce hiszpańskiego
dramaturga Antonia Buero Vallejo
„Koncert świętego Owidiusza”
reż. Adolfa Weltscheka (1994). W
komedii o życiu Rosji urzędniczej
Mikołaja Gogola „Rewizor” w reż.
Jurija Krasowskiego (1995) zagrała
horodniczynę Annę Andriejewną.
W tragikomedii Williama Szekspira „Miarka za miarkę” w reż.
Krzysztofa Pankiewicza (1996)
odtwarzała postać zaręczonej z
namiestnikiem książęcym uwiedzi-

dramacie wg Gabrieli Zapolskiej
„Dulska!” (1999) oraz gdy po raz
kolejny sięgnął do „Kordiana”
Juliusza Słowackiego (2001). Była
niejednoznaczna w roli czcigodnej
pani domu, poważnej i dobrodusznej matrony pani Dobrójskiej,
opiekunki Anieli i Klary w komedii
intrygi i charakteru Aleksandra hr.
Fredry „Śluby panieńskie” w reż.
Andrzeja Hrydzewicza (1998).

Inna niż pozostali
Jest aktorką, która nie „kupuje”
widza łatwymi efektami. Występy
na jeleniogórskiej scenie objawiły
pewną charakterystyczność Marty

(2000). Wieloznaczną ekspresję
ujawniła w niosącym wiele ukrytych sensów i symbolicznych
znaczeń monodramie Andrzeja
Maleszki „Jasiek” w reż. Aliny
Obidniak (2000), gdzie wcieliła się
w postać aktorki Magdy Klimek,
która wychowując pięcioletniego
syna nie umie harmonijnie
pogodzić pracę zawodową z życiem
prywatnym.
Dotarła również do widzów w
roli nowobogackiej piekarzowej z
inscenizacji brazylijskiego dramaturga Ariano Suassuny „Historii o
Miłosiernej, czyli testamencie psa”
w reż. Tomasza Koniny (2001),
a następnie jako pani druga z
dramatu Tadeusza Różewicza „Kartoteka” w reż. Piotra Łazarkiewicza
(2002), bufetowa ze spektaklu
poświęconego pamięci Agnieszki
Osieckiej „Wielka woda” w reż.
Jana Szurmieja (2003), ciocia
Zoja z przedstawienia Tadeusza
Słobodzianka „Sen pluskwy” w
reż. Krzysztofa Kopki (2003),
tancerka/aktorka z widowiska
Petra Zelenki „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” w reż. Andrzeja
Majczaka (2004), Scarron ze sztuki Petera Barnesa w tłumaczeniu
Stanisława Barańczaka „Czerwone
nosy” w reż. ówczesnej dyrektorki artystycznej Małgorzaty
Bogajewskiej (2005) oraz chórzystka Groszek z dramatu Witolda
Gombrowicza „Trans-Atlantyk” w
reż. Bartłomieja Wyszomirskiego
(2006). W tym zróżnicowanym
repertuarze objawia się dążenie
aktorki do ciągłego sprawdzania swoich możliwości, nawet
działając wbrew sobie. Nie zawsze jednoznacznie oceniana prze
krytykę, cieszy się popularnością u
publiczności, z której opinią Marta
Łącka liczy się najbardziej.

Łąckiej, która przydała się aktorce
w późniejszych rolach teatralnych.
Zapewniła sobie sympatię
najmłodszych lokalnych widzów
w wielu inscenizacjach; m.in.
jako królowa Róża w widowisku
Janusza Odrowąża „O ślicznych
kwiatkach i strasznym potworze”
w reż. Henryka Komorowskiego
(1986), w roli ponurej wróżki Fata
Morgany w przedstawieniu „Miłość
do trzech pomarańczy” w reż. Andrzeja Jamróza (1989), jako dobra
wróżka w sztuce na podstawie
baśni Carlo Collodiego napisanej
przez Macieja Staropolskiego „Pinokio” w reż. Jacka Medweckiego
(1992), w roli Białej Królowej,
jednej z figur szachowych, która
łamie reguły gry w spektaklu
Macieja Wojtyszki „Bambuko,
czyli skandal w krainie gier” w reż.
Jerzego Bielunasa (1992) czy widowisku „Cuda i dziwy” z wesołymi
wierszami Juliana Tuwima w reż.
Leszka Czarnoty (1997).
Po udziale w autorskim spektaklu Piotra Probosza „Dziecko zwane
szczęście” (2000), wzruszała widzów jako Diana Trapes w czeskim
dramacie Václava Havla „Opera
żebracza” w reż. Andreja Kroba

Z Aliną Obidniak, długoletnią dyrektorką
Teatru im. Norwida

Konrad Przezdzięk

Trudne chwile
Ta opowieść przeszła już do lamusa. Po wygranym konkursie na dyrektora artystycznego Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego Wojciech
Klemm przed początkiem sezonu 2007/2008 ujawnił, że zwolni troje aktorów – Elwirę Hamerską-Kijańską, Zdzisława Sobocińskiego i Martę Łącką.
Hamerska-Kijańska została przewodniczącą założonego przez siebie związku zawodowego, Sobociński wyjechał do Warszawy, a Marta Łącka po
dwudziestu siedmiu latach pracy pozostała bez środków do życia i wpadła w depresję. Do dziś dnia nikt tak naprawdę nie zna przyczyny zwolnienia
Łąckiej z pracy w teatrze. Bo niby czym kierował się Klemm? Przecież nigdy nie widział na scenie Marty Łąckiej.
Po tym wydarzeniu aktorka skierowała sprawę do sądu domagając się wnikliwego rozpatrzenia sytuacji z uwzględnieniem podejrzenia mobbingu. Lecz w
walce z dyrekcją w sądzie przegrała. Przetrwać trudne chwile pomogli jej przyjaciele, rodzina i bliscy znajomi, którzy podnosili ją na duchu. W międzyczasie
pojawiała się na szklanym ekranie, wystąpiła m.in. jako nauczycielka w antykwariacie w reklamie baru szybkiej obsługi McDonalds (2009).
Po ponad dwudziestu miesiącach milczenia, powróciła wreszcie na Scenę Studyjną w roli prezydentowej Zofii w próbie czytanej sztuki autorstwa
Bogdana Kocy „Głosy” (2009). W spektaklu Charlesa Dickensa „Scrooge. Opowieść wigilijna” w reż. Henryka Adamka (2009) stworzyła znaczące
charakterystyczne epizody, a jednym z nich była postać praczki pani Dilber.

Łukasz Duda dał popalić

ZTA w objazdach

W Szkole Podstawowej w
Wojcieszycach (15 XII) i w Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze (16
XII) Zdrojowy Teatr Animacji
pokaże najnowszy spektakl „Tomcio Paluszek”. 18 i 20 XII (piątek
– o godz. 10 i niedziela o godz.
16) w sali JCK przy ul. Bankowej
zobaczymy apokryf betlejemski
„Mirra, kadzidło, złoto”. 19 XII o
godz. 16 ZTA wystąpi w Książnicy
Karkonoskiej na Festiwalu Bajek
Świata.

Po Bogdanie Kocy, Jacku Grondowym i Tadeuszu Wnuku
pałeczkę warsztatów Teatr i Szkoła przejął przedstawiciel
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Uczestnicy TiSz w krzywym
młodego pokolenia realizatorów teatralnych: twórca i
zwierciadle scenografii do „Pokoreżyser Teatru Odnalezionego Łukasz Duda.
– to dewiza Łukasza, który dał też
młodzieży nieco wytchnienia podczas zajęć relaksacyjnych.
„Teatr i Szkoła” to wspólny projekt
Teatru im. Norwida oraz Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
w Jeleniej Górze realizowany przy
wsparciu Instytutu Teatralnego
im. Raszewskiego w Warszawie.
Zadaniem młodzieży oraz instruktorów jest opracowanie przedstawienia, które zostanie zaprezentowane
na przełomie maja i czerwca podczas ogólnopolskiej prezentacji
rezultatów przedsięwzięcia. Są w to
zaangażowane różne sceny i szkoły
w kraju.

(tejo)

jówek” Geneta.

Na scenie Teatru
Norwida

Uczestnicy TiSZ w krzywym zwierciadle
scenografii do „Pokojówek”.

Fot. Konrad Przezdzięk

Choć w Jeleniej Górze jest dopiero od kilku lat, Łukasz Duda
już zasłużenie zdążył wyrobić sobie markę cenionego instruktora,
reżysera i artysty.
– U mnie przerwa jest po dwóch
godzinach, a że tyle trwają zajęcia,
to przerwy nie będzie – oznajmił 7
XII młodzieży prowadzący znany z
zamiłowania do wielu rozwojowych
ćwiczeń fizycznych.
Przed zadaniami, któr ych
celem było także wyrobienie zaufania do kolegów, prowadzący
tłumaczył, jakie mięśnie ćwiczenie
angażuje. – Organizm człowieka
jest instrumentem, który trzeba
dokładnie poznać, aby go opanować

Sztukę R. Harwooda „Jesteśmy
braćmi” będzie można obejrzeć na
dużej scenie Teatru im. Norwida
w południe 16 i 17 grudnia. 18
grudnia TN proponuje świetne
familijne przedstawienie „Scrooge.
Opowieść wigilijna” (godz. 10),
które zagrane zostanie także w
sobotę i w niedzielę, 19 i 20 XII,
o godz. 19.

(tejo)
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

Poetka w ODK

„Strofy pisane czułością” to
tytuł tomiku i zarazem spotkania
z poetką Anną Lechowicz, które
zaplanowano na 14 grudnia o
godz. 17 w kawiarni „Muza” ODK.
Bohaterka popołudnia pochodzi
z kresów. Pracowała z dziećmi
niepełnosprawnymi w Uzdrowisku
Cieplice, gdzie utworzyła teatrzyk
„Dziwnolandia”. Tomik Anny Lechowicz „Strofy pisane czułością” ukazał
się w cyklu „Cztery pory roku”.

Wolność dla motyli

Spektakl Teatru Kamienica
z Warszawy „Motyle są wolne”
Leonarda Gershego w reżyserii
Zbigniewa Lesienia będzie można
obejrzeć dziś o godz. 17.30 i 20.00
na dużej scenie Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida (bilety pod nr
telefonu 605 58 72 21). Obsada: Ewa
Ziętek, Marta Żmuda-Trzebiatowska,
Michał Lesień, Lesław Żurek.

Z panią pastor

Duchowna Kościoła Bożego
w Chrystusie Zboru “Zwycięstwo
w Chrystusie”, pastor Magdalena
Broda będzie gościem Klubu Religioznawczego „Kastalia”.
„I nie przez uczynki będziesz
usprawiedliwiony…” to tytuł spotkania, które poprowadzi Sandra
Nejranowska-Białka. Początek w
środę, 16 XII, o godz. 17.00 w sali teatralnej Osiedlowego Domu Kultury.

Kolędowanie
przy czekoladzie

Koncert pod tytułem „Kolędy
polskie i nie tylko” w wykonaniu
Natalii Wysockiej (skrzypce) i Róży
Wysockiej (fortepian) będzie można
wysłuchać w nadchodzący czwartek
o godz. 17.00 (wstęp wolny, rezerwacja miejsc 075 – 764 72 98)
w Galerii Czekoladowej, ul. Jana
Sobieskiego 2.

Jazz do „Kwadratu”

Artur Lesicki Trio zagra w
nadchodzący czwartek podczas
koncertu w ramach cyklu „Jazz
do Kwadratu” w Klubie Kwadrat
Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Początek godz. 19. bilety w cenie
20 zł i 15 zł).

sta Peter Banks i perkusista Bill Bruford.
Pierwszymi poważnymi występami nowo
powstałej grupy było otwarcie koncertu
progresywnej grupy Nice i, później, otwarcie pożegnalnego koncertu legendarnej
super grupy Cream. W ciągu całej swojej
41 - letniej kariery grupa Yes wydała 30
albumów, które sprzedały się na całym
świecie w ilości 30 milionów egzemplarzy.

W nadchodzący wtorek Książnica Karkonoska zaprasza
na promocję najnowszej powieści Małgorzaty Lutowskiej.
Będzie spotkanie z autorką i bohaterami.
„Skarby drzewa” to kolejna publikacja regionalnego wydawnictwa AD
REM. – Jest co prawda przeznaczona

gdzie do następnych etapów przechodzi
się po podaniu odpowiedniego hasła.
Podpowiedzią są historyczne filmy,

SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ LUTOWSKĄ
ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA (WTOREK) O GODZ.
17 W SALI KONFERENCYJNEJ KSIĄŻNICY
KARKONOSKIEJ PRZY ULICY BANKOWEJ
.
dla młodego czytelnika, ale i starszy
chętnie ją przeczyta – mówi Regina
Chrześcijańska.
Bohaterami są: 9-letnia Daria, jej brat
Marcel i kuzyn Kuba, obaj gimnazjaliści.
Młodzi ludzie podając przypadkowe
hasło dostają się do komputerowej gry,

Wydawnictwu towarzyszył będzie kupon,
który – wypełniony – weźmie udział w
losowaniu atrakcyjnej nagrody: wycieczki z autorką do pewnego atrakcyjnego
miejsca w regionie. Całość zaplanowano
na początek przyszłorocznych wakacji.

zaś odpowiedzią – elementy z historii miasta. To
wymaga od dzieci pewnych
poszukiwań o mieście i miejscach, które pozornie są im
dobrze znane, a jednak… Gra
jest tym bardziej wciągająca,
bo okazuje się, że nagrodą jest
tajemniczy skarb.
W powieści cały czas rozgrywa się jakaś akcja,
współczesność przeplata się z
historią, są oczywiście elementy
magiczne, trochę grozy i zagadki. Autorka w książce odkrywa

„Beyond And Before The BBC Recordings
1969 -70” – to dwupłytowy zbiór nagrań
sesji dokonanej
dla BBC w latach 1969 – 70
i to w składzie
tym legendarnym: Jon Andersen, Peter

Banks,
Tony
Keye,
Chris
Squire i Bill Bruford. Na tym podwójnym
albumie znalazło się 19 kompozycji.
Całość otwiera na pierwszym krążku
„Something’s Coming”. Drugi zestaw
rozpoczyna się od „Astral Traveller” a

POP ROCK & JAZZ
kończy na bonusowym tracku z tytułową
kompozycją „Beyond And Before”. Grupa
już nie musi udowadniać swojej rangi:
była, jest i będzie prawdziwą perłą progresywnego rocka..

Andrzej Patlewicz

SKARBY DO WYCZYTANIA
wiele ciekawych historii, dotąd
nieznanych albo niepublikowanych, ciekawostek, o których
nie wiedzą nawet
znawcy.
Autorka
sportretowała

W świątecznych
klimatach

na kartach książki autentyczne
postaci, w tym Jacka Jakubca i Stanisława Firszta.

(tejo)

To już trzecia książka germanistki długo
związanej z II LO im. Norwida

W nadchodzącą sobotę (19 grudnia)
rusza polsko-czeski jarmark świąteczny
w Rynku. Namiot, w którym urządzone
zostaną stoiska wystawców oraz scena,
będzie czynny przez cztery dni, do
wtorku – 22 grudnia. Goście jarmarku
nie tylko zrobią świąteczne zakupy. Przewidziano występy znanych zespołów:
Kabaretu PAKA, Trebuniów Tutków
i grup z Czech. 21 XII do swojego
stoiska zaprosi mieszkańców tygodnik
Jelonka. Dzień później odbędzie się
wspólna Wigilia z prezydentem Markiem
Obrębalskim, który złoży jeleniogórzanom życzenia świąteczne. W przepięknej
scenografii można będzie posłuchać
kolęd, pastorałek, kupić prezenty dla
bliskich, zdegustować potrawy i wypieki
świąteczne.
(tejo)

Zajaśniało
Przylecieli anieli
na Mrocznej do „Muflona”

W otwartej w minioną środę Galerii Mrocznej zobaczyć
można portret długoletniej dyrektorki Teatru im. Norwida, Cesarzowej Teatrów Ulicznych Aliny Obidniak autorstwa Cezarego Wiklika. – Te postacie będą zapowiedzią
powstającego właśnie drugiego tomu książki „Jeleniogórzanie, kolorowe chwile” – mówi autor.
W wydanym w tym roku pierwszym
tomie zabrakło wielu znanych nazwisk, które pojawią się w następnym.
Alina Obidniak jest jedną z bohaterek
tej pozycji. – Postacie będą pokazane
w pewnym kontekście. Dla pani Aliny
wybrałem wiersz Kazimierza Pichlaka „Alina”, Jej właśnie dedykowany
– powiedział C. Wiklik.
Galerię, która prezentuje zdjęcia
Krzysztofa Żukowskiego, wyposażyła
w gabloty i przygotowała do otwarcia
firma Art. Dom, która wybudowała
kamienicę na rogu ulic Krótkiej i
Mrocznej. Przedsięwzięcie to początek

Pod sufitem, na ścianach, nisko przy podłodze. „Anioły
są wśród nas” to tytuł najnowszej wystawy rzeźb Piotra
Jagielskiego, którą można oglądać w Miejskim Domu
Kultury „Muflon”.

Piotr Jagielski to kolejny artysta ze
środowiska lokalnego, których – jak
ucywilizowania tych rejonów starówki, podkreślała na wczorajszym otwarciu
dotychczas zaniedbanych i pomi- wystawy dyrektorka „Muflona” Aleksanjanych.
dra Jarocińska – placówka postanowiła
Na środowy wernisaż pod chmurką promować.
przyszło wielu znanych jeleniogórzan
– między innymi, radna Bożena Wachowicz-Makieła, zastępca prezydenta
Miłosz Sajnog, przedsiębiorca Ryszard
Dzięciołowski, społecznik Józef Liebersbach, aktor Tadeusz Wnuk,) a także
dzieci z jednego z przedszkoli. Zdjęcia
może zobaczyć każdy. Na pewno doceni
pomysł, który mrocznemu zakątkowi
dodał wiele jasności i uroku.

(tejo)

Po epizodzie w Pławnej artysta
powrócił do rodzinnego Sobieszowa
i rozpoczął samodzielną twórczość, jednak
w jego rzeźbach widać wyraźny wpływ
przeszłości. Oczywiście nie chodzi tu o
naśladownictwo ale o czerpanie od innych
tego co najlepsze.
– Jestem dumna z takich absolwentów
– powiedziała dyrektor ZSRA Małgorzata
Kasztelan, która zaprosiła Piotra Jagielskiego
do współpracy ze szkołą na płaszczyźnie
artystycznej.
Sam autor, bardzo skromny człowiek,
podziękował wszystkim gościom za przybycie, dyrekcji „Muflona” za wystawę. Wiele
z wystawionych rzeźb zostało zakupionych
a ich nabywcy będą mogli je odebrać po
zakończeniu wystawy.
Wernisaż uświetnił swoim występem

Fot. Rylit

KRÓTKO
Z KULTURY

oparte na skomplikowanych harmoniach,
złożonych rytmach oraz niebywałej wirtuozerii muzyków. Pierwszoplanowymi
muzykami zespołu byli w owym czasie wokalista Jon Andersen, grający jednocześnie
na gitarze akustycznej, mandolinie, harfie
i instrumentach perkusyjnych, oraz basista Chris Squire. Do nich dołączyli nieco
później klawiszowiec Tony Kaye, gitarzy-

Fot. Konrad Przezdzięk

YES – “Beyond And Before – The
BBC Recordings 1969 – 70”
wydawnictwo: Metal Mind Productions
Ten zespół to legenda progresywnego
i symfonicznego rocka lat 70. Powstał w
1968 roku i jest aktywny do dziś. Muzykę,
którą gra, określa się jako symphonic rock
– charakterystyczne, głębokie brzmienie,
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zespól folklorystyczny z Piechowic „Szklarki”. Ekspozycję można oglądać w galerii
do dnia 12 stycznia 2010.

(rylit)

Mniej słów, więcej muzyki

POP ROCK & JAZZ
THIN LIZZY – „Don’t Believe A
Word”
wydawnictwo: Metal Mind Productions
Największy przebój grupy “Whiskey
in the Jar” ( Whiskey w dzbanie) z

Jeleniogórzanin z urodzenia, od młodzieńczych
lat przejawiał zainteresowaniem rzeźbą i
malarstwem. Swoją wiedzę w tym kierunku
zdobywał w Szkole Rzemiosł Artystycznych
w Jeleniej Górze. Jako dorosły już artysta
pogłębiał ją uczestnicząc w wielu plenerach
krajowych i zagranicznych. Ważnym etapem w
jego życiu była jego znajomość i siedmioletnia
współpraca z artystą plastykiem Dariuszem
Milińskim w grupie teatralnej Pławna 9.

Fot. Konrad Przezdzięk

Ostatnie spotkanie w ramach
Recyklingu Sztuki przebiegnie w
koncertowej atmosferze występu
Michała Górczyńskiego, który
na klarnecie i z towarzyszeniem
elektroniki będzie grał muzykę
współczesną. Słowo wstępne: Paweł
M. Krzaczkowski. Impreza odbędzie
się w piątek, 18 XII, o godz. 18.00 w
Biurze Wystaw Artystycznych.

1973 roku
doczekał
się niezliczonej ilości wersji w
wykonaniu
dziesiątki
zespołów.
Thin Lizzy

nierozerwalnie kojarzy się z nieżyjącym
wokalistą Phil’em Lynott’em. Jego charakterystyczny głos i niebywały sposób
artykulacji spowodował, iż grupa wybiła się poza rodzimą Irlandię. Muzyka
wywodząca się spod znaku klasycznego
hard rocka z biegiem czasu zaczęła przybierać elementy znacznie mocniejsze, aż
w końcu utwory już wykonywane przez

następcę Lynott’a, John’a Sykes’a, który
później zasilił Whitesnake ocierały się
mocno o heavy metal. Zespół zapisał się
na stałe w historii muzyki rockowej. Płyta „Don’t Believe A Word”, która ukazała
się niedawno, dokumentuje niezwykłą
historię tej nietuzinkowej formacji na
której zawarto poza przecudowną
muzyką wywiady m.in. z matką Phila

Lynotta, jego współpracownikami
m.in. Erickiem Bell’em, Darren’em
Wharton’em, Snowy’m White’em,
legendą gitary – Brianem Robertsonem
orazzsamymPhilemLynott’em.Smaczkiem tego wydawnictwa są fragmenty
wykonańtakichutworówjak:„TheBoys
Are Back In Town”, „Whisky In The Jar”,
„Wild One”, „The Sun Goes Down”, „Sha

– La – La”, „Dancing In The Moonlight”,
„The Cocker”, „Cold Sweat And Emerald”. Do tego albumu została dołączona
specjalna książeczka z biografią zespołu
Iunikatowymi,archiwalnymizdjęciami.
To wielka gratka dla wiernych i tych
nowych fanów zespołu.

Andrzej Patlewicz

14 grudnia 2009 r.

12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYDARZENIA

Honory od piwoszy
Właściciel lwóweckiego browaru
Marek Jakubiak otrzymał prestiżową
nagrodę roku od Bractwa Piwnego.
Medal o nazwie „Złot y Chmiel”
przyznawany jest od 11 lat raz w roku
zaangażowanym w propagowanie
kultury piwa. Laureat wypromował
browar Ciechan i przyczynił się do
rozpowszechnienia mody na piwa
regionalne. Zasługą M. Jakubiaka
jest także odbudowa i uratowanie
lwóweckiego browaru. – Nigdy nie
spodziewałem się, ze otrzymam tak
duże wyróżnienie, dlatego czuję się
zaszczycony – mówi nagrodzony. Tegoroczne nagrody przyznane zostały
w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
(KAM)
Minister dostrzegł
Dwoje jeleniogórskich fotografów,
Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki, znalazło się wśród kilkunastu laureatów nagrody ministra
kultury i dziedzictwa narodowego
przyznawanej wybitnym twórcom i
animatorom kultury. Dzieje się to w
momencie, kiedy ważą się losy trzech
przedsięwzięć, z którymi związani
są oboje nagrodzeni. To Biennale
Fotografii Górskiej, najstarszej tego
typu impreza w Polsce, Wszechnica Fotograficzna oraz obchodząca
właśnie 20-lecie istnienia Galerii Korytarz. Z powodów cięć budżetowych
w mieście, może zabraknąć ich w
przeszłorocznym kalendarzu Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
(jj)

Znów nawarzą piwa
Za kilka tygodni ruszy produkcja chmielowego napitku w
lwóweckim browarze. Pracownicy kończą ostatnie konserwacje maszyn produkcyjnych. Właściciel z samorządowcami
walczy o powstanie muzeum browarnictwa.

– Odnowiliśmy gruntownie
wszystkie maszyny do produkcji
piwa, obecnie trwają drobne konserwacje linii produkcyjnej. Kończymy
także prace remontowe niezbędne
do uruchomienia produkcji – mówi
właściciel browaru Lwówek 1209
Marek Jakubiak.
Maszyny od kilku lat nie były
używane. Zostały właśnie gruntownie odnowione. Zużyte części
zastąpiono nowymi. W głównej
hali produkcyjnej trwają ostatnie
konserwacje. Jest już zainstalowane
każde urządzenie, trzeba jednak
poczekać na finał prac remontowych.

(KAM)

Nadal trwają bardzo intensywne rozmowy w sprawie powstania muzeum przy lwóweckim browarze. Choć urząd marszałkowski wycofał się z
wcześniejszych deklaracji wsparcia, właściciel browaru nie daje za wygraną. Do pertraktacji włączyli się także samorządowcy z Lwówka Śląskiego.
– Regionalne muzea często świeca pustkami, bo ludzie nie chcą w kółko oglądać tych samych wojskowych mundurów. Chcemy stworzyć muzeum
browarnictwa, które są rzadkością i to przyciągnie turystów – mówi M. Jakubiak. Właściciel browaru zakupił już sporo eksponatów: są zbiory
butelek z lwóweckiego browaru, zdjęcia a pamiątki skupuje od kolekcjonerów. Wszystko znajdzie się w muzealnych gablotach, jeżeli uda się utworzyć
placówkę.

Przeciwnicy budowy elektrowni wiatrowych zyskali
sprzymierzeńca. Szef jeleniogórskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Wojciech Kapałczyński
objął szczególną ochroną krajobraz większej części daw- koło Krzeszowa mogłoby zniweczyć
rozwój turystyki kulturowej i nasze
nego województwa jeleniogórskiego.
zabiegi o wpisanie tych miejsc na

KRAJOBRAZ PRAWEM CHRONIONY

Siłownie wiatrowe nie pasują
do zabytkowego charakteru wielu miejscowości – argumentuje
Wojciech Kapałczyński, blokując
budowę elektrowni wiatrowych w
Kotlinie Jeleniogórskiej.
Decyzja konserwatora dotyczy mieszkańców całej Kotliny
Jeleniogórskiej, gminy Kamienna Góra, Lubawki, Krzeszowa,
Chełmska Śląskiego, Lubomierza,
obszaru od Bolesławca po Kliczków,
Jędrzychowic, Jerzmanek, Łagowa

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Powinien być wypełniony refleksją, ale zabawy – z
umiarem oczywiście – nikt nie zabrania. Bo przecież
to zapowiedź wielce radosnego wydarzenia: Bożego
Narodzenia.
Choć za nami największy w
Kotlinie Jeleniogórskiej kiermasz
przedświąteczny w Pałacu Łomnica, to czas kiermaszów i wspólnego
kolędowania, dopiero się zaczyna.
Rozmiary kiermaszu w Łomnicy
były imponujące. Robiła też wrażenie liczna gości. Ich samochody
stały
zaparkowane
w długich
rzędach.
Ruchem
kierowa l i

Kiedy t ylko ruszy produkcja chmielowego trunku zostaną
odnowione elewacje wszystkich budynków. Dodatkowo właściciel bro-

waru szykuje wiele
niespodzianek dla
turystów i klientów
browaru. – Zrobimy
w tym browarze coś,
czego nie ma żaden
browar w Polsce.
Póki co to tajemnica
– mówi Marek Jakubiak.

strażacy ochotnicy, którzy wskazywali kierowcom wolne miejsca
parkingowe. Kto przyjechał, nie
żałował, nawet jeśli nic na licznych
stoiskach nie kupił. Z szerokiej
oferty można było wybrać regionalne produkty spożywcze, a
zwłaszcza świąteczne ciasta. Ich
bogaty asortyment zaserwowali
nasi sąsiedzi
zza
Nysy. Był
żywiołowy
występ

oraz tzw. worka turoszowskiego między
Bogatynią a Zgorzelcem. Kapałczyński
zakwestionował także
niektóre z lokalizacji
w okolicach Mirska i
Leśnej.
– Dopuszczamy możliwość ich
budowy na obszarach, gdzie nagromadzenie zabytków jest mniejsze.
Ich lokalizowanie np. w dolinie
pałaców Kotliny Jeleniogórskiej lub

listy światowego dziedzictwa UNESCO – tłumaczy
Kapałczyński.
Z decyzji konserwatora zadowolony jest
m.in. znany jeleniogórski architekt, urbanista, ekolog, założyciel
Fundacji Dwór Czarne.
– To słuszna decyzja. Choć nasza
fundacja poszukuje rozwiązań w
dziedzinie energii alternatywnych,
to w tym przypadku, sprawa och-

ADWENTOWE HULANKI
kolędników z Podhala, którzy sieli
popłoch wśród przybyłych. Kominiarz kazał łapać się za guzik na
szczęście, Diabeł gonił zdezorientowane panie, a Śmierć „straszyła”
zebranych na kiermaszu.
Wczoraj (13 grudnia) kiermasz
ozdób i prezentów bożonarodzeniowych w świetlicy wiejskiej w
Chromcu (gmina Stara Kamienica) zaprosiły Baby Izerskie i
Stowarzyszenie Pod Kamienickim Grzbietem. Grupa twórczych
kobiet i pasjonatek rękodzieła,
zaprezentowała bombki, stroiki,
lampiony, ozdoby, świecidełka, cudeńka i pomysły na oryginalne
prezenty.

Na tradycyjny kiermasz połączony z wieczorem kolęd zaprasza
także szkoła im. Caspara Davida
Friedricha w Kopańcu. Na kiermaszowych stoiskach nie zabraknie
na pewno wyrobów z ceramiki,
drewna, tkanin, papieru czy filcu.
Wśród świątecznych ozdób, od kilku lat niesłabnącym powodzeniem
cieszą się m.in. wspaniałe gwiazdy i
gwiazdki,. Wykonywane ze słomek
oraz technika haftu. Także w tym
roku nie zabraknie domowych
wypieków przygotowanych przez
kopanieckie gospodynie. W ub.
roku sensacją wieczoru kolęd w
kopanieckiej szkole, okazał się
występ międzynarodowego chóru
złożonego z uczniów. “Cicha noc”
zabrzmiała po polsku, angielsku,
niemiecku, islandzku i holendersku. Wieczór kolęd i kiermasz
rozpocznie się w szkole w Kopańcu w piątek 17 grudnia o
godz. 18.00.

rony krajobrazu jest wartością
nadrzędną. To przecież nasz jedyny
prawdziwy kapitał. Gdy go zmarnujemy, pies z kulawą noga do nas
nie zajrzy – powiedział nam Jacek
Jakubiec.
Przypomnijmy, że dwie gminy

w Kotlinie Kłodzkiej – Bystrzyca i
Międzylesie – nie zgodziły się na
budowę wiatraków, opierając się na
woli mieszkańców i zapisów statutowych. Obie gminy postawiły na
dochody z szeroko pojętej turystyki.

(jj)

Cierpią nietoperze
Wiatraki budzą wiele emocji. Podobno są niezdrowe, hałasują, szkodzą ptakom i nietoperzom. Szczerze mówiąc elektrownie na węgiel mają podobne wady. I podobnie psują krajobraz
– co prawda, może nie na rozproszonych obszarach, ale za to całkowicie Protesty przeciw
budowie nowych elektrowni i kopalni węgla brunatnego na Dolnym Śląsku dotarły ostatnio
nawet do Warszawy.

Nie tylko
w świetle księżyca
Turyści i mieszkańcy Kowar ujrzeli w miniony piątek Hotel
Jelenia Struga SPA Resort w zupełnie innym świetle dzięki
kolejnej odsłonie II Karkonoskiego Festiwalu Światła.
W ramach imprezy zorganizowano
pokaz iluminacji świetlnych pod
hasłem „Księżycowa Dolina Światła i
Dobrej Energii”. W ten sposób miejsce,
które po zmroku jest niemalże niewidoczne, stało się czarodziejskim
zakątkiem Kowar. Goście, mimo
panujących wokół ciemności, mogli
dostrzec polanę otoczoną świerkami
oraz strumień wody wpadający do
niewielkiego stawu.
Najprawdopodobniej część iluminacji zostanie na stałe. Warto
także dodać, że w przyszłości ma
być ich więcej, a efekt jeszcze lepszy.
W spotkaniu uczestniczył Janusz
Stańczyk, jeden z pomysłodawców

Karkonoskiego Festiwalu Światła.
– Marzeniem szefa, Marka
Jankowskiego, było stworzenie
księżycowej doliny. Z każdej strony
otacza nas las, więc wieczorem jest
bardzo ciemno. Kiedy rozbłysły
światła, można było dostrzec, że
nie jesteśmy na końcu świata, ale
w pięknym miejscu w otoczeniu
świerków – mówiła Sylwia Pagacz,
menedżer obiektu.

(Ania)

Kiermasz w Pałacu Łomnica:
tradycyjne przeżywanie adwentu
– reﬂeksja przy zabawie.

Na kolejny kiermasz 20 grudnia w godzinach 11.00
– 16.00 zaprasza Centrum
Informacji turystycznej
w Starej Kamienicy. Jak
nas poinformowano, można
jeszcze rezerwować stoiska
na prezentację artykułów
dekoracyjnych, domowych
wyrobów i rękodzieła.
Rezerwacji można dokonać
pod nr Tel. 75 75 14 107
lub mailem na adres:
it@stara kamienica.pl

Fot. Ania

Fot. Tejo

(jj/tejo)
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WIADOMOŒCI

Polański a sprawa kotlińska
Nie czuję się wystarczająco poinformowany i kompetentny,
aby oceniać, czy Polański powinien trafić do USA. Wiem
natomiast, że z amerykańskimi władzami prokuratorskosądowo-policyjnymi nie ma żartów. Ich postępowanie jest
absolutnym odzwierciedleniem amerykańskiego dogmatyzmu, zakłamania moralnego, mieszczaństwa i pruderii.

Zakończył się pierwszy etap
renowacji najwyższego zabytku
w Lwówku Śląskim. Przez kilka tygodni trwały zaawansowane prace
nad konserwacją dachu Czarnej
Wieży, która jest pozostałością po
dawnym kościele ewangelickim.
W obiekcie od 1945 roku nikt
nie przeprowadzał żadnych prac
budowlanych.

(KAM)

Poczekają na wyrok

Morderca 3,5–letniego Bartka z
Kamiennej Góry i matka chłopca
Iwona K. mieli 7 XII usłyszeć
wyrok przed Sądem Okręgowym
w Jeleniej Górze, ale wskutek
choroby sędziego referenta,
rozprawę odwołano i nie podano
terminu kolejnej. Wyrok zapadnie nie wcześniej niż w styczniu
przyszłego roku.

(Angela)

DOT wyróżnił

Dolnośląska Organizacja
Turystyczna we Wrocławiu
nagrodziła wiceburmistrza
Lwówka Śląskiego Ireneusza
Maciejczyka za aktywność w
pozyskiwaniu funduszy europejskich na udostępnianie atrakcji
w regionie. – Wykonuję tylko
swoją pracę. Cieszę się, że tak to
doceniono, daje to jeszcze większą
motywację – mówi Ireneusz
Maciejczyk. Właściciel browaru
Marek Jakubiak otrzymał dyplom
za uratowanie dziedzictwa browarnictwa dolnośląskiego.

(KAM)

„Orzeł” do rozbiórki

Przedstawiciele Zakładów
Lniarskich Orzeł S. A. złożyli
wniosek o wydanie pozwolenia na
rozbiórkę budynków w Kowarach
i części w Mysłakowicach. Tu mówi
się o rozbiórce samych dachów.
Zarządowi zależy głównie na
zmniejszeniu podatku, który od
nieruchomości zadaszonych jest
wyższy i obecnie wynosi około 800
tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo
jest w stanie płacić około 300
tysięcy złotych.

(Ania)

12.12.2009 Paweł Kucharski

Stan wojenny. Pamiętam!
Rozmowa z Eugeniuszem Kleśtą, radnym powiatowym
Prawa i Sprawiedliwości w 28. rocznicę wybuchu stanu
wojennego.
Jak wspomina Pan niedzielny poranek, 13 grudnia 1981 roku?
– To jeden z najgorszych dni w
moim życiu. Od samego rana w
radiu puszczano smutne melodie,
a zaraz potem jak generał Wojciech Jaruzelski powiedział, że
wprowadził stan wojenny i dotarło to do ludzi, to zapełnił się nimi

naprawdę się wystraszyło i zamknęło w sobie. Udało się nam
stworzyć i rozpowszechnić ulotkę
z informacjami na temat tego, co
dzieje się w kraju. Myśleliśmy o
strajku, ale ostatecznie do niego
nie doszło, bo jak się wówczas
dowiedzieliśmy, ówczesny dyrektor zakładu robił wszystko, żeby
nikogo z zakładu nie internowa-

E. KLEŚTA: – DO DZISIAJ SŁYSZĘ JESZCZE PŁACZ
I KRZYKI ARESZTIWANEJ KOBIETY. BYŁA W FATALNYM
STANIE, BO JEJ DZIECI ZOSTAŁY SAME W DOMU,
A JĄ „ZGARNIĘTO”, GDY W SZLAFROKU PO GODZINIE
POLICYJNEJ WYSZŁA WYRZUCIĆ ŚMIECI.

kościół. Było to dla mnie ogromne
zaskoczenie, ponieważ wcześniej
we mszach świętych niedzielnych
nie uczestniczyło aż tak dużo
osób. Było widać, że ludzie szukali oparcia i pocieszenia w Bogu.
Razem z żoną zastanawialiśmy
się, jak decyzja ta przełoży się na
codzienne życie. Mieliśmy małe
dziecko i zwyczajnie baliśmy się
o nasz los. Mieszkaliśmy wówczas
u rodziców.
Jak zareagowali pozostali
pracownicy fabryki?
– 14 grudnia miałem już okazję
zaobserwować skutki tej decyzji.
Najbardziej gorliwi działacze
partyjni nie ukrywali swej euforii.
Uważali, że w końcu pokazano
„kto tu rządzi”. Miało to dla nich
ogromne znaczenie, ponieważ
wcześniej z powodu działań podejmowanych przez Solidarność
stali się mniej pewni siebie. Mimo
ogólnego rygoru i próbie zastraszenia ludzi, w wielu przypadkach skutecznej, postanowiliśmy
podjąć jakieś działania. Zorganizowane zostało spotkanie Komisji Zakładowej „Solidarność”.
Przyszły na nie te osoby, których
nie sparaliżował stan wojenny i
nie bały się mówić. Wielu jednak

no. Wkrótce w fabryce zaczęli się
pojawiać przedstawiciele Służby
Bezpieczeństwa. Przesłuchano
około 30 osób.
Pana również?
– Tak. Wydaje mi się, że najpierw zrobili wstępną selekcję,
później zaczęli działać. 18 grudnia około godziny 12.00 wyciągnięto mnie z zakładu. Czarnym
samochodem w „towarzystwie”
czterech esbeków zostałem przewieziony do aresztu w Jeleniej
Górze, gdzie byłem przesłuchiwany. Podobny los spotkał moich
kolegów: Zbigniewa Sałapę, Stefana Lipkę i Marka Radomskiego,
którzy również działali w KZ
Solidarność.
W areszcie przy komendzie
milicji spędziłem siedem dni.
Moja żona została w domu sama
z czteromiesięcznym dzieckiem.
Dla młodego małżeństwa było to
naprawdę traumatyczne przeżycie. Poza tym nie pozwalano nam
się zobaczyć. Dopiero po którejś
z kolejnych interwencji w prokuraturze mojej małżonki Zofii
zezwolono na kilkuminutowe
widzenie pod nadzorem. Dopiero
wtedy wreszcie mogła się przekonać, że na szczęście jestem cały i

zdrowy. Obrazu maleńkiej,
obskurnej i
ciemnej celi
nie zapomnę
do końca życia. Umieszczono w
niej kilka
osób, a
spaliśmy
na wspólnym podeście
z desek
. Do
dzisiaj
słyszę
jeszcze
płacz i
krzyki kobiety, którą aresztowano. Była
w fatalnym
stanie, bo jej
dzieci zosta-

Na zaproszenie burmistrza
Wiesława Ziółkowskiego gościła w
Lubomierzu delegacja z czeskiego
miasta Tanvald – przyszłego partnera stolicy polskich komedii filmowych. To jeden z etapów realizacji
projektu „Poznaj nasz region Lubomierz zaprasza”. Cel? Promocja
filmowego miasteczka.

(KAM)
Pod hasłem „Karpacz – Góry
Kultury” odbył się w miniony
czwartek I Przegląd Twórczości
Artystycznej Mieszkańców Karpacza. W czwartkowy wieczór na
scenie w hotelu Mercure Skalny
zobaczyliśmy: Patrycję Zbrzeźny,
Magdalenę Godyń, Piotra Przybyłę,
Urszulę Jonkisz, Zbigniewa Ciechowicza, Janusza Krzystoszka, Jana
Dziewięckiego, Chór Ekumeniczny,
Zespół Wang, Zespół Ness, Irenę
Sallman, Złotą Aurę oraz Ryszarda
Krupę.

(Ania)

Magnes dla turystów

Eugeniusz Kleśta w latach 80. był rzecznikiem
prasowym Komisji Zakładowej Solidarność w
„Orle” w Mysłakowicach.
ja spędziłem najwięcej czasu. Po
ogłoszeniu wyroku przewieziono
nas z Aresztu Śledczego przy
ulicy Świebodzkiej do Zakładu
Karnego przy ulicy Kleczkowskiej. Spotkaliśmy się z innymi
internowanymi i skazanymi.
Wśród nas znalazły się także osoby skazane wcześniej za różnego
rodzaju przestępstwa, które nie
były związane z Solidarnością.
9 grudnia 1982 roku opuściłem
cele więzienną. Ten trudny okres
przetrwałem dzięki żonie i synkowi. Myśl o nich towarzyszyła
mi każdego dnia. Wiedziałem,
że mam dla kogo żyć i do kogo
wrócić.
Dziękuję za rozmowę

ły same w domu, a ją „zgarnięto”,
gdy w szlafroku po godzinie policyjnej wyszła wyrzucić śmieci.
Nigdy też nie zapomnę dźwięku
dzwonów dochodzących przez
małe zamalowane i zakratowane
okno celi przed pasterką w dzień
Wigilii.
Jak długo siedział Pan
w celi?
– 25 grudnia zostaliśmy przewiezieni do Wrocławia. Wcześniej
straszono nas, że wywiozą nas na
Syberię. 14 stycznia 1982 roku
w sądzie wojskowym odbyła
się rozprawa. Skazano mnie na
rok więzienia za rozpowszechnianie fałszywych informacji.
Koledzy dostali dłuższe wyroki,
ale paradoksalnie w więzieniu

Mieszkanka Szklarskiej Poręby, która jadąc ulicą Wolności
w Jeleniej Górze chciała zmienić pas ruchu, nie upewniła
się w miniony czwartej, czy jest on pusty i uderzyła w
przyczepę egzaminacyjnego samochodu ciężarowego.
Do zdarzenia doszło na ulicy Wolności
na wysokości zajezdni autobusowej.
– Pani kierująca renault clio podczas zmiany pasa ruchu nie zachowała szczególnej
ostrożności i wjechała w przyczepę
pojazdu, który brał udział w egzaminie
na prawo jazdy – mówi posterunkowy
Grzegorz Kopeć z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Sprawczyni została ukarana manda-

Czesi u Kargula

Góry kultury

Przeboje na egzaminie

Fot. Angela

sami mieli ochotę tu wrócić.
I to tyczy się nie tylko prominencji
rozrywkowej. Efekt marketingowy
daje również prominencja biznesowa, tylko trzeba jej stworzyć ciekawą
okazję do odwiedzin w Kotlinie i
przyłożyć się do jej profesjonalnej
organizacji. Ma być nie tylko tanio,
ma być pożytecznie marketingowo.
Może wówczas o Kotlinie dowiedzą się i nabiorą ochoty do jej
odkrycia nawet warszawiacy. Bo
sam fakt istnienia na mapie nie
załatwia nic.

ale gdzie echo, gdzie ich powroty
prywatne, gdzie przedstawiciele
mediów plotkarskich. Bez tej otoczki
będzie to tylko kolejny event dla
lokalnej ludności i po dwóch dniach
wróci błoga przaśność.
Bo gdzież Lubomierz ma knajpy, dobre hotele, kluby, itp. OK,
jest małym miasteczkiem, ale te
atrakcje powinna oferować Jelenia
Góra. Powinna tak zabłysnąć, aby
SZANOWNI PROMINENCI swoją wizytę przestali traktować jako kolejną
chałturę. Trzeba im tak zaprezentować region, aby o tych pobytach
opowiadali znajomym i mediom, a

instrumenty z palety marketingowej
się tu stosuje? Ano i owszem z okazji
rozmaitych spotkań, festiwali i
koncertów pojawiają się w mieście
prominentne osoby. Tylko, że organizatorzy wybierają dla nich hotele
według kodu cenowego, nie organizują otoczki medialnej, czyli owe
wydarzenia funkcjonują wyłącznie
na miarę lokalną i propagandowo
nie wiele przynoszą.
Nawet takiej imprezy jak ta Lubomierzu nikt nie jest w stanie podnieść
do rangi ponadlokalnej. Prominenci
owszem przyjadą, wystąpią, a nawet
się w swoim gronie chętnie napiją,

tem i z uwagi na znaczne uszkodzenia
pojazdu zatrzymany został jego dowód
rejestracyjny. Nikomu z uczestników
zdarzenia nic się nie stało. Po wykonaniu
przez policję czynności, kursant mógł
kontynuować egzamin. – Jeśli kolizja nie
była z mojej winy, to będzie to możliwe
– mówił pan Krzysztof z Cieplic. Na
szczęście egzamin zdał.

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk

Odnowią wieżę

Tak więc gnają tam sprawozdawcy
bardzo ważnych gazet i jeszcze
ważniejszych programów tv, a za
nimi czytacze i oglądacze tychże.
Wszystko w nadziei zobaczenia
choćby łokcia OWEGO wspanialca,
lub zjedzenia kotleta w odwiedzanej
przez NIEGO knajpie. A może kelner
wyjawi, jakie piwo ON pija?

WIDZIANE Z DYSTANSU

Wiosną będzie można odbyć
wędrówkę śladami historii Szklarskiej Poręby. W kilkunastu
punktach miasta pojawiły się
charakterystyczne kamienie z
płaskorzeźbami. Można je spotkać
m.in. przy Złotym Widoku albo
w samym centrum. Głazy są
elementem gry terenowej, która
ruszy wiosną 2010 r. Taką samą
nazwę jak projekt ma przewodnik, zawierający opis wycieczki
po zakątkach miasta, owianych
legendami i tajemnicami.

(Karolina)

Powrót na szyny

13 grudnia staraniem lokalnych władz, Komitetu Obrony
Dolnośląskich Linii Kolejowych i
mieszkańców Dolnego Śląska po
raz pierwszy po trzymiesięcznej
przerwie wyjechał w trasę pociąg
ze Szklarskiej Poręby do Warszawy. Połączenie kolejowe zostało
zawieszone przy ostatnich zmianach rozkładu jazdy we wrześniu.

Anna Pisulska

(Angela)

REKLAMA

Nie chciałem jednak tu zamieszczać eseju filozoficznego. Będzie o
powiązaniach pobytu Polańskiego
w Gstaad z Kotliną Jeleniogórską.
Cała medialna heca na temat, czy
go już przewieźli jest wspaniałą
akcją marketingową dla tego miasteczka. A wynika to tylko z faktu,
że oto TEN Polański ma tam dom.

W dobie wszechobecności mediów
takie WYDARZENIA
stały się ważnym
punktem promocji
restauracji, baru,
hotelu lub miejscowości wczasowej. Takie metody
marketingowe stosują ojcowie rozmaitych miast. Mało tego: istnieje
wyścig o najlepszych prominentów.
Im PROMINENT bardziej „rozrabia“,
tym medialnie ciekawiej a marketingowo lepiej. Tylko, aby „narozrabiać”
ów PROMINENT musi najpierw przybyć. Przecież wyłącznie odpowiedni
marketing zrobił np. z malutkiego
Monaco to, czym jest dziś.
Teraz wróćmy do Kotliny. Jakie
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• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

14 grudnia 2009 r.
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WIADOMOŒCI
Szybowcowa

Rauschert
(dawny Polam)

19.12.2009r.
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INSTALACJE HYDRAULICZNE
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„Podziel się”
Do udziału w akcji “Podziel się” na rzecz dzieci z Domu Dziecka “TIS”
zapraszają jego wychowankowie oraz główni darczyńcy - Miasto
Jelenia Góra, Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. i firma FAM
Polska Sp. z o.o.
W ten wyjątkowy, świąteczny czas, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy
o dzieciach, które nie dostaną tego co tak naprawdę jest dla nich najcenniejsze – rodzinnego ciepła.
W formie podziękowania za okazane serce i przekazane dary, każdy
ofiarodawca otrzyma zaproszenie na Świąteczny Koncert „Podziel
się”, podczas którego wystąpią Dorota Miśkiewicz i Grzegorz Turnau.
Koncert odbędzie się w środę 16 grudnia o godzinie 19:30 w Kościele
Garnizonowym w Jeleniej Górze.
Jeszcze przez trzy dni, do 16 grudnia 2009 każdy kto chciałby pomóc
dzieciom z Domu Dziecka „TIS” w Jeleniej Górze i wnieść odrobinę
ciepła i magii w ich święta, może przynieść do Agencji „Solo” chociaż
skromny upominek z listy rzeczy najpotrzebniejszych dzieciom. Dla
dzieci potrzebne są m.in.:
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 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.
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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

�ysa Góra

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

14 grudnia 2009 r.
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JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Fot. Archiwum

CIENIE HIRSCHBERGU IV

Ulica Pionierów Jeleniej
Góry (w 1956 roku
Bankowa) na dawnej
fotograﬁi i dziś….

udał że nie słyszy. Ogarnął wzrokiem
pokój.
– Niczego tu nie ruszałem, od
kiedy przydzielili nam to mieszkanie
– oznajmił jakby odgadując myśli
Jerzego, które lawirowały między
pięknem Inge a niewątpliwym i
tajemniczym urokiem wnętrza. W
zdruzgotanym wojną Wrocławiu,
gdzie mieszkał, tak wyglądały tylko
mieszkania notabli w zachowanych
od pożogi kamienicach. A tu nic nie
wskazywało, że Drzewiecki to jakaś
wyżej postawiona persona. – W
domu pachniało dobrobytem, a w
gazecie pisali, że ludzie nie mają co
jeść – pomyślał.
– Tak to wszystko zostawił, a ja
nie wpuszczałem szabrowników. Nic
stąd nie zginęło w czterdziestym piątym, choć, panie – bandy łobuzów
grasowały! Ale do mnie nikt nie podskoczył – powiedział dumnie gospodarz. Jerzy chciał spytać, dlaczego,
ale Drzewiecki patrzył się przed sie-

Drzewiecki podniósł się powoli
z krzesła. Zniknął na moment jego
starczy wigor. Jerzy ujrzał przygarbionego i zmęczonego życiem
starszego pana, który poczłapał
do etażerki zawalonej rozmaitymi
fotografiami w ramkach. Wziął
w dłonie pierwszą lepszą i podał
Jerzemu.
– Proszę przeczytać – rzekł Drzewiecki.
Jerzy spojrzał na zdjęcie i mimowolnie otworzył ze zdziwienia usta
i lekko wybałuszył oczy. – Rusche…
Helmut Rusche, co za zbieg okoliczności! To ten notariusz? On tu mieszkał? – spytał z niedowierzaniem.
Teodor Drzewiecki pokiwał głową
przytakując. – To długa historia
– dodał.
W drzwiach pojawiła się Inge
niosąc tacę z dwiema parującymi
filiżankami z kawą i paterą pełną
sypanych cukrem ciastek. – Dziadziowi też zrobiłam. Jak zawsze,

W królestwie notariusza
– Chyba pani coś… zgubiła – wybąkał Jerzy
pokazując wytarty zeszyt. Dziewczyna, której rysy
twarzy okazały się zadziwiająco piękne, skrzywiła
usta na kształt uśmiechu. – O, właśnie, po to
schodziłam… Dziękuję za fatygę – wyszczebiotała
teatralnym szeptem wyciągając dłoń w kierunku kajetu. Ręka jej zawisła jednak w próżni. Jerzy zwlekał
dłuższą chwilę z oddaniem jej zeszytu z kartką.
– A znaleźne? – uśmiechnął się chytrze.

Sień kamienicy w dawnym Rynku
– Z kim rozmawiasz, duszko!
– z wnętrza mieszkania dobiegł
tubalny męski głos, jak można było
się domyślać należący do właściciela.
Zza uchylonych drzwi, które czyjaś
ręka powoli otwierała, wydobyła
się smuga słonecznego światła,
która – skąpała w luksach korytarz i oślepiła stojącego w wejściu
Jerzego. Mocno zmrużył powieki.
Jego oczom okazała się zniszczona
życiem ogorzała twarz około siedemdziesięcioletniego mężczyzny.
W zębach trzymał dymiącą fajkę.
Dym, niczym zasłona, owionął
zarówno fajczarza jak i dziewczynę
nadając im nadrealny wyraz zstępujących z niebios duchów. Gość
otrząsnął się z odrętwienia.

Zagadkowa zbieżność
– Rusche. Jerzy Rusche. Moje
nazwisko – cedził usiłując nadać
swoim wargom kształt uśmiechu.
– Jak pan powiada? Rusche? Niesłychane! Wie pan, przed 45 w Rynku
pod jedynką miał kancelarię taki
notariusz. Ha, Wie pan, jak on
się nazywał, ha? Rusche, panie,
się nazywał. To Niemiec był, taki
zacny, dostojny. Hmmm, może
nawet do pana podobny? Rodzina
może? – stary Drzewiecki trajkotał
tubalnie zdradzając od razu swoje
upodobanie do gadulstwa i jednocześnie spoglądając z niepokojem na
stojącą bezradnie dziewczynę. Jerzy
zmierzył gospodarza zniecierpliwionym wzrokiem.

W poprzednich odcinkach
Jerzy przybywa do Jeleniej Góry z Wrocławia. Zaprosili go koledzy, aby sfotografował
ich na plenerze plastycznym. Miasto, choć zaniedbane i zniszczone, owiewa gościa
urokiem. Kiedy je drugie śniadanie na ulicy Kopernika, zauważa dziewczynę, która
gubi niemiecką kartę pracy swojego dziadka. Postanawia oddać jej zgubę pogrążając
się we wnętrza kamienicy, do której weszła piękna lokatorka.

– Nie! Nie, nie miałem tu rodziny.
Pochodzę ze wschodu. To zapewne
przypadek. Zbieżność nazwisk. Pan
pozwoli, że oddam panience to, co
zgubiła przed domem, bo właściwie
po to przyszedłem. Oddam i się oddalę – skłonił się Jerzy patrząc wciąż
na starca, któremu z wargi zwisała
wygasła już fajka. Dziewczyna
kierowała wzrok to na jednego, to
na drugiego mężczyznę.
– Ależ chwilę, zapomniałem!
Cóż, wiek nie ten. Pozwoli pan, że
się przedstawię. Pułkownik Drzewiecki jestem. Teodor Drzewiecki.
A to moja, hmmm, wnuczka, Inge
– mruknął nieco ciszej pokazując
dłonią dziewczynę tak, jakby było
w pomieszczeniu więcej do niej
podobnych.
– Inge – powtórzył Jerzy tym razem zdecydowanie podając panience zgubę. – Proszę – uśmiechnął się.
Kobieta odpowiedziała już bardziej
szczerym grymasem ust. Jerzy teraz
docenił jej urodę i powab. Oświetlona promieniami słońca bijącymi
z pokoju obok, które podkreślały
każdy detal jej nieskazitelnej twarzy,
wyglądała jak rzymska bogini.
– To już na mnie czas – rzekł
Jerzy. Wstydził się zrobić dziewczynie zdjęcie, czwarte już. Jakoś
głupio było mu od tak wyciągnąć
swoją perfektę… Zamierzając wyjść
– zachowawszy w pamięci boski
obraz Inge – obrócił się na pięcie. Ale
krzepka dłoń starszego człowieka
mocno chwyciła go za ramię.
– Zaraz, zaraz! Dokąd to, dokąd!?
– mówił śmiejąc się tubalnie. – Wie
pan, jak rzadko mamy gości?

Zatrzymanie czasu
Mężczyzna gestem zaprosił Jerzego do skąpanego w słońcu saloniku.
Gość oniemiał. W porównaniu z
odrapaną i cuchnącą kamienicą
wnętrze prezentowało się okazale. W
rogu stał przepięknie zdobiony piec
kaflowy, na którego zwieńczeniu
„tańczyły” w rozrzedzonych przez
firankę promieniach słońca nieodgadnionego pochodzenia muzy.
Frontową ścianę upiększała potężna
biblioteka ze zwalistymi książkami. Jerzy był krótkowidzem, więc
skonstatował jedynie obecność na
ciemnobrązowych grzbietach woluminów napisów wykonanych gotyckim liternictwem. Obok zwalistego

mebla
wisiało
kilka obrazków, pejzaży – na oko – niezbyt cennych,
ale urokliwych. W pastelowych
barwach bazarowego kiczu.
Jerzy spojrzał na ścianę obok.
Połyskiwały na niej talerzyki z
zimowymi motywami, które swoim
klimatem chłodziły wyraźnie przegrzane pomieszczenie. Na każdym z
nich wymalowano napis „Weinachten” – różniły się tylko pejzażem i
rokiem. Serię kończyła liczba 1944.
Całości dopełniał kredens z dziesiątkami biedermeierowskich figurek:
piesków, kotków, dziewczynek
całujących chłopczyków i potężnej
karocy ciągnionej przez cztery
porcelanowe konie. Świat bajki,
świat dziecka.
Na środku pokoju pysznił się
bogato rzeźbiony stół nakryty koronkową serwetą. W salonie czuć
było kobiecą rękę. Mimo perfidnie
penetrujących wnętrze promieni
słońca, próżno było dostrzec choć
drobinę kurzu.

bie
niewidzącym wzrokiem. Z kuchni dochodziło stukanie naczyniami:
znak, że na okrągłym rzeźbionym
stole zaraz pojawi się przyniesiona
przez piękną Inge kawa. – Wie pan,
kto tu mieszkał przed nami? – spytał
nagle starszy mężczyzna.
– Pojęcia nie mam – odparł zgodnie z prawdą gość.

przed południem – wyszczebiotała
przymilająco uśmiechając się do
gościa. Ten nieśmiało odwzajemnił
grymas warg wiodąc wzrokiem
za kroczącą z gracją dziewczyną.
Postawiła kawę na okrągłym stole,
na którym stała już cukiernica z
wizerunkiem ratusza i napisem
Hirschberg. Podobne zdobienia
widniały na porcelanowych filiżankach. – Stary serwis… spodki się
wytłukły, ale reszta jest! Meissen,
panie, Miśnia – z dumą powiedział
gospodarz widząc zainteresowanie
we wzroku gościa.
– Nie pamiętam, kiedy ostatnio
piłem… kawę. Ta pachnie cudownie.
Aż szkoda jej wypić. Szkoda tego
zapachu – powiedział ośmielony
uśmiechem Inge.

Sekret przeszłości

Podobieństwo postaci autora zdjęć do bohatera tekstu jest dziełem przypadku.

Na kawę zza oceanu
– Proszę, proszę! Niech pan siada!
Inge, herbatki gościowi? Może kawki? Tak? Prawdziwa! – gospodarz
mocno zaakcentował to ostatnie
słowo. – Wie pan, w paczkach z
Ameryki dostaję, bo w sklepie nie
uświadczysz – tajemniczo ściszył
głos. – Jeszcze czasami u Leskiego w
alei Stalina można dostać ziarnistą
– dodał od niechcenia.
Jerzy nie zdążył odpowiedzieć, a
już w jego nozdrza uderzył zapach
świeżo mielonej przedniej kawy,
której puszkę wyciągnęła z kredensu
powabna Inge.
– Z takich rąk to niczego nie
odmówię! – rzekł półszeptem uśmiechając się nieśmiało do dziewczyny.
Drzewiecki albo nie słyszał, albo

Ciąg dalszy za tydzień
Konrad Przezdzięk

Zdjęcie Jana Korpala
z wieży ratuszowej na
południową część miasta.
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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

14 grudnia 2009 r.
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SPORT

Mikołajki przy Złotniczej
2. Skorpiony Lubań 15pkt. 15-5
3. Chojnik Jelenia Góra 9pkt. 5-2
4. Karkonosze I Jelenia Góra 7pkt. 9-9
5. NFV Gelb – Weiss Gorlitz
9 7pkt. 9-14
6. Lotnik Jeżów Sudecki 2pkt. 3-13
7. Karkonosze II Jelenia Góra
2pkt. 2-17

Fot. R. Ignaciak

W zawodach udział wzięli :FK
Jablonec (Czechy), NFV Gelb – Weiss
Gorlitz 09, Karkonosze I Jelenia Góra,
Skorpiony Lubań, Lotnik Jeżów
Sudecki, Chojnik Jelenia Góra oraz
Karkonosze II Jelenia Góra.
Klasyfikacja generalna:
1. FK Jablonec 16 pkt. 19-2br.

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik Turnieju:
(FK Jablonec)
Najlepszy bramkarz Turnieju:
Karolina Norberczak (Karkonosze
I Jelenia Góra )
Najlepszy strzelec Turnieju:
Kacper Skotarczak – 8 bramek (Skorpiony Lubań )
Najmłodszy zawodnik Turnieju:
Partycjusz Zubik (Karkonosze II
Jelenia Góra)
Nagroda portalu jg24.pl dla
najlepszego zawodnika KSK:
Patryk Mroczkowski (Karkonosze II
Jelenia Góra)
Składy naszych drużyn (w
nawiasach liczba zdobytych goli w
turnieju):
Chojnik Jelenia Góra: Filip Pietruczuk, Dominik Banaś, Benjamin
Łyczak (2), Hubert Grabke, Patryk
Michałek (1), Norbert Zaleszczyk
(2), Gabriel Kaczmarczyk, Mathijas
Maran, Patryk Kondraciuk,.
Karkonosze I Jelenia Góra:
Karolina Norberczak, Grzegorz Pająk
(1), Alan Sadkowski, Maciej Wilk (1),
Jakub Zawadzki (2), Dominik Szlufik,
Jakub Chojnacki, Olek Wiśniewski,
Piotr Szukiel (1), Kamil Łącki (1),
Sebastian Sikorski (1), Daniel Podgórski (2).
Lotnik Jeżów Sudecki: Jan

Majdan i spółka
już niedługo w Jeleniej Górze!
Tak jak zapowiadaliśmy, z dużą radością informujemy
zarówno niezawodnych kibiców jak i młodych adeptów
futbolu – głównych adresatów i jednocześnie bohaterów Gali
Piłkarskiej – że z każdym dniem spływają do Jeleniej Góry
kolejne potwierdzenia od zaproszonych piłkarzy i gości.
Zapewne wielu fanów piłki, a
przede wszystkim fanek, entuzjastycznie przyjmie wiadomość o
przyjeździe do Jeleniej Góry piłkarza
o bardzo bogatej przeszłości sportowej, ale również estradowej Radosława Majdana.
Naszym gościem będzie również
była zawodnik Bundesligi, gwiazda
Energie Cottbus i Bayeru Leverkusen
- Radosław Kałużny.
Jeżeli potwierdzą swój przyjazd

zaproszeni przez nas Tomasz Hajto,
Bartosz Karwan i Piotr Świerczewski
to pojawi się niepowtarzalna
sposobność odświeżenia wspomnień
z okresu wygranej batalii o koreański
mundial w 2002r.
Pewnej pikanterii imprezie
dodadzą zapewne Kamil Grosicki,
Maciej Sadlok i Jakub Rzeźniczak
– młode wilki polskiej reprezentacji, kandydaci na kolejne gwiazdy
narodowej reprezentacji, których na

pewno zobaczymy w meczowych
bojach w barwach Gwiazd Polskiej
Piłki ofens.pl. Jeśli dojdzie do skutku
przyjazd Sławomira Peszko i Macieja
Rybusa tegoroczna Gala Piłkarska
uzyska wyjątkową aurę.
Wzmocni ja niespodzianka
szykowana przez urocze piłkarki z
zespoły AZS Wrocław: po ostatnim
meczu wymienią się one koszulkami
z gwiazdami. Będzie to spełnienie
obietnicy złożonej w ubiegłym roku
nieoficjalnemu playboyowi imprezy
Błażejowi Telichowskiemu. Tym samym koszulki reprezentantek kraju,
m.in.: Patrycji Pożerskiej, Agaty
Tarczyńskiej, Dominiki Wylężek będą
obiektem szczególnego pożądania.

Bereźnicki, Marcel Dawidowicz,
Przemysław Bojar, Maciej Sczęsny,
Mateusz Słabicki (2), Szymon
Karmelita, Mateusz Śliwiński (1),
Kacper Król, Michał Ignasiak,
Paweł Kędziorek.
Karkonosze II Jelenia Góra:
Karol Gaździcki, Michał Młynarczyk,
Michał Błażejczyk, Oskar Aleksiejew,
Alan Patlewicz, Patryk Mroczkowski
(1), Mateusz Juszkiewicz, Patrycjusz
Zubik, Wiktor Lebiedziejewski, Marcel
Lebiedziejewski, Fabian Wochanka
(1), Kacper Zawiła.
Zawody wzorowo prowadzili:
Marta Pokropenko, Bartosz Szymko.
Występy taneczne pod wodzą Pani
Violetty Gardeckiej w wykonaniu
dziewcząt SP nr 8: Klasy 1-3 Ósemeczki, Junior Dens, Sport Dens.
Drugiego dnia w piłkarskich
zmaganiach wzięli udział młodzicy:
gospodarze- Karkonosze Jelenia
Góra, FK Jablonec, Górnik Polkowice,
BKS Bobrzanie Bolesławiec, Chojnik
Jelenia Góra, FC Academy Wrocław
oraz Zagłębie Lubin.
Zwyciężyła ekipa z Polkowic.
Końcowa tabela:
1. Górnik Polkowice
2. Zagłębie Lubin
3. Chojnik Jelenia Góra
4. FK Jablonec
5. BKS Bobrzanie Bolesławiec
Wielkie emocje będą zapewne
towarzyszyć – jak zwykle – grze
Reprezentacji Dziennikarzy Polskich, w barwach których w latach
ubiegłych wystąpili w jeleniogórskiej
imprezie znani z ekranów telewizyjnych dziennikarze Mateusz Borek,
Jacek Kurowski, Andrzej Twarowski
czy mający zawsze najświeższe
informacje pogodowe Tomasz Zubilewicz.
Prawdziwej brazylijskiej finezji
w operowaniu piłką na pewno
nie zabraknie skoro program Gali
uświetnią pokazy championów
z mistrzostw świata i europy w
„zośce”, reprezentujących Polskie
Stowarzyszenie Footbagu. Tym
samym powrócą emocje, które
towarzyszyły ich występom przed
kilku laty.
I na koniec as w rękawie. Nie
dosyć, że na parkiecie pojawi się
Paweł Pewny – producent serialu
„Włatcy móch”, który zrobił karierę o
jakiej marzy każdy piłkarz, to jeszcze

6.FC Academy
Wrocław
7. Karkonosze Jelenia
Góra
Najlepszy zawodnik: Cieślik Mateusz
( Karkonosze Jelenia
Góra
Najlepszy bramkarz:
Wakuła Marcin (BKS

Bobrzanie Bolesławiec)
Najlepszy strzelec:
Soszyński Łukasz ( Zagłębie
Lubin ) – 4 gole
Najmłodszy
zawodnik:
Pietrzak Michał
(Karkonosze
Jelenia Góra)

Aldona Hawer

Składy
naszych drużyn:
Karkonosze Jelenia Góra:
Pietrzak Michał, Pytel Paweł
(1), Chojnacki Jakub, Wersocki
Sylwester, Ofiarski Kornel, Prokop
Mateusz, Pietrzak Maciej, Lachowicz Dominik, Mózgowiec Gaweł,
Cieślik Mateusz (1), Niewiero Paweł,
Kasperek Maksymilian.
Fot. R. Ignaciak

Wspaniałą, mikołajkową imprezę dla najmłodszych
piłkarzy zorganizował Miejski Klub Sportowy Karkonosze Jelenia Góra. W Międzynarodowym Turnieju
Mikołajkowym Orlików o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry
najlepsi okazali się chłopcy z FK Jablonec, którzy swoimi
umiejętnościami zachwycili nie jednego widza.

Chojnik Jelenia Góra: Szyrwiec Bartosz,
Pietruczuk Filip, Pietruczuk Kirył, Dulat
Olek, Czyżowski Mateusz, Michałek Patryk
(1), Staszak Wiktor (3), Banaś Dominik,
Krzysztofiak Michał (1), Grabke Hubert.
wielu kibiców zwabią zapewne super nagrody serialowe, które można
zdobyć w konkursach ogłoszonych
przez sponsora tytularnego imprezy
na portalu internetowym www.
ofens.pl.
Tam również można znaleźć
więcej szczegółów dotyczących
zdobycia „dzikich kart” do gry w
każdym turnieju młodzieżowym.

Plan imprezy:

środa, 16.12.
09:00 – 17:00 Turniej Piłkarski Młodych Talentów
Garman Cup o puchar prezesa SP Gol (U14
– trampkarze)
17:00 – 20:00 Gala Piłkarska „Ofens.pl Gwiazdy
na Gwiazdkę 2009”
- Uroczyste otwarcie imprezy, prezentacja ekip.
- Dekoracja uczestników Turnieju Młodych
Talentów Garman Cup
- Turniej pokazowy o puchar prezydenta Jeleniej
Góry z udziałem: Gwiazd Polskiej Piłki
Ofens.pl, Gwiazd Śląska Wrocław, oraz kobiecego
zespołu AZS Wrocław.

Organizatorem zabawy jest
Szkółka Piłkarska „GOL” z Jeleniej Góry, honorowy patronat nad
imprezą objął Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Miasto Jelenia Góra oraz Polski Związek
Piłki Nożnej.

Aldona Hawer
- Inna Show, czyli występy chearleaderek Turowa
Zogorzelec.
- Freestylowe pokazy Zośki w wykonaniu Gosi Nycz
i Wiktora Dębskiego, aktualnych Mistrzów Świata
w tej dyscyplinie.
czwartek, 17.12.
09:00 – 16:30 Turniej Piłkarski Młodzików
Garman Cup (U12)
17:00 – Dekoracja uczestników Turnieju
Młodzików Garman Cup
17:30 – 18:30 – Mecz pokazowy o Tarczę
Sponsora Turnieju pomiędzy zespołem Gwiazd
Polskiej Piłki Ofens.pl i Przyjaciół Gola
18:30 – Zakończenie VII edycji Gali Piłkarskiej
„Ofens.pl Gwiazdy na Gwiazdkę 2009”

Wielki sukces naszego pilota rajdowego Koniec sezonu zawodników
Po zakończeniu rajdu Łukasz Włoch
Łukasz Włoch, rajdowy pilot, pochodzący z Jeleniej Góry
powiedział
nam: „ Z jednej strony jesteśmy Automobilklubu Karkonoskiego
odniósł swój kolejny, wielki sukces. Tym razem Łukasz
wraz ze swoim kierowcą Mariuszem Stecem zajęli czwarte bardzo zadowoleni. Daliśmy z siebie wszystko. Do miejsca na prestiżowym podium
miejsce w 47. Rajdzie Barbórki.
Po raz czwarty zwycięzcą rajdu został
Tomasz Kuchar pilotowany przez Daniela
Dymurskiego. Mistrz pokonał o 2,5 sekundy
Lucę Rossettiego i o 13 Michała Sołowowa.
Zwycięstwo przypieczętował będąc najszybszym także na trasie ostatniego odcinka
specjalnego - Kryterium Asów Karowa.
Rajd Barbórki Warszawskiej to
najbardziej prestiżowa impreza samochodowa w naszym kraju. Magia Barbórki
co roku przyciąga czołowych polskich zawodników, na co dzień rywalizujących

nie tylko w rajdach, ale także innych
dyscyplinach sportu motorowego: w
wyścigach płaskich i górskich czy rallycrossie. W tym roku na starcie zjawiło się
ponad 120 załóg.
Jeleniogórzanin przy ogłuszającym
dopingu kilkudziesięciu tysięcy widzów
zgromadzonych przy trasie oraz milionami
kibiców przed ekranami telewizorów
zajął miejsce tuż poza podium. Czwarte
miejsce uważane jest zawsze za najbardziej
pechowe.

zabrakło nam ułamek sekundy. Z medialnego punktu widzenia nie jest najlepiej.
Z drugiej jednak strony uplasowanie się
pośród tak doborowego towarzystwa,
uważam za nasz duży sukces. W końcu
wyprzedziliśmy takie sławy, jak Kuzaj,
Sołowow , Frycz, Grzyb, Kajetanowicz, van
den Heuvel i Bouffier.”
Łukasz Włoch dłuższą relacje z tego
prestiżowego rajdu zda Jelonce.com w
piątek po powrocie do rodzinnego miasta.

Aldona Hawer

W sezonie 2009 po wielu latach posuchy doczekaliśmy się
tytułu Mistrza Polski zdobytego przez zawodników Automobilklubu Karkonoskiego w klasie HR–12 tryumfowali
Łukasz Ryznar– Michał Jucewicz (niestety Michał z przyczyn regulaminowych tytułu nie otrzymał).
Jest to wielki sukces tych zawodników,
ponieważ przyszło im walczyć z piekielnie szybkim Oplem Kadetem Mariusza
Woźniczki i dzięki konsekwentnej jeździe
tytuł ten trafił do ich rąk. Za ten sukces
należą im się wielkie brawa szczególnie
za sportową postawę, wole walki oraz
za wieczny uśmiech – widać, że oprócz
rywalizacji sportowej walka na trasie
sprawia im wiele radości.
Kolejnym sukcesem sezonu 2009
naszego jeleniogórskiego klubu jest pierwsze miejsce w Rajdowym Pucharze
Polski w mocno obsadzonej klasie N-3
PIOTRA RUDZKIEGO zawodnika, który
zmienił barwy klubowe na nasze w
połowie sezonu i obdarował nas tytułem
„mistrzowskim”. Dodatkowo Piotrek

tryumfował w klasyfikacji Grupy N.
Cieszyć może zapowiedź startów Piotra
w przyszłym sezonie w RSMP co, mamy
wielką nadzieję, zaowocuje tytułem Mistrzów Polski.
W Rajdowym Pucharze Polski blisko
wywalczenia miejsca na podium był
również Andrzej Nykiel, który zajmując
czwarte miejsce w klasie Astra pokazał, że
jest bardzo szybkim zawodnikiem i tylko
brak zaplecza finansowego nie pozwolił na
walkę o czołowe lokaty w swojej klasie.
Po zeszłorocznym sukcesie i zdobyciu
pierwszego miejsca w klasie A-5 na koniec
sezonu, Marcin Stywryszko i Szymon
Rosik przeszli do mocniejszej klasy A-6
startując Hondą Civic, niestety sezon
okazał się pechowy dla zawodników.

Liczne awarie samochodu spowodowały,
że nie mogą zaliczyć go do udanego,
niemniej doświadczenie w przygotowaniu
samochodu powinno zaowocować w
sezonie 2010.
Również na fotelu pilota mieliśmy
reprezentanta w Rajdowym Pucharze Polski 2009 - Łukasza Bułata, który startując
w legendzie polskiej motoryzacji Fiat
125p osiągnął sukces zajmując pierwsze
miejsce w klasie RWD-2, niestety ilość sklasyfikowanych zawodników nie pozwoliła
na przyznanie tytułu, jednak widowiskowa
jazda Darka Nowickiego i Łukasza zawsze
dawała wiele radości kibicom zgromadzonym na trasach RPP.
Gratulując tytułów i sukcesów na
poszczególnych rajdach liczymy, jako
członkowie Automobilklubu Karkonoskiego i kibice tego pięknego sportu,
że sezon 2010 przyniesie nam jeszcze
więcej radości.

A. Hawer

14 grudnia 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

kshêhizvs~lu{~êhzhkupjlqêzrvêh~vkv~lq

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

DYSPENSA

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26

4ZMXFTUSPXB%ZTLPUFLB
start od 20.00, wtęp 50 zł od osoby

Jelenia Góra ul. Wolności 251 tel. 798 710 433
(dawne Warsztaty Szkolne)
075 755 12 78

Sylwester
Dom Turysty - POLONIA
koszt 135 zł od osoby

,
Cieplice, ul. Jagiellonska 4 tel. 075 755 12 78

Sylwester
tel. 517 171 750

Gwarantujemy:
* Bogate menu
* Zabawa przy zespole
muzycznym
* Niezapomniane
wrażenia
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RADIO TAXI MERCEDES

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

196 21

JELENIA GÓRA
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SPORT

Fot. R. Ignaciak

KPR kończy przygodę z Pucharem Polski

KPR Jelenia Góra – Ruch Chorzów 28:29 (14:15)

Nasze zawodniczki były w
tym meczu w lepszej sytuacji niż
swoje rywalki, gdyż posiadały atut
własnego parkietu.
Podopieczne Zdzisława Wąsa
zagrały bardzo ambitnie i walczyły
do samego końca, mimo tego,
rutyna ślązaczek przeważyła w
ostatnich minutach spotkania
i KPR zakończył swój udział w
rozgrywkach Pucharu Polski na
1/8 finału.
Przez cały mecz prowadzenie
którejś z drużyn było tylko mini-

Byli zawodnicy Sudetów
znaleźli pracodawców
Jak wiadomo, w wyniku problemów finansowych Klub Sudety Jelenia
Góra rozwiązały kontrakty z kilkoma czołowymi zawodnikami.
Większość z nich już znalazła nowych pracodawców.
Tomasz Wojdyła, jeden z najlepszych zawodników ligi po wyleczeniu kontuzji będzie bronił
barw Zastalu Zielona Góra. Tomek
w tegorocznym sezonie notował
świetne statystyki, eval na poziomie 23,3, punkty 18,4, zbiórki
11,8.
Znicz Pruszków po Janovarze

Weatherspoonie zasilił swoją kadrę Sławomirem Nowakiem. W
dziesięciu ligowych spotkaniach
zdobywał średnio 11.1 punktu
oraz 8.1 zbiórki. W meczu Sudetów ze Zniczem Basket zanotował
double-double (18 punktów i 10
zbiórek).
Co ciekawe, w związku z po-

zyskaniem Sławomira Nowaka
Znicz Basket rozwiązał kontrakt z
innym, byłym koszykarzem Sudetów Jakubem Czechem. Kuba w 12
rozegranych ligowych spotkaniach
przebywał na parkiecie średnio
15.8 minuty notował 4.8 punktu
oraz 3.3 zbiórki.
Lukę pod koszami w naszym
zespole postara się wypełnić Artur
Czekański, drugi trener Sudetów
postanowił powrócić na parkiet.

Aldona Hawer

Niestety na środowym meczu z Ruchem Chorzów formy sprzed sezonu.
Martwi kontuzja Moniki Odzakończyły przygodę z Pucharem Polski piłkarki ręczne
KPR Jelenia Góra. Nasz zespół uległ chorzowiankom rowskiej, która skręciła nogę tuż
przed meczem. Niebawem jednak
28:29.
malne.
Do przerwy Ruch prowadził
15:14. Jedynie po zmianie stron
przewaga gości wzrosła do trzech
goli, nasze szczypiornistki jednak
się nie poddały i zagrały bardzo
ostro w obronie. W 42 minucie
gospodynie doprowadziły nawet
do remisu, po 18. Chorzowianki,

przerwa w rozgrywkach, a do
gdy tylko uzyskały trzybramkową nowej rundy nasza podstawowa
przewagę, nie oddały już prze- zawodniczka powinna być już
wagi swoim rywalkom do końca gotowa.
spotkania. Ostatecznie Klub Piłki
Aldona Hawer
Ręcznej przegrał to spotkanie
28:29.
KPR: Szalek, Kozłowska -Dąbrowska 8, KoNajwięcej bramek dla naszego
cela 7, Stanisławiszyn 4, Kobzar 4, Załoga 3,
teamu zdobyła Marta Dąbrowska,
Buklarewicz 2, Popielarz, Muras, Świdzińska,
która powraca do swojej dobrej
Rykaczewska

Zwycięstwa jeleniogórzan
w lidze Muay Thay

W sobotę w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się ostatnia w tym roku rywal Ola zostaje wyliczony przez
Liga Muay Thai i K1 Rules. Organizatorem imprezy był miejscowy klub sędziego.
Mino ciągłego ataku nie udało
TOM –CENTER. Oprócz ligi odbył się mecz Tom Center reszta Polski.
Nasz klub reprezentowało dwóch
zawodników- Krzysztof Jutkiewicz i
aktualny Mistrz Polski w Muay- Thai
Seniorów Wojciech Oleksyk.
Pierwszy z nich skrzyżował rękawice
z zawodnikiem Paco - Katowice.
Pojedynek był bardzo wyrównany,
momentami chaotyczny. Żaden z
nich nie chciał oddać inicjatywy. Po
trzy rundowym pojedynku decyzją 2:1

zwyciężył jeleniogórzanin.
W drugim pojedynku wystąpił
Wojtek –OLO- Oleksyk. On również
zmierzył się z zawodnikiem Paco - Katowice w formule K1 Riles. Pierwsza
runda była „przespana” przez Wojtka.
Dopiero w kolejnej przejął inicjatywę
i w konsekwencji po kopnięciu kolanem przeciwnik znalazł się na
deskach. Po kolejnej akcji ponownie

nr 1 2:0
Gimnazjum nr 4 (I) - Gimnazjum nr
1 0:2
Tabele po meczach grupowych:
GRUPA A
1. Gimnazjum nr 2 4 pkt. 4:0
2. Gimnazjum ZSRzArt. 2 pkt. 2:2
3. Gimnazjum nr 4 (II) 0 pkt. 0:4
GRUPA B
4. Gimnazjum Marciszów 4 pkt. 4:0
5. Gimnazjum nr 1 2 pkt. 2:2
6. Gimnazjum nr 4 (I) 0 pkt. 0:4
Mecze półfinałowe:
Gimnazjum Marciszów - Gimnazjum
ZSRzArt. 1:1 - awans Marciszowa (lepsze
małe pkt.)
Gimnazjum nr 1 - Gimnazjum nr 2 1:1

- awans Gimn. Nr 2 (lepsze małe pkt.)
Mecz o 3 miejsce:
Gimnazjum nr 1 - Gimnazjum ZSRzArt.
1:1 – zwycięstwo Gimn. Nr 1 (lepsze
małe pkt.)
Finał:
Gimnazjum Marciszów - Gimnazjum
nr 2 2:0
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. Gimnazjum Marciszów opiekun: Henryk Mazur
2. Gimnazjum nr 2 opiekun: Anna Piotrowska, Artur Kosiński
3. Gimnazjum nr 1 opiekun: Alicja PytelRuczkowska
4. Gimnazjum ZSRzArt. opiekun: Sylwester Poniatowski

się zakończyć walki przed czasem.
Ostatecznie jeleniogórzanin wygrał
decyzją sędziów 3:0.
W lutym 2010 r. Wojtek po raz
kolejny wylatuje do Tajlandii by tam
w gym-ie Suwit Camp przygotować
się kolejnej zawodowej walki w Muay
– Thai. Ostatni swój pojedynek wygrał
z Tajlandczykiem przez KO (uderzeniem łokciem w głowę). Trzymamy
kciuki za kolejne walki!

Marciszów wygrywa mikołajkowy turniej ZSLiU
Gimnazjum z Marciszowa zwyciężyło w VII Mikołajkowym Turnieju
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar
Przechodni Dyrektora ZSLiU w Jeleniej Górze.
W środę, 9.12. w hali sportowej ZSLiU w
Jeleniej Górze odbyła się siódma edycja
Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Przechodni Dyrektora
ZSLiU w Jeleniej Górze. Organizatorem był
Tomasz Szramik, nauczyciel wf z ZSLiU.
Celem turnieju była popularyzacja oraz
doskonalenie umiejętności gry w piłkę
siatkową w środowisku szkół gimnazjalnych w Jeleniej Górze i okolicach.
W turnieju uczestniczyło 6 zespołów
gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1 JG,

Gimnazjum nr 2 JG, Gimnazjum nr 4 JG
– dwa zespoły, Gimnazjum z ZSRzArt. JG,
Gimnazjum z Marciszowa).
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy.
W grupie A znalazły się Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 4(II zespół), Gimnazjum
z ZSRzArt. Natomiast w grupie B, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum z Marciszowa
oraz Gimnazjum nr 4 (I zespół).
W grupach obowiązywał systemem
„każdy z każdym”. Gra toczyła się dwa sety.
Przy remisie decydowały małe punkty.
Dwa najlepsze zespoły poszczególnych

grup awansowały do półfinałów. Wygrani
zagrali w wielkim finale, a pokonani w
meczu o 3 miejsce.
Spotkania zakończyły się następującymi
wynikami:
Mecze grupowe:
GRUPA A
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum nr 4
(II) 2:0
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum ZSRzArt.
2:0
Gimnazjum nr 4 (II) - Gimnazjum ZSRzArt. 0:2
GRUPA B
Gimnazjum Marciszów - Gimnazjum nr
4 (I) 2:0
Gimnazjum Marciszów - Gimnazjum

5. Gimnazjum nr 4 (I) opiekun: Tomasz
Pawlikowski
6. Gimnazjum nr 4 (II) opiekun: Piotr
Wolski
Zwycięska drużyna otrzymała Puchar
Przechodni Dyrektora ZSLiU w Jeleniej
Górze, który będzie w posiadaniu Gimnazjum z Marciszowa przez najbliższy
rok.
Wszystkie gimnazja otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a pierwsze cztery
zespoły dodatkowo upominki i słodkie
nagrody.
Organizatorzy dziękują wszystkim gimnazjom za udział w turnieju i zapraszają
za rok na kolejną, już ósmą edycję.

Plebiscyt Sportowca i Trenera – I tydzień
W minionym tygodniu ruszył Plebiscyt na Najlepszego
Sportowca i Trenera Roku. Plebiscyt organizowany jest
przez Miasto Jelenia Góra pod patronatem medialnym
Jelonka.com.

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

Lista zgłoszonych osób i oddanych na nich głosów po pierwszym tygodniu:
Sportowcy:
Wojciech Bijan – piłka nożna
– KS Karkonosze Jelenia Góra
– 20 głosów
Ireneusz Zakrzewski – boks
– Power Boks Jelenia Góra – 10
głosów
Marcin Pawłowski - lekkoatletyka – MKL „12” – 9 głosów
Marcin Pawlikowski – lekkoatletyka – MKL „12” – 6 głosów
Sabina Kobzar – piłka ręczna
– KPR Jelenia Góra – 3 głosy
Majka Włoszczowska – kolarstwo górskie- CCC Polkowice
– 2 głosy
Maciej Popławski - lekkoatletyka – MKL „12” – 1 głos
Tomasz Kołodziejski - lekkoatletyka – MKL „12” – 1 głos
Monika Imiołek - lekkoatletyka
– MKL „12” – 1 głos
Natalia Lewińska – tenis ziemny – KT Jelenia Góra – 1 głos

Krzysztof Samiec – koszykówka – KS Sudety – 1 głos
Tomasz Wojdyła – koszykówka
– KS Sudety/ Zastal Zielona Góra
– 1 głos
Łukasz Janik – boks – zawodowa
grupa bokserska Bullit KnockOut
Promotions – 1 głos
Maciej Giziński – karate – Jeleniogórski Klub Oyama karate i
muay thai – 1 głos
Piotr Cieśliński – karate – Jeleniogórski Klub Oyama karate i
muay thai – 1 głos
Trenerzy:
Marek Przeorski - lekkoatletyka – MKL „12” – 7 głosów
Janusz Lewiński - tenis ziemny
– KT Jelenia Góra – 3 głosy
Adam Słonka – badminton – KS
Chojnik – 1 głos
Wojciech Lara – siatkówka – KS
AZS KK Jelenia Góra – 1 głos
Łukasz Cudyk - lekkoatletyka
– MKL „12” – 1 głos
Rafał Majda - Jeleniogórski

Klub Oyama karate i muay thai
– 1 głos
Marcin Nowosielski - Jeleniogórski Klub Oyama karate i muay
thai – 1 głos
Artur Czekański - koszykówka
– KS Sudety – 1 głos
Marek Herzberg - piłka nożna
– KS Karkonosze Jelenia Góra
– 1 głos
Przypominamy, że na konkurs
można zgłaszać wszystkich
sportowców i trenerów dowolnej dyscypliny i rozgrywek,
pochodzących z naszego miasta,
którzy odnoszą sukcesy na arenie
krajowej bądź międzynarodowej
oraz wszystkich sportowców i
trenerów reprezentujących miasto
Jelenia Góra.
W Tygodniku Jelonka znajdą
Państwo specjalne kupony, na
których można podać swoich
kandydatów. Kupony można
przynieść (przysłać) do redakcji
przy ul. Curie-Skłodowskiej 13/2
(I piętro).
Propozyc je można t akże
przesyłać mailem na adres:
konkurs@jelonka.com
W temacie należy wpisać: TRENER lub SPORTOWIEC.
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Prezydent Miasta Jeleniej Góry przedstawia do publicznej wiadomości projekt budżetu miasta na 2010 rok,
zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Wszystkie uwagi do projektu można składać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pokój 209) i w Wydziale Finansowym (pokój 105) Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58 lub telefonicznie pod nr 75 46 126 i 146 lub 75 46 148 w terminie do 29 grudnia 2009 roku
lub na adres e-mail: wrg_um@jeleniagora.pl
lub planowanie_um@jeleniagora.pl
Projekt budżetu został zamieszczony również na stronie internetowej http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/

Projekt budżetu miasta Jeleniej Góry na 2010 rok
Prognoza dochodów na 2010 rok
Lp.

I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
z tego:
DOCHODY WŁASNE
z tego:
Dochody z podatków i opłat
w tym:
1) podatek od nieruchomości
2) podatek rolny
3) podatek leśny
4) podatek od środków transportowych
5) opłata skarbowa
6) opłata komunikacyjna
7) opłata targowa
8) opłata miejscowa
9) opłata uzdrowiskowa
10) opłata eksploatacyjna
11) opłata produktowa
12) opłata parkingowa
13) opłata od psa
14) opłata za miejsca cmentarne
15) opłaty za zajęcie pasa drogowego
16) podatek od czynności cywilnoprawnych
17) wpływy z karty podatkowej
18) podatek od spadków i darowizn
Dochody z majątku gminy
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
Dochody od jednostek organizacyjnych
gminy
Pozostałe dochody
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
z tego:
1) podatek dochodowy od osób prawnych
2) podatek dochodowy od osób fizycznych
Środki na dofinansowanie zadań pozyskane
z innych źródeł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacje z funduszy celowych

Prognoza na
2010 rok
334 269 955
161 067 565
45 704 500
33 750 000
62 700
38 300
1 014 000
1 700 000
1 460 000
571 000
70 000
320 000
42 000
11 000
730 000
47 000
382 000
800 000
4 000 000
180 000
525 000

10.
11.
12.
II.

III.
1.

2.

36 376 000
2 000 000
2 827 508
2 542 200
63 655 372

3.

IV.

3 800 000
59 855 370
20 000
37 500
1 188 441

V.

Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
Dotacje celowe na zadania realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
SUBWENCJA OGÓLNA
z tego:
1) część oświatowa
2) część równoważąca
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
z tego:
Dotacje celowe na zadania własne
w tym:
1) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
2) na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy
społecznej
3) na wypłatę zasiłków stałych
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
z tego:
1) dotacje na zadania zlecone realizowane
przez gminę, w tym m.in. na zadania z zakresu
pomocy społecznej
2) dotacje na zadania rządowe realizowane
przez powiat, w tym m.in. na funkcjonowanie
inspekcji i straży
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej - związane z utrzymaniem grobów i
cmentarzy wojennych
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY
ZAGRANICZNEJ
z tego:

680 000

1.

5 320 694
715 350
87 931 274
80 719 560
7 211 714
30 700 542
4 568 200
1 205 600
1 154 000
1 763 000
26 124 342
17 421 592
8 702 750
8 000

563 036

2.

3.
54 007 538

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym na realizację projektów:
a) w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego, w tym:
- budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I
(ul. W. Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze
- przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z
budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej
Górze
b) w zakresie rozwoju turystyki, w tym:
- Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum
Rekreacji Wodnej
- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych
– Etap I – Rewitalizacja Parku Zdrojowego
- Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach
- Południowo – zachodni szlak cystersów
- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki
rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra
- Monitoring turystycznych rejonów miasta
c) w zakresie oświaty i wychowania, w tym:
- Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul.
Obrońców Pokoju „Rozwój bazy dydaktycznej
ZSzT Mechanik”
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych przy u. Kruszwickiej w Jeleniej Górze
d) w zakresie gospodarki lokalowej
e) Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w
Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem
terenów nadbrzeżnych
Ze środków Programu Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodowej Agencji
Programu „Uczenie się przez całe życie” na
realizację projektów w zakresie oświaty i
wychowania
Z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na realizację projektów w zakresie
oświaty i wychowania

50 533 865
28 252 308
27 564 750
535 696
17 386 345
7 400 000
4 669 025
2 720 385
1 385 735
511 200
360 000
3 800 702
2 144 900
760 864
302 736
733 216
73 426

3 400 247

Projekt planu na rok 2010
Dział
klasyfikacji
budżetowej

010

Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM
w tym:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym:
1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej i inne
wydatki
2. remonty, w tym:

425 104 285
212 500
62 500
150 000

- konserwacja urządzeń melioracji wod- 90 000
nych
- remont dróg rolniczych
60 000
020

400

600

LEŚNICTWO
w tym:
1. likwidacja szkód po huraganach oraz przygotowanie terenu umożliwiającego zrywkę
oraz wywóz drewna z terenów lasów
2. wypłata ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz
nadzór nad gospodarką leśną, wykonywanie
inwentaryzacji lasów
3. usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
lasach komunalnych
w tym: remont dróg leśnych

560 000
250 000
60 000

250 000
100 000

WYT WARZANIE I ZAOPATRY WANIE 2 300 000
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
w tym:
dopłaty do cen wody i odbioru ścieków
2 300 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
109 173 552
w tym:
1. bieżące utrzymanie dróg, w tym: naprawy 10 300 000
bieżące, oczyszczanie letnie i zimowe, utrzymanie pasów zieleni

2. remonty ulic, w tym:

395 000

- remont ulicy Na Skałkach

245 000

- remont ulicy Małej

50 000

- przystosowanie ulic w mieście dla ruchu 100 000
rowerowego
3. lokalny transport zbiorowy
11 543 745
4. wydatki inwestycyjne
86 934 807
w tym:
- budowa obwodnicy południowej – etap 74 332 890
I zad. I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej
Górze
- przebudowa ul. Wyczółkowskiego
1 120 000
- przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w
Jeleniej Górze
- przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz
z budową łącznika do ul. Waryńskiego w
Jeleniej Górze
- likwidacja barier komunikacyjnych w
obszarze pogranicza polsko-niemieckiego
katalizatorem rozwoju dolnośląskich i
saksońskich firm (przebudowa ul. K. Miarki na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul.
Wojewódzkiej)
- budowa ulic na osiedlu Żabia

1 035 000

- przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami

300 700

3 221 100
2 680 640

300 000

- przebudowa nawierzchni ulicy Powstania 335 600
Styczniowego
- przebudowa sygnalizacji ulicznych na 244 300
skrzyżowaniach ulic: Lipowa – Wolności
- Morcinka
- przebudowa sygnalizacji ulicznych na 425 500
skrzyżowaniach ulic: Różyckiego - Flisaków

630

- przebudowa sygnalizacji ulicznych na
skrzyżowaniach ulic: Os. Robotnicze –
Kilińskiego - Drzymały
- przebudowa kładki dla pieszych na rzece
Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i
Sądowej
- przebudowa mostu drogowego na rzece
Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa
- przebudowa chodników przy
ul. Bogusławskiego – etap II
- opracowanie dokumentacji na przebudowę
ulic: Narciarska, Wczasowa
TURYSTYKA
w tym:
1. zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
2. dotacja na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta
Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego
3. wydatki inwestycyjne, w tym:

204 300

– szlakiem wież widokowych pogranicza
polsko-czeskiego (renowacja zabytkowej
wieży Krzywoustego)
– zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość
(renowacja zabytkowej wieży Zamkowej)
– rewitalizacja ośrodków sportowych w
Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze (w
Jeleniej Górze - 37 km tras narciarskich, 2 km
tras nartorolkowych)
– ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny
Bobru (wyposażenie dróg rowerowych
na Perłę Zachodu i wzdłuż ul. Sudeckiej w
urządzenia zabezpieczające, miejsca do
odpoczynku oraz oznakowanie)

529 050

400 000
630 000
160 000
100 000
38 187 584
238 850
18 000
37 930 734

459 300
765 600

198 260
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- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty
turystycznej miasta Jelenia Góra (odcinek
drogi rowerowej Os. Zabobrze – Węzeł
Grabarów)
- południowo-zachodni szlak cystersów
(2 parkingi – przy ul. Oskara Langego i ul.
Podgórzyńskiej o łącznej powierzchni ok.
7 tys. m2)
- zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach (przebudowa i adaptacja na cele
kulturalne budynku poklasztornego, powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5
m2, wyposażenie)
- Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum
Rekreacji Wodnej
- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków
zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku
Zdrojowego
- monitoring turystycznych rejonów miasta
(61 kamer, 3 centra monitoringu, samochód
od monitoringu mobilnego)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:
1. dofinansowanie remontów zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry
2. wydatki związane z gospodarką gruntami
i nieruchomościami
3. wydatki związane z przygotowaniem
operatów szacunkowych
4. wydatki inwestycyjne , w tym:

2 977 000

– „Turystyka rowerowa motorem rozwoju 133 750
Kotliny Jeleniogórskiej – promocja euroregionalnych tras”
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- 14 527
DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru
wyborców
OBRONA NARODOWA
2 000

a) wydatki bieżące

14 362 881

b) dotacja na dofinansowanie gimnazjów
niepublicznych
c) remonty, w tym: awarie

720 636

7. Gimnazja specjalne

1 932 467

8. Dowożenie uczniów do szkół

74 149

9. Licea ogólnokształcące

13 062 774

18 500 000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- 10 771 916
NA PRZECIWPOŻAROWA
w tym:
1. Komenda Miejska Państwowej Straży 7 475 136
Pożarnej
2. Ochotnicze Straże Pożarne
194 780

w tym:

6 580 000

w tym: wydatki inwestycyjne

– (podłączenie 4 budynków przy ul. Łabskiej,
Widok i Matejki do kanalizacji sanitarnej,
1 budynku przy ul. Łabskiej do kanalizacji
deszczowej)
- przebudowa budynku przy ul.
Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne
- renowacja budynków socjalnych przy ul.
Weigla 26/28, 30/32
- renowacja budynków socjalnych przy ul.
Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24
- renowacja budynków socjalnych przy ul.
Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35
- renowacja budynku przy ul. Drzymały
11-13
- renowacja budynków przy ul. Drzymały 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14
- renowacja budynków przy ul. Flisaków
4, 6, 8
- renowacja budynku przy ul. Kilińskiego
24
- renowacja budynków przy ul. Złotniczej
2, 4, 6, 8, 10
– nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
w tym:
1. plany zagospodarowania przestrzennego

52 700

751
1 644 890
752
3 886 264

754

1 760 000
14 916 169
4 050 000
1 960 000
170 000

756

8 562 169

4 877 000

757

688 100
487 000
582 700

758

148 200
188 600
69 900
76 400
113 200
1 020 000
1 628 180
430 000

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne 458 000

750

3. prace geodezyjne i kartograficzne

20 000

4. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
5. wydatki na funkcjonowanie Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
6. pokrycie kosztów przewozu zmarłych do
spopielenia
7. wydatki inwestycyjne - cmentarz komunalny ul. Sudecka (nowy) – drenaż kwater,
pogłębienie rowu odwadniającego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym:
1. wydatki rady miejskiej

60 000
403 180
57 000
160 000
23 656 411
726 000

w tym: diety radnych

544 664

2. wydatki na funkcjonowanie Urzędu
Miasta
3. remonty pomieszczeń biurowych

20 112 311

4. wydatki inwestycyjne, z tego:

455 000

- rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu
Miasta
- wykonanie sieci przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Miasta
- zakupy inwestycyjne (m.in. ser wer,
sprzęt elektroniczno-komputerowy, oprogramowanie do prowadzenia ewidencji
gminnego zasobu gruntów)
5. organizacja i obchody rocznic

70 000

6. współpraca z zagranicą

80 000

7. składki na związki i stowarzyszenia

134 000

320 000

65 000
320 000

20 000

8. zakup tablic rejestracyjnych, koszty
880 000
wykonania druków praw jazdy, dowodów
rejestracyjnych
9. kwalifikacja wojskowa
6 000
10. promocja miasta

633 000

11. projekty realizowane z udziałem środków
Unii Europejskiej, z tego:
– „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”

254 000
120 250

801

- współpraca straży pożarnej w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych
w obszarze pogranicza polsko-czeskiego
(m.in. samochód pożarniczy dla OSP Sobieszów)
- zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP
ul. Wiejska
3. zakup i montaż 2 systemów zdalnego
sterowania
4. Straż Miejska

28 800

5. Komenda Miejska Policji – na poprawę
stanu bezpieczeństwa w mieście
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM
w tym: koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
w tym: odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na remonty
i inwestycje oraz inne wydatki związane z
obsługą długu publicznego
RÓŻNE ROZLICZENIA
z tego:
1. Rezerwa ogólna

300 000

2. Rezerwy celowe:
z tego:
a) na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego
b) na inicjatywy lok alne z udziałem
ludności
c) na wzrost wynagrodzeń nauczycieli

2 320 000

d) na dofinansowanie zadań realizowanych
przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych
e) na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta
f ) na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
1. Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym programy unijne:
- w Szkole Podstawowej nr 8 pn.:„Powiedz mi,
a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól
mi zrobić, a zrozumiem”
- w Szkole Podstawowej nr 10 pn.: „Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie
szans edukacyjnych i rozwój kompetencji
kluczowych”
b) dotacja na dofinansowanie niepublicznych szkół
c) remonty, w tym: SP Nr 11 ul. Moniuszki
- remont basenu; awarie
d) wydatki inwestycyjne, w tym: SP Nr 2
ul. Armii Krajowej - termomodernizacja
obiektu
2. Szkoły podstawowe specjalne
w tym:
a) wydatki bieżące

100 000

b) wydatki inwestycyjne, w tym: poprawa
infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i
Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej
3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4. Przedszkola
w tym:
a) dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli
publicznych
b) dotacja na dofinansowanie przedszkoli
niepublicznych
c) remonty, w tym: awarie

2 687 400

d) wydatki inwestycyjne, w tym:

30 000

- dotacja na zakupy inwestycyjne

30 000

5. Przedszkola specjalne

564 659

6. Gimnazja
w tym:

15 098 517

10 000

15 000

a) wydatki bieżące

10 205 484

b) dotacja na dofinansowanie szkół niepublicznych
c) remonty, w tym: ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna
– remont biblioteki szkolnej, ZSzOiT Al.
Jana Pawła II – remont toalety dla osób
niepełnosprawnych, awarie
d) wydatki inwestycyjne, w tym: ZSzO Nr 2 ul.
Gimnazjalna – termomodernizacja obiektu
10. Licea profilowane

2 621 390

11. Szkoły zawodowe

27 891 025

130 000

103 000
1 378 063

w tym:
a) wydatki bieżące

14 000

18 081 274

b) dotacja na dofinansowanie szkół niepub- 2 064 401
licznych
c) remonty, w tym: remont pomieszczeń w 330 000
ZSzEiT ul. Piłsudskiego i ZSzLiZ Nr 2 ul. 1
Maja na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku, awarie
d) wydatki inwestycyjne, w tym:
7 385 600

2 638 000

1 300 000

- ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju – termomodernizacja obiektu
- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – pracowanie
dydaktyczne w: ZSzEiT, ZSzLiZ Nr 2, ZSzT
„Mechanik”
- ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju
– rozwój bazy dydaktycznej (hala sportowowidowiskowa)
12. Szkoły zawodowe specjalne

1 137 000

13. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
w tym: inwestycje – nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w
Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku
internatu przy ul. Obrońców Pokoju na pracownie praktycznej nauki zawodu
14. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15. Różna działalność związana z prowadzeniem szkół i przedszkoli
a) Wydatki bieżące

3 153 256

270 000

w tym na programy unijne:

4 441 998

50 000

- w Szkole Podstawowej nr 11 pn.: „Wiem 1 272 752
– Umiem – Świadomie Wybieram”
- w Gimnazjum nr 4 pn.:
232 055
„I ty możesz przenosić góry – warsztaty
przyrodniczo-historyczne dla uczniów o
szczególnych zainteresowaniach regionem
Dolnego Śląska”
„Wiedza na talerzu”
1 047 512

3 734 346

3 105 473
785 473

200 000
200 000
1 500 000

113 879 147
24 209 184
23 641 324
61 026
444 664

851
175 980
210 000
177 300
6 249 200
3 501 100

704 758
11 671 192
7 635 202
3 982 007
15 000

- „Punkt interwencji kryzysowej Pomocna
dłoń”
- Zespól Szkół i Placówek Specjalnych pn.: „
„Pierwszy krok w lepszą przyszłość”
b) inwestycje –„Radosna szkoła” – utworzenie
szkolnych placów zabaw w SP Nr 3, 10, 11
OCHRONA ZDROWIA

613 100

5 556 900
1 642 263

1 990 347

718 823
5 528 817

756 590
206 710
151 500
2 765 688

w tym:
1. Zwalczanie narkomanii – realizacja zadań
ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
na zadania planowane do realizacji przez
podmioty wyłonione w drodze otwartych
konkursów ofert
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z tego:
a) zadania związane m.in. z profilaktyką,
prowadzeniem świetlic środowiskowych,
wypoczynkiem zimowym i letnim, klubami
abstynenckimi, działalnością sportową, w
tym:
- na zadania planowane do realizacji przez
podmioty wyłonione w drodze otwartych
konkursów ofert
b) remonty, z tego:

50 000

- SP Nr 15 ul. Kamiennogórska – remont
wielofunkcyjnego boiska sportowego
- Gimnazjum Nr 1ul. Piłsudskiego – remont
bieżni i boiska do piłki siatkowej
- ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego – remont
wielofunkcyjnego boiska sportowego
- Dom Dzieck a Nr 2 „Dąbrówk a” ul.
Podgórzyńska – remont placu zabaw

240 000

10 000
1 950 000

1 190 000

475 000
760 000

130 000
220 000
30 000

14 grudnia 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WIADOMOŒCI

852

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego u zbiegu ulic Dembowskiego,
Kamiennogórskiej, Os. Żeromskiego i
Makuszyńskiego – etap I
3. Programy polityki zdrowotnej (profilaktyka: nowotworów piersi, nowotworów szyjki
macicy, nowotworów prostaty, nowotworów
jelita grubego, chorób serca, chorób wzroku
u dzieci, chorób słuchu u dzieci, wad postawy, cukrzycy, zakażeń pneumokokowych)
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
5. Dotacja na dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii SP ZOZ
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
POMOC SPOŁECZNA
w tym:
1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze

140 000

6. Internaty i bursy szkolne
- dotacja dla niepublicznych burs szkolnych

345 601

500 000

- dotacja dla publicznych burs szkolnych

1 209 601

64 488

- inwestycje – nowoczesna infrastruktura 2 231 700
edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 modernizacja Bursy
Szkolnej Nr 1 ul. Kilińskiego
7. Szkolne schroniska młodzieżowe
136 834

200 000
39 781 792
5 152 780
900

a) Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”, ul.
Podgórzyńska 6 w tym:
- remonty (m.in. remont kuchni i pomieszczeń
przyległych)
- zakupy inwestycyjne

1 874 780

b) Dom Dziecka, ul. Sobieskiego 80

1 653 600

100 000
10 900

a) Dom Pomocy Społecznej “Pogodna
Jesień”,
w tym:
remonty, w tym: remont segmentów mieszkalnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej w
pionach budynku
wydatki inwestycyjne - montaż poręczy dla
osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych
b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.
Kilińskiego, w tym:
remont instalacji elektrycznej w kuchni i
magazynie żywności
3. Rodziny zastępcze

2 406 560

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7. Zasiłki stałe

17 081 540

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3 505 300

remonty – remont filii Nr 3 przy ul. Róży- 50 000
ckiego
10. Muzeum Przyrodnicze
509 000

9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

86 138

10. Różna działalność związana z prowadzeniem zadań pozaszkolnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
w tym:

314 341

11. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hau- 397 000
ptmanna
w tym:

20 845 300

1. bieżące utrzymanie zieleni w mieście

1 500 000

2. oświetlenie ulic, placów i dróg

3 000 000

- remont słupów oświetlenia drogowego

160 000

200 000

- doświetlenie przejść dla pieszych

75 000

50 000

- remont fontanny Tulipan na Placu Pias- 30 000
towskim
- remont instalacji energetycznej na targow- 25 000
isku „Flora”
8. wydatki inwestycyjne, w tym:
14 998 300

523 100
17 000
1 656 350

184 300

2 654 000
1 763 000

10. Usługi opiekuńcze

407 000

11. Pozostałe zadania z zakresu pomocy
społecznej
w tym:

874 400

na realizację Programu Wieloletniego„Pomoc 626 400
państwa w zakresie dożywiania”
12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
243 300
13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

28 000

14. Dodatki mieszkaniowe

1 670 000

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 2 237 072
SPOŁECZNEJ
w tym:
206 640

- dotacje planowane do przekazania dla 98 000
podmiotów niepublicznych realizujących
zadania miasta
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 420 432
Niepełnosprawności
3. Powiatowy Urząd Pracy
1 590 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja dla niepublicznych schronisk 136 834
młodzieżowych
8. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
1 312 070

13 003 798

w tym:
1. Świetlice szkolne

2 087 228

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

965 937

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

36 757

4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
5. Placówki wychowania pozaszkolnego

1 557 040

w tym: zakupy inwestycyjne

30 000

2 667 837

wydatki inwestycyjne – opracowanie do- 20 000
kumentacji na „Rewaloryzację zabytkowego
parku otaczającego Muzeum”
12. Ochrona zabytków i opieka nad zabyt- 2 574 084
kami
w tym:
remonty – Wieża Wojanowska – renowacja 70 000
wieży wraz z konserwacją zegara
wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja zespołu 2 184 084
barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej
Górze wkładem w ochronę europejskiego
dziedzictwa kulturowego
13. Upowszechnianie kultury w mieście
387 000

6. konserwacja i utrzymanie infrastruktury 52 000
targowisk miejskich
7. remonty, w tym:
265 000

w tym: inwestycje – przebudowa bramy 35 000
wjazdowej
9. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
85 000

854

w tym:

9. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Eduka- 3 199 400
cji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
w tym

3. utrzymanie szaletów, fontann, dekoracja 370 000
miasta
4. oczyszczanie miasta (m.in. likwidacja 300 000
dzikich wysypisk)
5. schronisko dla zwierząt
300 000

c) Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszews- 1 440 000
kiego 7
2. Domy pomocy społecznej i ośrodki 4 369 660
wsparcia
w tym:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych w tym:
-

Od fundamentów po szczyty – renowacja, 645 233
modernizacja i innowacja w obiektach i
współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - projekt unijny, który obejmuje m.in.:
przebudowę i modernizację obiektu przy
ul. Bankowej) – (współudział w finansowaniu
zadania)
8. Biuro Wystaw Artystycznych
391 000

w tym:

w tym:

853

1 607 916

921

23

- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej aglomeracji Jelenia Góra
– współudział w finansowaniu zadania;
zadanie obejmuje następujące obszary miasta: Sobieszów, rejon lewobrzeżnych Cieplic
(od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego, od ul.
Marcinkowskiego do ul. Objazdowej), rejon
Osiedla Pomorskiego, Spółdzielczej, Warszawskiej, Okopowej i Panieńskiej, rejony ulic: K.
Miarki, Nadbrzeżnej, Osiedla Robotniczego
- odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w
Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem
terenów nadbrzeżnych (regulacja kanału,
ścieżki rowerowe)
- budowa oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych przy kanale Młynówka
- budowa oświetlenia ulic: Mieszka I, Okrężna,
Narciarska, Działkowicza, Wrocławska, Niećki,
Wzgórze Wandy, Dobrowolskiego
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów
- Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie
ścieków w Jeleniej Górze
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym:

7 000 000

4 675 711

405 400
400 000
11 000
2 148 900
19 115 089

1. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Je- 3 250 000
leniej Górze
w tym:
remonty (rozbiórka budynku przy ul. Sude- 40 000
ckiej, opracowanie koncepcji remontu sceny
i widowni)
2. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze 4 227 026
w tym:
wydatki inwestycyjne - modernizacja Teatru
Zdrojowego - współudział w finansowaniu
zadania

2 383 526

3. Filharmonia Dolnośląska

70 000

4. Osiedlowy Dom Kultury

502 000

5. Miejski Dom Kultury “Muflon”

581 200

w tym:
„Spotkania – tradycja, kultura i codzienność 91 000
na czesko-polskim pograniczu” – projekt
unijny, który obejmuje m.in.: modernizację
sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK
„Muflon”- (współudział w finansowaniu
zadania)
6. Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum 287 000
Kultury
7. Jeleniogórskie Centrum Kultury
2 456 479
w tym:

926

w tym: zadania planowane do realizacji z 160 000
udziałem organizacji pozarządowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
3 913 741
w tym:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i 2 846 303
sportu
w tym:
a) zadania planowane do realizacji z udziałem 900 000
organizacji pozarządowych i jednostek
organizacyjnych miasta z zakresu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym
b) stypendia dla sportowców
700 000
c) sport kwalifikowany

800 000

2. Obiekty sportowe

1 067 438

w tym: remonty (hala sportowa przy ul. Sudeckiej 42 - remont instalacji c.o. i malowanie
ścian; przygotowanie obiektów do sezonu
letniego)
DEFICYT BUDŻETU (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych stanowiące przychody budżetu, z
tego:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację projektu pn.:„Zaopatrzenie w wodę
i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i
pomocy społecznej
3. Kredyt na sfinansowanie remontów zasobu
mieszkaniowego Jeleniej Góry
4. Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
5. Kredyt lub emisja obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
6. Kredyt lub emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
7. Kredyt lub emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze
środków pochodzących ze środków budżetu
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury
Rozchody budżetu:

250 000

90 834 330
112 997 221
1 015 880

843 210

4 000 000
21 313 516
61 992 651

16 906 064

6 925 900

22 162 891

1. Spłata kredytów i pożyczek długoter- 14 711 337
minowych zaciągniętych na inwestycje i
remonty,
w tym:
na sfinansowanie udziału własnego w zada- 3 965 737
niach inwestycyjnych współfinansowanych
środkami budżetu Unii Europejskiej
2. Udzielenie pożyczek dla instytucji kultury 7 451 554
na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych
Prognozowany dług publiczny miasta na 204 742 234
koniec 2010 r.

14 grudnia 2009 r.
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OG£OSZENIA
04/12/2009 – 19:10 – 11/12/2009 – 18:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 140, OGŁOSZEŃ 1000
POTRZEBNY udziałowiec – wspólnik do
otwarcia komisu meblowego w Jeleniej Górze.
Posiadam lokal, częściowo meble. Dobra lokalizacja. Minimalny wkład - 506 487 498

PRACA
DAM PRACĘ

OŚRODEK wypoczynkowy w Karpaczu
zatrudni kelnerkę - recepcjonistkę, pokojową
- 075 76 19 114, 601 764 758

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.

DO pozyskiwania zleceń - szukam osoby do
pozyskiwania zleceń budowlanych i wykończeniowych - pilnie - 507 408 229
PRZYJMĘ koleżankę do współpracy - z możliwością zamieszkania miła atmosfera dogodne
warunki - 500 870 034
SZUKAM osoby do pozyskiwania zleceń
- budowlanych i wykończeniowych - 507
408 229
ZATRUDNIĘ dekarza - 507 445 930
20 zł za nakręcenie psa - bardzo potrzebny pies
rasy doberman do nakręcenia kilku sekwencji do
ﬁlmu, symboliczne 20 zł dla właściciela. Prosimy o
kontakt - 513 458 254
800 zł za umowę - Zostań doradcą ﬁnansowym.
Bardzo wysokie prowizje. CV wyślij: rekrutacja.
dolnyslask@proﬁty.com.pl

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ
REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim
prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących
do łamania prawa, przemocy, itp.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami oraz
wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

7316

AKORDEONISTA - Karczma Polska w Sosnówce
nawiąże współprace z Akordeonistą, wymagany
język niemiecki (może być podstawowy). - 509
304 614
AVON - dodatkowe pieniądze - Firma Avon proponuje dodatkowy zarobek, prezenty, szkolenia
i wiele innych atrakcji, jeśli zdecydujesz się do
nas dołączyć. Brak opłaty wpisowej. Zadzwoń lub
napisz GG6402836 - 692 494 164
AVON Biuro w Jeleniej Górze - czy chcesz zostać
bezpośrednią klientką w Avonie i z zamówienia
swojego i swoich klientek mieć do 40% upustu,
czyli swojego zarobku. Prezenty na start, szkolenia
kosmetyczne GG2536594 - 667 268 964
BARMAN - Restauracja Cztery Pory Roku w Jeleniej Górze zatrudni barmana. - 502 661 713
BIZNES w branży Wellness - Firma suplementacyjna poszukuje 5 osób kreatywnych i ambitnych do
współpracy. CV proszę wysyłać na adres u.welna@
gmail.com - 669 409 218

DO zamówień publicznych - Specjalistę od ustawy
o zamówieniach publicznych zatrudni spółka, do
formułowania zapytań, protestów do SIWZ i protestów do rozstrzygnięć. CV na adres: kozlowiecki@
arim.com.pl - 601 148 414
DOCHODZENIE odszkodowań - Praca dla osób,
które uległy wypadkom komunikacyjnym do lat, 3
jeśli nie było sprawy karnej i do 11, 5 roku wstecz,
jeśli była sprawa karna. a.salamon@euco.pl
- 508 841 459
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
DORADCA klienta dorywcza - Praca dorywcza
w Jeleniej Górze w otwierającym się markecie.
Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie
CV na adres admin@rima.com.pl w tytule proszę
wpisać: Jelenia Góra. - 509 203 100

BRUKARZ - Firma budowlana zatrudni fachowców
do legalnej pracy za granicą (układanie kostki
betonowej14/20). Praca tylko dla fachowców od
04.01.2010 - 501 418 553

ELEKTRYK - rencista - poszukuję Pana, który
na zlecenie potrafi zainstalować oświetlenia
świąteczne - na zewnątrz - 501 418 553

CIEKAWA praca dla ciebie - Przyjdź! Pracuj i zarabiaj z Nami! Praca z ludźmi. Dystrybucja produktów
ﬁnansowych. Miejsce tylko dla najciekawszych!
Prześlij CV z dopiskiem „REKRUTACJA S.P.” na
adres: hmi_wielocha@wp.PL - 500 253 503

FRYZJERKA - na umowę o pracę - 695 235 190

CIEKAWA praca dodatkowa - chcesz zostać
przedstawicielem renomowanej ﬁrmy Betterware?
Pracujesz, kiedy chcesz i ile chcesz! Kupuj taniej dla
siebie! Masz pytania pisz g.trzaska@betterware.
com.pl - 602 452 578
DAM prace murarzom - Pilnie potrzebuje murarzy
i cieśli szalunkowych, praca od zaraz, stawka do
uzgodnienia telefonicznie, praca w Warszawie,
dobre warunki - 724 463 101
DEKARZ - Firma budowlana zatrudni fachowców
do legalnej pracy za granicą (dachy drewniane).
Tylko fachowcy. Dobre warunki pracy - 501
418 553
DEKARZA - zatrudnię - 513 321 643
DLA biur rachunkowych - Firma Temida poszukuje
do współpracy biur Rachunkowych i księgowych
prowadzących własną działalność lub chcących
podjąć współpracę. - 784 347 925
DLA księgowych i agentów - ciekawa oferta
współpracy. Kontakt na mail: rozalia10@op.pl
- 661 784 842
DLA zadłużonych - ciekawa oferta dla osób
zadłużonych. Wysokie dochody Mail:lilia4@op.pl
- 756 439 643
DO pensjonatu - przyjmę kobietę do pomocy przy
pokojach w pensjonacie w Szklarskiej Porębie
Górnej - 607 837 766 lub 517 962 770
DO piekarni - szukam osoby do krojenia i pakowania w piekarni w Podgórzynie - mile widziane
osoby z okolicy Podgórzyna proszę dzwonić po
godz.17-stej - 075 76 21 469
DO pozyskiwania zleceń - szukam osoby do pozyskiwania zleceń budowlanych i wykończeniowych
- 507 408 229

FRYZJER męski - od zaraz - 509 683 505
FRYZJERKĘ - Zatrudnię fryzjerkę - 501 468 300
GASTRONOMIA - Hotel w Karpaczu zatrudni
pomoce kuchenne na okres świąteczno-sylwestrowy oraz kelnerów na stałe. CV proszę
przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu
- 664 499 810

Zatrudnię kucharkę, kucharza, pomoce kuchenne,
kelnerki, kelnerów, pokojowe
- Szlarska Poręba centrum - hotel z restauracją
- możliwość zamieszkania
- 505 035 885
GRAFIK - Przyjmę do stałej pracy w Jeleniej
Górze, graﬁka komputerowego z prawem jazdy
i umiejętnością obsługi COREL Draw, E-mail:
andyz@hot.pl - 693 100 000
HANDLOWIEC, przedstawiciel - Poszukujemy
prelegentów, prezenterów do ﬁrmy Benedica wiek
minimum 25 lat CV i list motywacyjny na: praca@
benedica.pl - 756 451 999
HOSTESSY - Poszukujemy hostess. Wymagana
aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
oraz doświadczenie. Zgłoszenia proszę wysyłać
na adres nesa@o2.pl
HYDRAULIK, elektryk - do pracy dorywczej mile
widziane osoby z Jeleniej Góry, Cieplic, Karpacza,
Szklarskiej Poręby, Świeradowa) - 500 505 002
HYDRAULIKÓW - Hotel Gołębiewski Inwestycja
Karpacz zatrudni hydraulików. Praca na umowę o
pracę. Wiek do 45 lat - 75 76 18 042
INFORMATYK - pilnie zatrudnimy informatyka
- 503 072 200

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 wyłącznie w redakcji

Ogłoszenia

do następnego numeru Jelonki.com
będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.
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WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE
Policja
Straż Pożarna
REKLAMA Pogotowie Ratunkowe
999
GOPR
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Wodociągowe
Numer alarmowy ogólny
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

997
998
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374

Straż Miejska
SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 25 162
64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
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
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65
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OG£OSZENIA
INŻYNIER montażu - PMPoland S.A. Jelenia Góra
poszukuje inż. montażu - wymagamy doświadczenie, wykształcenia technicznego ( b.dobry rysunek
techniczny i dobrą znajomość języka angielskiego
- 075 64 59 517
KARPACZ - zatrudnię doświadczoną kucharkę do
pensjonatu w Karpaczu. - 604 287 331
KELNERÓW/KI - zatrudnię na bardzo dobrych
warunkach kelnerów/ki do pracy w Karpaczu. Tylko
poważne oferty - 606 303 883
KELNER/KELNERKA - Hotel 3-gwiazdkowy
w Karpaczu zatrudni Kelnerkę/kelnera. - 605
154 020
KELNERKA - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu
przyjmie na stanowisko kelnerka, pokojowa - 502
101 041
KELNERKA - Restauracja Cztery Pory Roku w
Jeleniej Górze zatrudni profesjonalną kelnerkę.
- 502 661 713
KELNERKA i pomoc kuchenna - do pracy w
restauracji w Szklarskiej Porębie - 519 345 650
KELNERKA, pomoc kuchenna - Pizzeria Dalmacija zatrudni kierowcę z własnym samochodem i
dobrą znajomością Jeleniej Góry - więcej informacji
w pizzerii - 075 76 48 006
KIEROWCA B, D - uprawnienia na wózki widłowe, dyspozycyjny, mogą być inne propozycje
- 605 038 511
KOREPETYTOR - języka niemieckiego - konwersacje. Kontakt po godz.16.00 - 794 374 455
KOSZTORYSANTA - z doświadczeniem zatrudni
spółka, dowolna forma zatrudnienia, wymagana
znajomość programu Norma. CV na adres: kozlowiecki@arim.com.pl - 601 148 414
KUCHARKA - przyjmę na 1/2 etatu - 604 820
698
KUCHARZ, kelnerka - Willa - Karczma w Karpaczu
zatrudni kucharza i kelnerkę - 75 76 18 147, 504
015 783
KUCHARZ, pomoc kuchenna - Willa - Karczma
w Karpaczu zatrudni kucharza i pomoc kuchenną
- 504 015 783, 757 618 147
MECHANIK - blacharz - szukam mechanikablacharza, który chciałby podjąć pracę we Francji
(Prowansalia) zakwaterowanie + wyżywienie 1000
e gwarantowane - 675 661 918
MECHANIK samochodowy - po szkole mechanicznej na stanowisko mechanika samochodowego - 505 395 801
MECHANIK, sprzedawca kosiarek - Do pracy jako
mechanik w serwisie oraz sprzedawca kosiarek.
Miły, uczciwy, prawo jazdy. Proszę CV ze zdjęciem!
na biuro@agro-jg.com.pl - 602 195 714
MERCHANDISER - poszukują osoby do Carrefoura, praca w okresie świątecznym motorleg@
wp.pl - 793 007 542
MĘŻCZYZNĘ na stałe - Wymagane prawo jazdy +
znajomość komputerów + wysoka kultura osobista:
andyz@hot.pl - 693 100 000

NIANIA dla Hani - szukamy Pani do opieki nad
naszą córeczką. Początek pracy - luty 2010. ( wtedy
Hania będzie miała pół roczku) - 660 748 281
NIANIA i gospodyni domowa - poszukuję odpowiedzialnej Pani do opieki nad dziećmi, domem i psem
w Podgórzynie - 513 058 706
OD zaraz 12 osób Cyfra + - Do działu handlowego i
obsługi klienta. Osoby chcące się rozwijać. od 2000
netto - 501 665 790
OPERATORZY maszyn - PMPoland S.A. Jelenia
Góra poszukuje operatorów maszyn (również
CNC) - wymagamy doświadczenia i znajomości
rysunku technicznego - 075 64 59 517
OPIEKA - Niemcy - pilnie potrzebne Panie do opieki
w Niemczech od zaraz na korzystnych warunkach.
Informacje Tomasz Bira - 511 844 939
OPIEKA Niemcy - Wolne miejsce pracy na
19.12.2009, wyjazd na 6 tyg. do małżeństwa,
więcej informacji Agencja Zatrudnienia Intelmet
Lubań - 075 72 48 960

POTRZEBUJĘ akordeonisty - masz dużo wolnego
czasu, masz akordeon, chcesz poprowadzić zespół
ludowy, spotkania raz w tygodniu, zadzwoń od
10.00-18.00 - 506 978 381

PRZEDSTAWICIEL bankowy - Praca dla dużego
banku. Umowa o pracę, szkolenia, samochód.
Oczekujemy: doświadczenia w sprzedaży, prawo
jazdy kat. B, zaangażowania. CV przesłać: cv@
promore.pl nr ref: JG/PB - 058 78 55 888

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 hostess - Poszukujemy do pracy
hostess w Jeleniej Górze i okolicach. Wymagana
książeczka pracownicza i doświadczenie - 602
404 425
PRACA dla murarzy - Praca dla murarzy - 661
961 708
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

OPIEKUNKA - 6 dni w tygodniu - 783 746 962

PRACA marketing - pracuj sam na siebie, bądź
niezależny pracuje w wyznaczonych przez
siebie godzinach. Praca dodatkowa bądź stała
- GG 3807644 pracadlakazdego.fm@gmail.com
- 667 151 191

OPIEKUNKA - do 6 miesięcznego dziecka - 607
061 985
OPIEKUNKA - do 8 miesięcznego dziecka - 693
835 661
OPIEKUNKA - do opieki nad osobą starszą w
Karpaczu Górnym - 501 479 445
OPIEKUNKA - Potrzebna opiekunka do 2,5
letniego dziecka od stycznia - 3 razy w tygodniu
po 12 godzin - 507 055 175
OPIEKUNKA - Potrzebna opiekunka do starszej
osoby - 785 241 087
OPIEKUNKA Niemcy - Wyjazdy na okres Świąt i
nie tylko. Wysokie zarobki, minimum formalności.
Umowa o pracę i pokryte wszystkie koszty.
Ubezpieczenie na wypadek zachorowań GRATIS.
Zadzwoń i dowiedz się więcej! - (22) 44 87 222;
(71) 733 04 97
OPIEKUNKA od zaraz - na zmianę świąteczną do
starszej pani - bardzo dobre warunki. Wyjazd 19.12
na 18 dni - 757 812 309/723 429 129
ORIFLAME 1zł - Jeśli chcesz zarobić a nie wiesz
jak zapraszam do współpracy z ﬁrmą Oriﬂame.
Oferta dla osób pełnoletnich. Mile widziane min.
średnie wykształcenie. Możesz budować swój
biznes. - 500 028 955
PANIE 19-40 sesje zdjęciowe - dla popularnego
miesięcznika w Polsce. Zarobki 2000-3500 zł./ms.
Oferty (min 3 zdjęć z krótką informacją o sobie)
kierować na e-mail ramzes0205@o2.pl
PERKUSISTA - Zespół heavy metalowy z Jeleniej
Góry poszukuje perkusisty do wspólnego grania.
Wymagany sprzęt i chęć do grania - 502 246 271
PODEJMĘ współpracę - Podejmę współpracę z
agentami ﬁrm odszkodowawczych. Tylko poważne
oferty - 509 296 638
POMOC kuchenna - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie na stanowisko pomoc kuchenna,
pokojowa. - 502 101 041

NA wyspę N w Tesco - poszukujemy osoby na pół
etatu na wyspę telewizji N w Tesco. Stała praca
- 500 183 269

POMOC kuchenna - z doświadczeniem w kuchni
- 1/2 etatu - 604 820 698

PRENUMERATA

PRZEDSTAWICIEL Axa - Francuska firma
zatrudni przedstawicieli ubezpieczeń ﬁnansowych.
Oferujemy wysokie zarobki oraz profesjonalne
szkolenia. CV oraz LM prosimy wysyłać na maila
port-ret2004@wp.pl - 791 560 269

OPIEKA Niemcy dla mężczyzn - pilnie potrzebny
mężczyzna do opieki w Niemczech. Dobra
znajomość języka. Informacje Tomasz Bira - 511
844 939

NA weekendy - potrzebna kelnerka i pomoc
kuchenna na weekendy info@wojcieszyce.pl

NAUCZYCIEL przedszkola - wykształcenie
- wychowanie przedszkolne, doświadczenie,
dyspozycyjność, CV oraz L.M. proszę przesłać prywatneprzedszkolekowary@op.pl - 782 803 045

POSZUKUJĘ ekspedientki - poszukuję młodą,
uczciwą, energiczną, z doświadczeniem w handlu
dziewczynę do pracy w sklepie z odzieżą dziecięcą.
Oferty cv proszę składać w sklepie przy ul.1go maja
20 jelenia góra - 075 64 67 13

POSZKODOWANY w wypadku? - Byłeś poszkodowany w wypadku? Pracuj razem z nami i
pomagaj osobom poszkodowanym uzyskiwać
odszkodowania. a.salamon@euco.pl - 508
841 459

PRACA na produkcji - poszukujemy pracowników
na produkcję. Produkcja tworzyw sztucznych.
Praca w Staniszowie - e-mail wojkat@wojkat.eu
- 075 64 755 64
PRACA od zaraz - szukam osoby do pomocy do
pensjonatu /sprzątanie, pomoc przy wydawaniu
posiłków itp./ na okres świat, sylwestra w Szklarskiej
Porębie. - 888 537 086
PRACA w branży Wellness - praca dodatkowa
od zaraz! Poszukuję pracownika w branży
WELLNESS. Zgłoszenie proszę kierować na email
praca_wellness@go2.pl - 783 390 247
PRACA w hurtowni mięsnej - Poszukujemy
kierowców z kat. B i magazynierów. Wymagania
aktualna książeczka sanitarna dla kierowców dobra
znajomość Wrocławia i okolic - szczegóły od 9 do
15 - 723 686 215
PRACA w pubie - studentkę - możliwość indywidualnego ustalenia czasu pracy. CV + zdjęcie ul.
Krótka 15 J.G - 508 821 067
PRACE remontowe od zaraz - poszukuję dobrego
fachowca budowlanego. Zakres prac to wstawienie
okien i drzwi z obróbką i inne prace budowlane.
Praca od zaraz - 601 97 43 21
PRACOWNIKÓW ﬁzycznych - Firma w Wojcieszycach k/Jeleniej Góry zatrudni pracowników
ﬁzycznych praca przy produktach metalowych.
Stawka 6-7 zł/godz. - 697 089 730

PRZEDSTAWICIEL Benedica - Poszukujemy na
stanowisko przedstawiciel handlowy, prelegent
Zapraszamy wiek minimum 25 lat - 756 451 999
PRZEDSTAWICIEL handlowy - Firma produkcyjna
zatrudni pracowników na stanowiskach produkcyjnych oraz przedstawiciela handlowego (wymagane
prawo jazdy kat. B) - 708 977 531
PRZEDSTAWICIEL handlowy - MPT Oaza
zatrudni Przedstawiciela. Oferujemy bardzo
dobre warunki pracy i płacy, pełne uposażenie,
wymagane doświadczenie na w/w stanowisku.
Oferty CV na adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl
- 075 646 60 62
PRZEDSTAWICIELI - Firma Temida poszukuje
przedstawicieli na terenie Dolnego Śląska do
współpracy, wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia, zapraszam na rozmowę kwaliﬁkacyjną
- 509 029 334
PRZEDSTAWICIELI - Grupa Doradcza RESH
poszukuje przedstawicieli. CV na piniek@autograf.
pl - 693 873 473
PRZYJMĘ koleżankę do współpracy - z możliwością zamieszkania miła atmosfera dogodne warunki
- 500 870 034
ROZNOSZENIE ulotek - Poszukuje osób do
roznoszenia ulotek na terenie Zgorzelca. - 516
166 055
SESJE zdjęciowe dla pań - dla popularnego
miesięcznika w Polsce. Zarobki 1000-2500 zł./ms.
Oferty (min 3 zdjęć z krótką informacją o sobie)
kierować na e-mail japcox@o2.pl - 796 796 823
SPAWACZY i ślusarzy - Firma w Wojcieszycach
k/Jeleniej Góry zatrudni spawaczy i ślusarzy
- 697 089 730
STOISKO z upominkami - Przyjmę do pracy na
stoisku z upominkami w centrum handlowym na
terenie Jeleniej Góry - 502 212 560
STOMATOLOG - Klinika Stomatologii Estetycznej
SUPRADENT w Jeleniej Górze zaprasza do
współpracy w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym Lekarzy Dentystów. beata.mrozik@
supradent.com.pl - 075 64 609 99
STUDENTKI na kelnerki - Pensjonat Karkonoski
w Karpaczu przyjmie studentki dzienne do pracy
na weekendy na stanowisko kelnerka, pokojowa.
- 502 101 041
SZKLARSKA - kelnerka - na sezon - 668 382
870

PRACUJ i chudnij - Współpraca dla osób chcących
pozbyć się zbędnych kilogramów, cierpiących na
brak energii lub ceniących zdrowie i dobre samopoczucie - 691 967 676

SZKLARSKA Poręba - poszukuję dziewczyny
do pensjonatu jako pokojowa, pomoc kuchenna
itp./okres świat i sylwestra/ - 075 7174040 lub
888 537 086

PROFIT doradcy ﬁnansowi - Zatrudni kandydatów
na doradców. Jeżeli chcesz zdobyć nowy zawód,
chcesz się rozwijać to napisz. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV wyślij:rekrutacja.dolnyslask@
proﬁty.com.pl

SZKLARSKA Poręba - restauracja zatrudni
kelnerkę - 502 529 732

PRZEDSTAWICIEL Axa - Francuska firma
zatrudni - oferujemy wysokie zarobki oraz profesjonalne szkolenia. CV oraz LM prosimy wysyłać na
maila port-ret2004@wp.pl - 604 460 269

SZUKAM cieśli szalunkowych - pilnie szukam
murarzy oraz cieśli szalunkowych, praca w Warszawie, dobre warunki, stawka do uzgodnienia
telefonicznie - 724 463 101

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!

SZUKAM cieśli budowlanych - praca w Warszawie
- dobre warunki, stawka do uzgodnienia przez
telefon - 511 519 238

SZUKAM murarzy - pilnie potrzebuje murarzy,
praca w Warszawie dobre warunki, stawka do
uzgodnienia przez telefon - 511 519 238
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SZUKAM pracy jako pomocnik na budowie
- 693 196 440

SZUKAM niani - szukam dyspozycyjnej niani do 2
letniej dziewczynki - 662 279 630

PRACA w domu - szukam pracy dodatkowej
w domu przyjmę każdą ciekawą propozycję
- 605 913 970

SZUKAM osoby do pozyskiwania zleceń - budowlanych i wykończeniowych - 507 408 229

SZUKAM pracy dodatkowej - w domu - przyjmę
każdą ciekawą ofertę - 605 913 970

SZUKAM pani - która udzieliłaby 32-latkowi lekcji
tańca towarzyskiego - 885 303 715

SZUKAM pracy na magazynie - produkcji,
budowie. Młody, energiczny, dyspozycyjny.
Od zaraz - 691 412 930

SZUKAM zespołu na Sylwestra do Pensjonatu w
Karpaczu - 601 552 964
SZUKAM zmienniczki - do opieki przy chorej na
Alzheimera od połowy lutego. Heidelberg zmiana,
co 4-5 tygodni, dostęp do Internetu, więcej info:
margo_tom@wp.pl
ŚLUSARZ do balustrad - potrzebne poręcze i
balustrady na klatki schodowe do ośrodka wczasowego - 601 552 964
TEL. obsługa klienta - ﬁrma medyczna Opal Med
zatrudni osoby do telefonicznej obsługi klienta. CV
prosimy wysyłać na adres rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
TELEPRACA - Praca w domu, warunek: stale
łącze internetowe 1 MB i orzeczenie o niepełnosprawności. Spotkanie informacyjne: 10.12 o godz.
10.00 KSON, ul Grabowskiego 7 w Jeleniej Górze
- 757 523 183
TOKARZA i frezera - Firma w Wojcieszycach
k/Jeleniej Góry zatrudni tokarza i frezera - 697
089 730
TYNK agregatem - Firma budowlana zatrudni
fachowców do tynków agregatem. Praca legalna
za granicą. Tylko fachowcy - 501 418 553
WEEKENDY - uczeń, 19 lat podejmę prace na
weekendy. Prawo jazdy kat. B. Znajomość kasy
fiskalnej, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- 721 326 068
WSPÓŁPRACA - Firma Temida zaprasza do
współpracy. Kontakt mail: maria553@onet.eu
- 661 784 842
WSPÓŁPRACA w Niemczech - Firma Temida
nawiąże współprace z Polakami na terenie Niemiec, wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia
- 784 347 925
WYPADEK komunikacyjny? - Byłeś poszkodowany kiedykolwiek w wypadku drogowym? Pracuj
razem z nami i pomagaj osobom poszkodowanym
uzyskiwać odszkodowania. a.salamon@euco.pl
Wypadki komunikacyjne. - 508 841 459
ZAKŁAD krawiecki - wynajmę w pełni wyposażony
z maszynami na targowisku Flora - 512 494 923

18 letni uczeń zaoczny - podejmę pracę od pn do pt
od zaraz(nie budowa) znam j. niemiecki i posiadam
książeczkę sanepidu - 509 262 091
23 lata, dyspozycyjna - absolwentka Kolegium
Karkonoskiego - 503 112 690
24 latek - jako pomocnik brukarza - 724 111 903
24 latka - szukam pracy na terenie Jeleniej Góry,
mam doświadczenie w handlu, na magazynie i
produkcji, dyspozycyjna od zaraz - 795 664 755
25 latek - wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, szukam pracy od zaraz, jakąkolwiek - 602
795 470
27 lat, średnie - Jeleniej Góry: sprzątanie, solarium,
opieka nad dzieckiem, sklep lub inna (akwizycji
dziękuję) - 696 889 882
28 lat - montaż mebli, ochrona obiektów, konserwator, itp. za rozsądne wynagrodzenie - 722
246 498
32 latek - na budowę, kierowca lub inną, prawo
jazdy kat. B - 669 947 981
48 letni mężczyzna z grupa o niepełnosprawności
szuka pracy - 781 753 934
ABSOLWENTKA UE, (25 lat) - Szukam pracy
biurowej (nieprowizyjnej), magister ekonomii,
ﬁnanse i rachunkowość, dobra znajomość pakietu
Ms - Ofﬁce i j. niemieckiego kontakt: wwpraca@
op.pl - 661 571 055
BARDZO dobry niemiecki - dobry angielski,
doświadczenie na różnych stanowiskach, prawo
jazdy, obsługa komputera. Jestem odpowiedzialny
i dyspozycyjny - 608 366 221
BUDOWLANIEC - szukam uczciwej oferty - w
zamian 100 procent fachowości - duże doświadczenie. - 662 554 120
CUKIERNIK - szuka pracy - 723 902 488
DO pracy w przedszkolu - jestem studentką I roku
studiów uzupełniających magisterskich, szukam
pracy w przedszkolu, email:edytka27@poczta.
onet.pl - 502 359 263
DRWAL - podejmie fuchy - 661 254 152

ZARÓB na święta! Cyfra + - zatrudni się teraz.
Tygodniowa wypłata gwarantowana. Tylko osoby
młode, kreatywne i dyspozycyjne - 75 764 70 19

DWIE kobiety - Pracujemy na dwie zmiany
szukamy pracy dodatkowej również w weekendy
- 791 946 663

ZATRUDNIĘ dekarza - 507 445 930

DWIE kobiety - szukamy dodatkowej pracy w
weekendy prawo jazdy B - 692 885 264

ZATRUDNIĘ kucharza - 669 241 409
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego z
doświadczeniem - 798 864 032

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
SZUKAM pracy jako opiekunka osób starszych
- sprzątanie - 509 677 906
PODEJMĘ się opieki nad starszą osobą - 509
677 906
GŁÓWNA księgowa podejmie pracę - 508
702 415

DYSPOZYCYJNA kobieta - podejmie pracę
- każdą - 518 075 359
DYSPOZYCYJNA PN-PT - 23 lata, wyższe
wykształcenie humanistyczne, obsługa komputera,
prawo jazdy, uczciwa i odpowiedzialna. E-mail:
villemii@interia.pl - 509 507 930
DYSPOZYCYJNY - umiem robić meble, znam się
na budowlance, prawo jazdy kat B, szybko się uczę,
mogę pracować na wyjeździe - 518 415 679
DYSPOZYCYJNY z praktyką - kilka szkoleń,
kursów, prawo jazdy, łatwo się adoptuję, bez
ograniczeń - 792 231 058

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

og£oszenia

Dziewczyna 18 lat - ucząca się zaocznie
- 516 600 653
Elektryk - podejmę prace na stałe lub dorywczo
uprawnienia sep do 1kV - instalacje elektryczne,
telefoniczne, komputerowe - 693 337 570
Elektryk - szukam dodatkowej pracy. Posiadam uprawnienia sep do 1KV - 793 665 899
Elektryk - uprawnienia powyżej 1kv - 517
910 435
Elektryk monter - instalacje naprawa i montaż
tanio - 691 777 674
Elektryk przemysłowy - automatyk podejmie
dodatkową pracę. 10-letnie doświadczenie - 669
918 321
Hydraulik - instalacje C.O. ,wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, kotłownie. Wiedza poparta
wieloletnim doświadczeniem. Mam 35 lat niepijący,
znam języki angielski, hiszpański i trochę francuski
- 782 179 766
Instruktor - narciarstwa i ratownik WOPR
szuka pracy - 517 593 180
Instruktor nauki jazdy - kat. B - 721 818 955
Jakakolwiek pracę fizyczną - pomocnik do
piekarni, pomocnik na budowę, ogrodnictwo itp.
- 513 308 083
Jako kasjer sprzedawca - może być inna, możliwy
nawet wyjazd do opieki, młoda 23 lat, z okolic
Jeleniej Góry - 075 71 25 145
Jako kierowca - posiadam prawo jazdy kat. A, B,
C, BE, CE, T - 693 250 705
Jako kierowca C+E - student zaoczny Logistyki
podejmie pracę w charakterze kierowcy, mam kurs
na przewóz rzeczy, uprawnienia na wózek wiidłowy,
bez nałogów, uczciwy - 516 722 318
Jako pomoc kuchenna - w dni czwartek - niedziela
jako pomoc kuchenna, doświadczenie w gastronomii, książeczka, od zaraz, najchętniej Jelenia Góra
- 669 417 059
Jako pomoc kuchenna lub stolarz - 30 lat Jelenia
Góra - 794 204 971
Jako pomocnik - montera instalacji sanitarnych
- 510 827 594
Jako pomocnik budowlany fizyczny - posiadam
też znajomość kasy fiskalnej i aktualną książeczkę
sanepidowską - 725 517 740
Jako sprzedawca - opiekunka do dziecka,
tipserka. Posiadam certyfikat na metodę żelową
- 783 603 681
Jako sprzedawca - w sklepie z odzieżą lub
kosmetykami. Od stycznia - 724 123 888
Jako szlifierz metalu - ślusarz, robotnik budowlany, robienie murków z kamienia, prawo jazdy
B - 511 959 662
Jestem dyspozycyjny - prawo jazdy kategorii
B. Panele, kafelki, gładzie, c.o, hydraulika - 509
949 962
Kat. B - dyspozycyjny bez nałogów - 668 342
363
Kat. B - dyspozycyjny z własnym autem - 698
629 198
Kat. B - mam 23 lata poszukuję pracy jako grafik
komputerowy, przedstawiciel lub jako sprzedawca.
Wykształcenie policealne i techniczne, prawo jazdy
kat B, doświadczenie w sprzedaży - derill.k@gmail.
com - 601 761 760
Kat. B, C dyspozycyjny - poszukuję pilnie pracy,
wszechstronne umiejętności, jestem bez nałogów
- 601 594 099
Kat. B, C lub inna praca - szukam pracy stałej,
uprawnienia na wózki widłowe, pracowałem na
budowie, jako kierowca - konwojent. Mogę przyuczyć się do danej pracy - 782 223 676

Kierowca B, C - jako kierowca 32 lata. Tylko
trasy krajowe. Prowadziłem działalność gospodarczą w budownictwie 4 lata “dekarstwo - ciesielstwo” - proszę o poważne i uczciwe oferty
- 512 153 371
Kierowca B, C - oraz uprawnienia na przewóz
rzeczy, dyspozycyjny i doświadczony - 600
055 024
Kierowca B, C, D, E - kurs na przewóz rzeczy,
karta cyfrowa do tacho, podejmę prace na miejscu
lub po kraju - 605 063 176
Kierowca C+E - w charakterze kierowcy posiadam kurs na przewóz rzeczy, badania psychotechniczne oraz kartę kierowcy - 723 902 488
Kierowca kat. B - w charakterze kierowcy np.
(rozwożenie pieczywa, pizzy, i nie tylko.) Dzwonić
od zaraz - pracę stałą - 726 466 938
Kierowca kat. B - w transporcie - 691 975 674
Kierowca kat. B - wykształcenie średnie - 725
892 937
Kierowca magazynier - kat. B uprawnienia na
wózki widłowe doświadczenie w prowadzeniu busa
GG1209469 - 721 779 942
Kierowca wózka + kat b - Posiadam uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym a także
wymianę butli LPG dodatkowe kwalifikacje to
prawo jazdy kat. “B” Wykształcenie średnie - 603
176 625
Kierowca z busem - podejmie pracę lub frachty
- 661 296 179
Kierownik Budowy/Inspektor Nadzoru - z
doświadczeniem i aktualnymi uprawnieniami
- 513 865 630
Kobieta - w charakterze pani sprzątającej lub
pomocy kuchennej - 518 075 090
Kobieta 27 lat, wyższe - uczciwa, dobrze zorganizowana, ambitna, zorientowana na rozwój,
po studiach ekonomicznych, znajomość obsługi
komputera, prawo jazdy kat. B - 505 534 709
Kobieta po 40-tce - średnie wykształcenie,
prawo jazdy, obsługa kasy, szukam ciekawej i
legalnej pracy, jestem sumienna, komunikatywna,
pracowita, proszę o telefon po godzinie 19 - 793
719 745
Kolportaż ulotek - Przeprowadzę profesjonalny
kolportaż ulotek i gazetek reklamowych na terenie
Jeleniej Góry, Lubania oraz Zgorzelca możliwość
innych miejscowości. Szybko i solidnie. - 516
166 055
Konserwator, pomocnik budowlany - może
być delegacja - 667 456 330
Księgowa - Szukam pracy jako księgowa.
Poprowadzę księgowość pełną lub uproszczoną
- 505 029 175
Kucharz - doświadczenie kuchnia włoska oraz
polska - 517 101 473
Kucharz, każda praca - doświadczenie w
gastronomii, ale zadowoli mnie każda praca.
Wiek 22 lata, student. Dyspozycyjność: od piątku
do niedzieli oraz od 21 grudnia do 5 stycznia.
Leon_victima@vp.pl - 783 498 117
Kurier - w rejonach od Jeleniej Góry do Legnicy,
własny samochód, GPS - 695 031 664
Lubię pracować - wykształcenie wyższe, pedagogiczne, język polski, niemiecki, prawo jazdy.
Interesuje mnie praca biurowa, w szkolnictwie i
korepetycje - 691 236 981
M34 letni bez nałogów - szukam pracy w hurtowni,
sklepie, markecie, nie boje się ciężkiej pracy za
odpowiednie wynagrodzenie - 886 773 662
Malarz - podejmę prace jako malarz - 725
892 937

Każda praca - od zaraz - mężczyzna wiek 22 lata,
podejmę każda pracę, najlepiej fizyczną. Ponadto
znajomość obsługi komputera, doświadczenie w
pracy przy produkcji. Może być to również praca
dorywcza - 518 853 651

Mechanik - 21 lat na terenie Jeleniej Góry
- 792 852 093

Kelnerka - na okres świąteczno- noworoczny
oraz na stałe w weekendy - 669 820 587

Mężczyzna - lat 33, prawo jazdy kat. C, kurs
montaż instalacji gaz, kurs na wózki widłowe,
samochód, dyspozycyjny - 507 563 841

Kierowca - B, C, C+E, kartę kierowcy, kurs na
przewóz rzeczy, aktualne badania psychologiczne,
uprawnienia na wózki widłowe, lat 32, tylko
poważne oferty - 796 212 142
Kierowca - B, C, D, E, posiadam kartę kierowcy,
kurs na przewóz rzeczy, uprawnienia na wózek
widłowy, możliwość podjęcia pracy z własnym
autem typu bus blaszak max - 515 604 999
Kierowca - kat A, B, C, E, T uprawnienia na
wózki widłowe ważne badania lekarskie i psychologiczne - 500 798 806
Kierowca - Kierowca do wynajęcia kat. B, BE,
C, CE. Badania psychologiczne + kurs na przewóz
rzeczy. Ceny do negocjacji - 791 892 344
Kierowca - mam 20 lat, prawo jazdy kat. B od
2 lat, doświadczenie w prowadzeniu aut dostawczych (kursy do Francji, Norwegii), bez nałogów,
dyspozycyjny - 781 644 686
Kierowca - podejmę dorywczą pracę - 883
688 830
Kierowca - posiadam prawo jazdy kat. B, C,
C+E, D kurs na przewóz rzeczy, kartę kierowcy,
badania psychotechniczne - 605 591 314

Mechanik samochodowy - średnio mówiący
po polsku Marokańczyk podejmie prace jako
mechanik samochodowy - 505 113 246

Mężczyzna 30 lat - podejmę pracę natychmiast.
Minimum 12 zł na/h. - 609 685 350
Mężczyzna 31 lat - jakiejkolwiek pracy – prawo
jazdy kat. B, własny samochód na gaz - 505
447 978
Młoda- dyspozycyjna - kreatywna, wykształcenie
wyższe, książeczka zdrowia, doświadczenie w
pracy biurowej oraz pracy za barem - podejmie
pracę na terenie Karpacza - 888 195 127
Młoda podejmie pracę - Skończyłam technikum
ekonomiczne, 2-letnie studium org. reklamy z tytułem technika Org. Reklamy, posiadam książeczkę
sanitarno-epidemiologiczną, znam podstawy
obsługi komputera - pilne - 510 625 001
Młoda, dyspozycyjna - przyjmę pracę na weekendy oraz od poniedziałku do piątku w godz.16-19.
- 726 531 646
Młoda, dyspozycyjna - w charakterze osoby
sprzątającej lub pomocy kuchennej - 500 536
057

Kierowca B - kobieta - podejmę stałą pracę w
charakterze kierowcy np. (rozwożenie pieczywa,
pizzy). Od zaraz! - 695 828 601

Młoda, Sylwester, święta - jako kelnerka (mam
doświadczenie, 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

Kierowca B - uczciwy 34 lata bez nałogów, 12
lat doświadczenia bez mandatów i wypadku. W
pełni dyspozycyjny - 794 373 778

Młoda, wykształcenie średnie - doświadczenie
w handlu. Jestem pracowita, uczciwa i sumienna.
- 880 462 049

Młody - 20 latek, szuka pracy jako pracownik
fizycznej bądź innej. Doświadczenie w pracy na
dachu - 796 337 901

Pomoc w domu - kobieta lat 50, uczciwa za
niewielką opłatą pomoże w domu, posprząta,
ugotuje wigilijne potrawy - 794 969 874

Młody dorywczo - na dni wolne np okres
świąteczny. Jestem kulturalny bez nałogów i
dyspozycyjny. Kończę technika żywienia. Proszę
o pilny kontakt po godz. 17 - 691 634 733

Pomocnik do przyuczenia - Pomocnik do
przyuczenia - 508 173 472

Młody emeryt - na stałe posiadam uprawnienia,
prawo jazdy kat. B, D oraz certyfikat do informacji
niejawnych - 661 497 056

Popołudniami 1/2 etatu - jestem studentką
studiów dziennych, chętnie podejmę pracę w
godzinach popołudniowych, ponieważ rano
mam zajęcia. Dobry niemiecki, komunikatywna.
Panom z niemoralnymi propozycjami dziękuję
- 500 870 921

Montaż domofonów - pracowałem na montażu
sieci el. i niskonapięciowych, montowałem i
programowałem domofony. Dobrze posługuję
się lutownicą i innymi elektrycznymi narzędziami
- 886 773 662
Montażysta mebli - doświadczony montażysta
mebli z własnym sprzętem podejmie zlecenia
- 606 319 140
Monter - hydraulika przemysłowa, wykształcenie
średnie techniczne, wiek 54 l - podejmę pracę w
zawodzie - 721 667 199
Murarz - poszukuję pracy - 695 031 664
Na budowie - może to być pomocnik lub inne
fizyczne prace Gryfów - 723 429 129
Na budowie - zawód elektryk - umiejętności: tynki,
regipsy, wykończeniówka i nie tylko. Szukam pracy
na dłuższy okres lub na stale - 691 049 470
Na magazynie - produkcji, budowie. Młody, energiczny, dyspozycyjny. Od zaraz - 691 412 930
Na okres od 21-31.12.09 - młody, dyspozycyjny
podejmie pracę w gastronomii lub jako kelner na
okres świąteczny i na Sylwestra - 691 634 733
Na umowę o pracę - prawo jazdy kat B, uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienia na suwnice
- 794 213 410
Na weekendy - lub w tygodniu w godzinach
popołudniowych - 609 192 642
Natychmiastowa gotowość - podjęcia pracy
w charakterze dozorca-konserwator, pracownik
ochrony - 600 696 893
Obsługa klienta, sklep, biuro - mężczyzna z
doświadczenie w obsłudze klienta-branża motoryzacyjna, obsługa PC. Wykształcenie średnie
techniczne, 44-letni, poważny, zorganizowany,
dobra prezencja - 609 299 430
Od zaraz - jako kierowca prawo jazdy kat B, C, T
uprawnienia na koparko-ładowarki dyspozycyjność
- 661 219 201
Od zaraz - mam doświadczenie w pracy jako
telemarketerka, sprzedawca, kelnerka. Interesuje
mnie każda sensowna praca - 724 521 477
Od zaraz - mężczyzna w średnim wieku podejmie
każdą pracę - 604 147 034
Od zaraz - miła, inteligentna i uczciwa dziewczyna
z wieloma atutami pilnie przyjmie prace od zaraz.
w Jeleniej Górze. Jestem po szkole średniej
- 665 248 514
Od zaraz - podejmę dodatkową pracę po
godz.16..(sprzątanie) - 664 426 951
Od zaraz - średnie, prawo jazdy, doświadczenie
w obsłudze, dyspozycyjny, niezależny, otwarty na
propozycje dorywczo lub stałe - 792 231 058
Od zaraz fizyczna - Od zaraz fizyczna - 514
488 546

Popołudnia, weekendy - sprzątanie, roznoszenie ulotek itp. - 663 458 319

Potrzebuję pracy 28 lat - szukam jakiejkolwiek
pracy mam doświadczenie o wielu kierunkach - 72
224 646 498
Praca biurowa - mam dobrze opanowaną
pracę na komputerze w programach: Word, Excel
- 662 009 857
Praca biurowa lub inna - 25 lat, odpowiedzialna,
sumienna, magister zarządzania i marketingu,
roczne doświadczenie jako pracownik biurowy,
j. angielski - dobry, j. niemiecki - komunikatywny.
Praca stała na terenie Jeleniej Góry - aniolek22b@
op.pl
Praca na budowie - murowanie, tynkowanie
lub wykończenia wnętrz (regipsy, gładzie, tynki
maszynowe, tynki ozdobne). Praca na miejscu lub
wyjazdy - 794 274 898
Praca na cały etat - najlepiej od 8 do 16, ambitna,
uczciwa - 722 242 922
Praca w domu - szukam dodatkowej pracy w
domu rozważę każdą ofertę. Mam stały dostęp
do Internetu, pełna obsługa systemu Windows
j. angielski biegle w mowie i w piśmie. - 601
269 790
Praca w domu - szukam pracy dodatkowej w
domu przyjmę każdą ciekawą propozycję - 605
913 970
Praca w dziale jakości - Młoda, 25 lat, kurs audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
i środowiskowego, do przyuczenia w zawodzie, do
pracy stałej. Kontakt: aniolek22b2op.pl
Pracaw weekendy - osoba uczącą (17) podejmie
się dodatkowej pracy w weekend - 605 920 668
Pracowity - 29 lat jako kierowca, magazynier,
prawo jazdy B obsługa komputera. Nawet od dziś
- 509 360 830
Pracownik biurowy, doświadczenie -Absolwent
Politechniki Wrocławskiej. Świetna znajomość MS
Office. Doświadczenie w innych pracach. Kontakt:
LukaszSarzynski@gmail.com - 727 228 304
Pracownik budowlany - wykonam prace
budowlano - remontowe, wykończenia, biały
montaż, szybko, solidnie. Prawo jazdy kat. B
Chętnie podejmę pracę w firmie lub za granicą.
- 668 823 266
Programista PHP - Dobra znajomość xHTML,
CSS, PHP, SQL, JavaScript, XML. Podstawy C,
C++, Python, Assembler. - 794 730 991
Programista php/symfony - poszukuję pracy
jako programista aplikacji WWW. Posiadam
doświadczenie w budowie wielo użytkownikowych
aplikacji web oraz portali internetowych. Więcej
informacji na maila: whoami@aol.pl

Odpowiedzialna - 21 lat, technik weterynarii,
pracownik biurowy - 726 505 417

Przedstawiciel z czeskim - mówię po Czesku,
podejmę pracę jako przedstawiciel handlowy na
terenie Republiki Czeskiej. Przyjmę również inne
propozycje - 662 566 222

Oo opieki w Niemczech - ze słabym językiem
niemieckim - 725 503 896

Roznoszenie ulotek - weekendy - 518 995
548

Osoba ucząca się - poszukuje pracy na weekendy. Posiadam doświadczenie w gastronomii.
Proszę o kontakt po 16:00. - 785 243 671

Sekretarka - dyspozycyjna, sumienna z bogatym CV podejmie pracę od zaraz w charakterze
sekretarki - 695 828 601

Pedagogika przedszkolna - Jestem studentką
I roku studiów uzupełniających magisterskich, szukam pracy w przedszkolu, email: malgoska3_23@
o2.pl - 661 869 031

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

Pizzer - robię pizze, makarony, sałatki itp. Ewentualnie kierowca kat. B bez własnego samochodu
- 793 128 592
Po godzinie 14 stej - jako kierowca, prawo jazdy
kat. B jeżdżę busami lub jako pracownik fizyczny,
praca może być w godz. porannych do 10tej
- 508 383 074
Po stażu w sekretariacie w Policji - szukam pracy
od zaraz. Najlepiej na stałe ewcia0903@wp.pl
Podejmę każdą pracę - lat 28, prawo jazdy CE
- 508 318 956
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
Pokojowa - na terenie Karpacza - 513 048
144
Pomoc domowa - Porządki przedświąteczne,
gotowanie. Solidna i uczciwa kobieta posiadająca
własny samochód. - 661 483 881
Pomoc kuchenna - mam doświadczenie jako
kucharz 4 lata - 667 417 496
Pomoc kuchenna - podejmę pracę w kuchni (pensjonat, szkoła, dom wczasowy) legalnie. Posiadam
ks.sanepidu. Karpacz, Kowary lub okolice. Jestem
panią po 40ce, dyspozycyjna, mogę pracować na
zmiany - 725 203 743
Pomoc kuchenna/kucharz - podejmę pracę do
zaraz - 781 145 918
Pomoc na Sylwestra - pomoc na kuchnie - 724
609 153

Student - na terenie Jeleniej Góry. 20 lat dyspozycyjny, doświadczenie: kasjer/sprzedawca.
wykształcenie średnie pełne. e-mail: pawel-kuniej@
wp.pl - 663 626 151
Studentka - na weekendy, odpowiedzialna i
pracowita - 511 026 156
Studentka dzienna - w tygodniu z dopasowaniem do zajęć, weekendy nie wchodzą w rachubę
- kontakt: nartusia1@buziaczek.pl
Studentka stacjonarna - przyjmę dodatkową
pracę w tyg.popołudniami. Np. sprzątanie, etc.
- 511 293 023
Studentka zaoczna - od zaraz, 23 lata,
wykształcenie wyższe, doświadczenie w handlu
- 724 111 906
Studentka zaoczna - podejmie pracę - 781
133 913
Szukam w budowlance - doświadczenie w
remontach i wykończeniach. Samowystarczalny
z prawem jazdy kat B - 607 155 727
Szukam w budowlance - Dwóch mężczyzn
podejmie pracę w remontach i wykończeniach.
Dobra znajomość i doświadczenie w tej dziedzinie.
Prawa jazdy kat. B samowystarczalność. - 75
755 33 66
Traktorzysta kat. A, B, C, T - wieloletnie
doświadczenie w transporcie, 54 lata, wykształcenie średnie techniczne, znajomość hydrauliki
przemysłowej - 721 667 199
Tynkarze - brygada tynkarska szuka pracy
robimy wszystkie rodzaje tynków 4 lata praktyki
- 723 930 278
Uczeń zaoczny - 18l, podejmę pracę od pn do pt
od zaraz(nie budowa) znam j. niemiecki i posiadam
książeczkę sanepidu - 509 262 091

Ulotki + reklamy rozniosę - mam 5 ludzi - 723
333 669
Ulotki rozdam - niedrogo ulotki na ulicy w
godz. od 9.00 do 17.00. Zapłata do uzgodnienia.
- 603 783 521
W Casinie - młoda, uczciwa i b. komunikatywna
dziewczyna po szkole średniej przyjmie pracę
w Casinie najlepiej na zmiany. Biegła obsługa
maszyn, duże doświadczenie jako barmanka
- 665 248 514

W handlu - brak samochodu jako ktokolwiek inny
interesuje mnie przyzwoite wynagrodzenie min
1700 co miesiąc, wcześniej pracowałam jako
kierownik salonu mody - 669 059 522
W hurtowni, piekarni - jako kierowca kat. B, C
dyspozycyjny - 505 288 212
W Niemczech - prawo jazdy, j, niemiecki, kobieta
43l. Szukam pracy na terenie Niemiec lub Norwegii
- 600 348 779

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Karpacz komfortowe mieszkanie nowe z
2004 r. na parterze z balkonem w budynku
9-rodzinnym.Mieszkanie ma własne ogrzewanie c.o. - piec gazowy dwufunkcyjny.
Mieszkanie wyposażone we wszystkie
media. Mieszkanie komfortowe , koszty
utrzymania to 150zł m-c ( wspólnota). Do
mieszkania przynależy piwnica o pow.
2,5m2 oraz w cenie mieszkania jest
miejsce garażowe pod budynkiem. Lokalizacja jest bardzo dobra w cichej , zielonej
dzielnicy Karpacza w pobliżu centrum ok.
300m. Serdecznie polecam Anna Roziel 0509156552
Komfortowe, funkcjonalne, bardzo
słoneczne dwupoziomowe mieszkanie
w domu w zabudowie szeregowej z
2006 roku, na Zabobrzu III, na I piętrze
. Mieszkanie składa się z dużego salonu
, pokoju , kuchni, łazienki na drugim
poziomie jest otwarte duże pomieszczenie
, które zostałało wykorzystane na sypialnię
, garderobę i miejsce do relaksu. W cenie
mieszkania jest wyposażenie i umeblowanie kuchni. Mieszkanie ¶rodkowe
( bardzo ciepłe ) , koszty utrzymania to
120 zł w tym jest fundusz remontowy.
Do mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze jak również miejsce
parkingowe - ogrodzone( w 2010 roku przewidziane jest zrobienie bramy na pilota
) ,która będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie.Ogrzewanie - c.o - piec dwufunkcyjny na gaz. Doskonała oferta dla osób ceni±cych , ciszę , komfort i wygodę.
Serdecznie polecam Alicja Żebrowska 0505074854
Pół domu rok budowy 1995 w cichej
i spokojnej miejscowo¶ci ok. 8 km od
centrum Jeleniej Góry. Dom położony na
wzgórzu z pięknymi widokami . Bardzo
dobry dojazd z drogi asfaltowej , działka
o pow. 5200 m2.płaska na której jest
garaż wolnostoj±cy.Dom dwupiętrowy,
parter i pierwsze piętro wykończone
do zamieszkania od zaraz tj. 6 pokoi, 2
kuchnie , 2 łazienki, 2 duże tarasy.Dodatkowe mieszkanie jest w czę¶ci piwnicznej,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, cało¶ć
wykończona i umeblowana , niezależne
wej¶cie. Drugie piętro do wykończenia wykonane s± ¶cianki działowe, możliwo¶ć
uzyskania trzech pokoi , kuchni i łazienki.Cały dom ma ok. 350 m2 pow. użytkowej,
ze względu na lokalizację i pow. idealnie nadaje się na agroturystykę. Poleca Tadeusz
Sułkowski tel. 0 506 117 851.

Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w trakcie remontu na działce 2000m2
w bardzo dobrej lokalizacji.Na parterze
częsci mieszkalnej s± dwa pokoje ,
kuchnia , pomieszczenie gospodarcze ,
duża łazienka i korytarz. Na I piętrze s±
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia
do adaptacji na cele mieszkalne. Nad
czę¶ci± mieszkaln± jest także strych.
Czę¶ć gospodarcza - jest możliwo¶ć
zrobienia dużego garażu, oraz na piętrze
możliwo¶ć adaptacji na cele mieszkalne.
W budynku jest zrobiona izolacja pozioma
, s± zrobione nowe instalacje elektryczne
i siła , instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren
cały jest zdrenowany , dach po czę¶ciowej przekładce. Największym walorem tej
oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalno¶ć pomieszczeń. Serdecznie polecam Anna
Roziel 509156552
Atrakcyjne mieszkanie położone w kamienicy przy Palcu Ratuszowym. Mieszkanie z dwiema sypalniami z widokiem
na fontannę przy ratuszu. Trzeci pokój ,
z aneksem kuchennym znajduje sę po
przeciwległej stronie. Łazienka z kabin±,
przedpokój i duża - funkcjonalna garderoba. Mieszkanie położone jest na drugim
piętrze. Ogrzewanie centralne podł±czone
do sieci miejskiej. Słoneczne i wygodne, z
zamykanym podwórzem, gdzie wła¶ciciele
mieszkań parkuj± samochody. Stosunkowo niskie koszty utrzymania, z funduszem
remontowym i zaliczk± na ogrzewanie ok
340 zł. Do mieszkania przynależy piwnica. Kuchnia urz±dzona i umeblowana pozostaje
jako wyposażenie mieszkania. Doskonałe dla rodziny, ale szczególnie interesuj±cy jako
twórczy zak±tek lub baza wypadowa w góry. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549
tel 501736644 (po¶rednik występuje jako pełnomocnik wła¶ciciela, przebywaj±cego
aktualnie za granic±)

Bardzo ładne, dwupokojowe mieszkanie
po remoncie, o powierzchni 39 m2, usytuowane na drugim piętrze w bloku z wind±,
na Zabobrzu II. Mieszkanie składa się z
pokoju dziennego, z wyj¶ciem na duży balkon od strony południowej oraz wej¶ciem
do kuchni z oknem, wyposażonej w
zlewozmywak i kuchenkę gazow± (
kwestia mebli pozostaje do domówienia ).
Drugiego, przestronnego pokoju, ¶wieżo
wyremontowanej łazienki z kabin± natryskow±, umywalk± i toalet± oraz niedużego
przedpokoju. Okna wymienione na pcv.
Drzwi odnowione, do łazienki nowe. Na
podłogach w pokojach panele, w kuchni, łazience, przepokoju kafle. ¦ciany pokryte
gładzi±, pomalowane cieplymi kolorami. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Opłaty
miesięczne wynosz± 311 zł, w tym czynsz, ogrzewanie, f. remontowy, opłaty eksploatacyjne. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka na półpiętrze. Mieszkanie w
bardzo dobrym stanie, ładnie utrzymane. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
W ochronie, handlu, turystyce, usługach - Więcej
informacji o sobie podam na adres e-mail: badcompany1960@o2.pl

Duża kawalerka w Jeleniej Górze - okolice
Małej Poczty, najchętniej bez pośredników
- 604 307 932

W sklepie z odzieżą - mila i uczciwa dziewczyna
z wieloma atutami przyjmie pracę w sklepie z
odzieżą, doświadczenie w handlu, biegła obsługa
kasy fiskalnej. Komunikatywność - 665 248 514

Działka budowlana w Piechowicach Dolnych
972 m2 - cena 99.000 - 788 301 420

W Sylwestra - jako kucharz lub pomoc kuchenna
- 793 676 488
W zawodzie operator - maszyn skrawających lub
ślusarz - 721 039 322
Weekendy - kobieta 27 lat, prawo jazy B
podejmę prace na soboty i niedziele - możliwe 4
godzinki (dziennie) w tygodniu - pysia-60@o2.pl
Weekendy - uczeń, 19 lat podejmę prace na
weekendy. Prawo jazdy kat. B. Znajomość kasy
fiskalnej, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- 721 326 068
Wnioski UE praca biurowa - młoda, 25 lat, mgr
zarządzania i marketingu, 1 rok doświadczenia jako
pomoc przy opracowywaniu wniosków unijnych
oraz w pracy biurowej. Kontakt: aniolek22b@op.pl
- aniolek22b@op.pl
Wokalistka szuka zespołu - mam 21 lat,
jestem miła, zawsze uśmiechnięta, rozmowna,
wokal jest moja pasja od 3-4 roku życia. Na koncie
mam kilka występów solowych na konkursach
wokalnych. Posiadam kilka dyplomów, wyróżnień
- +42 607 938 174
Wózek widłowy, kat. B - posiadam uprawnienia
do kierowania wózkiem widłowym a także wymianę
butli LPG dodatkowe kwalifikacje to prawo jazdy
kat. “B” Wykształcenie średnie - 603 176 625
Wózki widłowe + kat. B - młody 26 lat, prawo
jazdy kat. B od 7 lat, kierowca aktywny zawodowo,
uprawnienia na wózki widłowe od 8 lat kierowca
aktywny zawodowo - 792 473 415
Wyjątkowa osobowość - inżynier (sprzęt IT) z
wykształcenia, energiczny, dyspozycyjny, świetny
organizator, prawo jazdy A, B, C, zaawansowany
angielski, trochę włoski i rosyjski podejmę pracę
od zaraz, bez dużych żądań finansowych. - 697
520 290
Wykształcenie średnie - znajomość kasy
fiskalnej, jestem osobą pracowitą, zaradną,
szczerą, szybko uczę się - zacznę od zaraz
- 661 279 210
Wyższe wykształcenie - Licencjat z Filologii
polskiej, obecnie zaocznie dziennikarstwo, obsługa
komputera, prawo jazdy. E-mail: villemii@interia.
pl - 509 507 930
Zajrzyj, ponieważ warto - AutoCad LT, bdb.
znajomość obsługi komputera, PJ kat. B, tytuł
inż. edukacja techniczno-informatyczna, studium
administracja i prawo, szybko i chętnie się uczę!
- 507 065 179

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Garaż blaszany, używany - 502 068 070
2, 3 pokoje na Orlim - Pilnie kupię mieszkanie z
balkonem. Dla zdecydowanego klienta - N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Działka budowlana - w Szklarskiej Porębie lub
Karpaczu minimum hektar. Zdecydowany klient z
gotówką Nr. lic 5877 - 515 285 788
Działką pod halę - zdecydowany klient kupi
działkę pod halę, powierzchnia minimum 2600
m2, w Jeleniej Górze lub najbliższej okolicy. ABN
Nieruchomości Stępień os. dop. R. Zukowski nr lic.
7867 - 514 600 108
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach na
os.Orlim lub w okolicy, 50-60m2. NŻ Lic 9549
- 660 408 360
Mieszkanie 4 pokojowe - nie mniejsze niż 78 m2
na Zabobrzu do remontu, lub zamienię na moje 63
m2 - 3 pokojowe ( na Zabobrzu) - 608 837 451
Mieszkanie na Oś. Orlim - lub ul. Sobieszowskiej,
ok.50 m2, ze słonecznym balkonem, 1-2 piętro
- 515 305 925
Pilnie mieszkanie - 3 lub 2 pokojowe na Zabobrzu
do 140 tys. NŻ Lic 9549 - 660 408 360
Pilnie mieszkanie - na os. Orlim lub okolica, 3
pokoje, 50-60 m2, najlepiej z balkonem. NŻ Lic.
9549 - 660 408 360
Pilnie za gotówkę - mieszkanie 3 pokoje na
Zabobrzu, pierwsze piętro lub blok z windą. NŻ
- 667 219 752
Szukam 3 pokoje 55-65 m2 - parter lub z winda
Zabobrze lub JG - 796 489 566
Szukam kawalerki - w Karpaczu lub okolicach z
łazienką i kuchnią - 725 080 171

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka na Zabobrzu II, 30 m2, wysoki
parter, gotowa do wprowadzenia - dzwonić
wieczorem - 075 64 287 07

REKLAMA

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 pokojowena Kiepury, 64 m2, balkon, słoneczne usytuowanie,
okna PCV, panele - 888 570 942
Działka budowlana 30 ar bez pośredników,
blisko Jeleniej Góry, dogodny dojazd, prąd,
altana, cena 25 zł./m2 do uzgodnienia - 695
725 620 po 18:00
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 lub wynajmę mieszkanie
50 m2 - blisko centrum, nieumeblowane
- 606 493 620
Mieszkanie 66 m2 wysoki parter, dwupokojowe, Zabobrze III - pośrednikom dziękuję
- 663 608 684
Segment domu w zabudowie szeregowej, 3
pokojowe, 2 łazienki, kuchnia, pełne podpiwniczenie na przedmieściach Świeradowa Zdroju z
widokiem na Góry Sudety - 726 269 104
Budowa domu w Jeżowie i działka w Jeżowie
- 603 139 918
Sprzedam lub chętnie zamienię na mniejsze
- wysoki parter Iip. , C.O., siła Cieplice, spokojna
willowa dzielnica, widok na Karkonosze, 4
suteryny na 32 m2 na działalność mieszkanie
- 660 130 645
Kiosk handlowy, przenośny, 8 m2, 2 wejścia,
przeszklony, zaplecze socjalne, wykonany z
laminatu. Przystosowany do branży spożywczej. Cena 7500 zł. Jelenia Góra - 500 599 112
2 działki w Karpaczu - działki budowlane
w pobliżu “Western City”, każda 500 m2,
warunki zabudowy, widok na Śnieżkę, cena 80
000 zł. za 1 działkę lub 150 000 zł. za 2 - email:
dzialka2009@hotmail.com
278325. 2 pokoje Piechowice - 36 m2 centrum,
blok po termomodernizacji, 119 tys. Pelkom, lic nr
9482 - 606 405 109
276388. 2 pokojowe w Piechowicach - na parterze, blisko centrum, 119 tys. lic zaw. 9482 - 606
405 109
277852. 280 000 zł dom - wolnostojący, po remoncie, z pomieszczeniami gospodarczymi, 1300 m2
działki. w Rybnicy. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
277358. 3 pokoje 165 tys. - Zabobrze mieszkanie o
powierzchni 51 m2. na parterze Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75/75 23 505; 607 270 989
278406. 3 pokoje w dobrej cenie - I piętro, balkon.
Mieszkanie rozkładowe, słoneczne. Na podłogach
panele. Do lekkiego odświeżenia. Bardzo ciekawa
oferta. 55m2 niskie koszta. Polecam N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
276938. 3 pokojowe, 70 m2 Zabobrze II - rozkładowe mieszkanie na parterze, wymaga niewielkiego remontu, bardzo atrakcyjna cena 200 tys.
do negocjacji - 602 727 242
276947. 4 pokojowe Cieplice 190 tys. - 2 piętro w
spokojnej części Cieplic, nowe okna, panele, do
zrobienia kuchnia i łazienka. - 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
Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow. 700m2 i
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra-Kowary 601 221
559, 502 548 771

277479. 40 m2 z balkonem - 2 pokojowe ładne
mieszkanie koło SP4, rozkładowe mieszkanie,
zero nakładów finansowych! Marek Stępień nr lic
12181 - 508 240 821
276438. 40 m2 z balkonem - 2 pokojowe z balkonem, 3 piętro, czynsz 200 zł. Zero nakładów finansowych, ładnie zrobione, rozkładowe mieszkanie.
Marek Stępień lic nr 12181 - 508 240 821
277509. 52 m2 na Zabobrzu - ul. Kiepury na parterze, 2 pokoje z balkonem, 160 000 zł. do negocjacji.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
276328. 60 m2 w zielonej dzielnicy - 2-pokojowe
mieszkanie ładne i zadbane, z dużą kuchnią, I piętro, budynek położony pod lasem w okolicy Liceum
Żeromskiego, ogrodzona posesja, możliwość
wydzierżawienia garażu Lic.5124 - 603 491 335
278304. 64 m2 na Zabobrzu II - mieszkanie na
parterze, ładne 3 pokoje, blok z windą 207 000 zł
do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
276505. 7 zł/m2 grunt Trzcińsko - 2,58 ha z widokiem na Karkonosze, Śnieżkę i pobliskie skałki.
Teren w studium ujęty pod budowę obiektów
turystyki i rekreacji. Piękny teren, cena do rozmów.
Lic.5124 - 603 491 335
278299. 80 000 zł. mieszkanie - 46 m2, 2 pokoje,
pierwsze piętro w bloku, z garażem i ogródkiem.
Barcinek NŻ Lic 9549 - 667 219 752
277785. 98 m2 m3 w centrum - W bardzo dobrej
cenie. Mieszkanie w ścisłym centrum Jeleniej Góry!
Idealnie nadaje się na biuro lub inna działalność. Do
odświeżenia - N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
278296. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie po
remoncie, 3 pokoje, czwarte piętro w bloku, przy
ul. Kiepury. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
277332. Atrakcyjne trzypokojowe - Mieszkanie w
budynku z cegły, przestrzenne, 63m położone na I
piętrze, z balkonem. Cena 237 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
276851. Bez prowizji - Mieszkanie w spokojnej
okolicy. W pobliżu sklepy wielkopowierzchniowe,
targowisko. Mieszkanie znajduje się na czwartym
piętrze bloku. Karłowicza - 47 m2 - 145000 zł. Lic.
3290 - 692 178 993
277470. Bliźniak 330 tys. zł. - spokojna lokalizacja
w Cieplicach na tyłach Osiedla XX-lecia, 5 pokoi,
działka 500 m2, garaż, 2 duże balkony. Lic.5124
- 603 491 335
276475. Bliźniak na Gielniaka - zadbana i funkcjonalna połówka na spokojnym osiedlu, 495 tys. lic
nr 9482 - 606 405 109
278285. Bliźniak ok. Morcinka - zadbany, funkcjonalny, 5 sypialni + salon, garaż w budynku, cena
495 tys. Pelkom, Lic nr 9482 - 606 405 109
277335. Centrum - 97 m2 - Mieszkanie położone
na I piętrze, idealne na gabinety, biura. Cena 277
tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
277408. Centrum Szklarskiej - działka pod dom,
pensjonat, restaurację os. odp. zawodowo
R.Żukowski lic.7867 - 514 600 107
276378. Cieplice - Orle 2 pokojowe 47 m2 - Cieplice
(osiedle Orle), kuchnia, szafa komandor. Pilna
sprzedaż! nr lic. 3059 - 668 667 637
278405. Dom Gryfów - centrum, 100 000 zł.
Os. odp. zawodowo R. Żukowski lic. 7867 - 514
600 107
276442. Dom Mysłakowice - dom stan surowy
zamknięty 80 m2 działka 1200 m2. Cena 300000
zł. - nr lic. 6692 - 693 539 963
276861. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący
o powierzchni 245 m2 wraz z wolnostojącym
budynkiem gospodarczym o powierzchni 76
m2, w okolicach Jeleniej Góry - 608 476 183 i
608 021 872
276463. Dom szeregowy Kowary - w zabudowie
szeregowej do wykończenia 160 m2 działka
470 m2. Cena 295000 zł. Licencja nr 6692 - 693
539 963
277836. Dom Szklarska okolice - dom z pokojami
do wynajęcia o powierzchnia 445 m2, cena 695.000
złotych Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
276482. Dom w Wojcieszycach - po częściowym
remoncie, dobra lokalizacja, piękne widoki 420 tys.
lic nr 9482 - 606 405 109
277928. Domy z bala - czas montażu trzy miesiące
- 782 413 145
277466. Dworcowa - Cieplice - śliczne, słoneczne
mieszkanko w bardzo dobrym miejscu Cieplic.
Balkon - 692 178 993
278265. Dwupokojowe Piechowice - mieszkanie
o podwyższonym standardzie (sauna) w centrum
Piechowic - 48 m2, 127000 zł. Os. odp. zaw.:
Roksanes Żukowski lic. 7867 - 508 240 828
277862. Dwupokojowe Wojcieszów - słoneczne
2 pokojowe mieszkanie w Wojcieszowie 70 000
zł do negocjacji osoba odp zawodowo: Roksanes
Żukowski lic. 7867 - 508 240 828

278291. Działka budowlana - w Zachełmiu, ok.
2600 m2, cena 80 zł /m2 – Pelkom Lic nr 9482
- 606 405 109

277365. Ul. Kruszwicka dom - 160 m2, 6 pokoi,
działka 461 m2 Nieruchomości Pindyk, licencja nr
96 - 75/75 23 505; 607 270 989

277371. Działka piękny widok - położona w Komarnie, rolna 3,38 ha, cena 101.000 złotych - 75/75 23
505; 601 209 198

276469. Widokowa działka - w Zachełmiu ok. 2600
m2 po podziale lic nr 9482 - 606 405 109

277464. Kiepury 63 m2 - Duże, słoneczne mieszkanie w bardzo dobrej cenie. Czwarte piętro, ogromny
balkon. Lic. 3290 - 692 178 993

277375. Wojcieszyce działka - budowlana o
powierzchnia 1376 m2. Cena 65.000 złotych.
Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75/75 23
505; 601 209 198

277921. Komfortowe w centrum - 79 m2 - podwyższony standard. Taras. Luksusowe wnętrze i
wyposażenie. Szlachetne tynki. Zbigniew - lic.3290
- 692 178 993

276931. Zabobrze IV - 3 pokojowe - na 2 piętrze
w bardzo spokojnej i zielonej części Zabobrza.
Rozkładowe, czynsz 300 zł z ogrzewaniem i ciepłą
wodą - 602 727 242

277924. Lokal centrum - sprzedam lub wynajmę
79 m2, parter, ul. Klonowica, lic. zaw. 10728
- 501 181 875

100 000 zł działka - budowlana, 1503 m2 w
Jeżowie Sudeckim. Dojazd drogą asfaltową,
dostęp do mediów, w części ogrodzona. NŻ Lic
9549 - 667 219 752

277860. Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2
powierzchni użytkowej. Pierwsze piętro, 3 pokoje,
piękna okolica. 385 000 zł z całym wyposażeniem.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
276929. Ładne 2 pokojowe Kiepury - bardzo ładne
mieszkanko na 3 piętrze, 200 zł czynsz z ogrzewaniem i ciepłą wodą. - 602 727 242
277873. M2 Karłowicza - tanio - mieszkanie 2
pokojowe o powierzchni 41 m2, parter 120 000 zł.
- osoba odp. zawodowo: Roksanes Żukowski lic
7867 - 508 240 828
276910. Mieszkanie 3 pokojowe - 2900 zł./m2
Zabobrze os. odp. R. Żukowski lic. 7867 - 514
600 107
277900. Mieszkanie Kiepury - Bardzo ładne
mieszkanko dwupokojowe na Zabobrzu III, 51 m2,
przestronne, słoneczne, nie wymaga nakładów
finansowych. 168 tys. lic. 5524 - 600 406 805
276456. Mieszkanie na Orlim - 47 m2 - 160 tys. do
negocjacji – nr lic 5877 - 515 285 788
277906. Mieszkanie na Zabobrzu - 3 pokojowe,
wysoki parter, 200 tys. ABN Stępień, nr lic. 7867
- 514 600 102
276374. Noskowskiego 3 pokojowe 64 m2 - parter
63,64 m2 - 205.000 zł. nr lic. 3059 - 668 667 637
278340. Noskowskiego 35 m2 - 129.000 zł., 2
pokoje, bardzo fajne mieszkanie, tani czynsz nr. lic
3059 - 668 667 637
275926. 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

104 m2 tylko - 255 tys. 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
garderoba, pomieszczenie gospodarcze i garaż.
Ogród. Piękne po remoncie. Bardzo dobra oferta
- N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
117 m2, 5 pokojowe - mieszkanie blisko centrum
w zadbanym budynku kilkurodzinnym. Mieszkanie z balkonem, ogródkiem - nr lic. 10750 - 691
210 677
2 działki w Karpaczu - budowlane w pobliżu
“Western City” - każda 500 m2 warunki zabudowy,
widok na Śnieżkę - cena 80 000 zł za 1 działkę
lub 2 działki za 150 000 zł – mail: dzialka2009@
hotmail.com
2 pokoje - w Cieplicach na osiedlu Orlim. Bardzo
dobra lokalizacja. Mieszkanie ciepłe i słoneczne.
Bardzo dobra cena N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
2 pokoje Karłowicza szczytowe - narożne, bez balkonu, 47 m2, dwa pokoje, rozkładowe, do remontu.
W tym roku przewidziane ocieplanie bloku. Cena
145 tys. - 662 230 067
2 pokoje na Kiepury - 4 piętro, 63 m2, po remoncie,
widok z okna na Górę Szybowcową 219.000 nr lic.
5908 - 695 034 321
2 pokoje za 115 tys. - na Karłowicza. Do negocjacji.
Bardzo atrakcyjna oferta. Polecam. N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
2 pokojowe - mieszkanie 40 m2, kuchnia, łazienka,
p.pokój, balkon cena za metr 2900 Lic 5877 - 500
122 447
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3 pokojowe 60 m2 - rozkładowe z balkonem
ładne-słoneczne, w pobliżu centrum Jeleniej Góry mieszkanie w blokach, stan techniczny do remontu
Lic. 5877 - 500 122 447
3 pokojowe Bogusławskiego - mieszkanie 75
m2 blisko centrum. Rozkładowe, nowe okna,
nowe ogrzewanie - gazowe. Nr lic. 10750 - 691
210 677
3 pokojowe Miłków, 165 000 - Atrakcyjne, bezczynszowe. Zostaje duża część mebli. Więcej
inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zaw. Roksanes
Żukowski nr lic 7867 - 519 350 100
3 pokojowe ok. Akademii Ekonomicznej - i Liceum
Żeromskiego 75 m2, rozkładowe, cena 250 000 zł.
do negocjacji - nr lic. 10750 - 691 210 677
3 pokojowe oś. Orle - mieszkanie na trzecim piętrze
w ocieplonym bloku na os Orlim. Garaż, piwnica,
balkon, 54 m2 - 220000 zł. - 602 727 242
3 pokojowe Zabobrze - mieszkanie o powierzchni
63 m2. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
34 000 zł działka - budowlana, 3409 m3 z dostępem
do prądu, ładnie położona w Pasieczniku. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
38 m2 Zabobrze II - 2 pokojowe na II piętrze z
balkonem. Cena 129 tys. zł. Jeldom lic. 3059
- 600 434 800
4 pokojowe w Cieplicach - mieszkanie w kamienicy,
szczytowe, posiada skosy. Z ogródkiem. Cena
190 000 zł. Nieruchomości Partner lic. Zaw. 4917
- 608 223 858
40 m2 - 120 tys. - W bloku czteropiętrowym - nr lic.
5877 - 515 285 788
40 m2 - mieszkanie 2 pokojowe, cena 115 tys. Lic.
5877 - 500 122 447
40 m2 tylko 115 tys. - Na wysokim parterze w
bardzo dobrej lokalizacji, 2 pokoje. Cena do
negocjacji. Bardzo ciekawa oferta - N.Ż. lic.9549
- 793 363 574
47m2 na Orlim - Bardzo ładne mieszkanie po
remoncie. W Bardzo dobrej cenie. Polecam! N.Ż.
lic.9549 - 793 363 574
50 m2 na Kiepury - bardzo ładne 2 pokojowe
mieszkanie, położone na trzecim piętrze w bloku.
Atrakcyjna cena 168 000 zł NŻ Lic 9549 - 667
219 752

2 pokojowe 120 tys. - pilnie sprzedam mieszkanie
40 m2, 2 pokoje kuchnia p.pokój, balkon Lic 5877
- 500 122 447

52 m2 centrum - ładne mieszkanie dwupokojowe,
własne ogrzewanie gazowe, N.City, lic. 5524
- 662 112 344

276381. Ok. Akademii Ekonomicznej - I p. w
budynku z cegły, 3 pokojowe. Pokoje ustawne,
słoneczne. Na podłodze deski. Ogrzewanie
gazowe, nowe instalacje, nowy piec. Okna nowe
PCV - lic. zaw. 10728 - 501 181 875

2 pokojowe JG - 41 m2, 118 tys. zł. do negocjacji.
Zabobrze - nr lic. 10750 - 691 210 677

52 m2 centrum - mieszkanie dwupokojowe tylko
2690 zł. za metr, N.City, lic. 5524 - 662 112 344

2 pokojowe mieszkanie - 40 m2, na Zabobrzu II,
ładne, słoneczne, balkon, piwnica. Dobra lokalizacja
- 604 867 757

52 m2 na Zabobrzu - Kiepury, na parterze
mieszkanie 2 pokoje do remontu. NŻ Lic 9549
- 667 219 752

277913. Ok. Akademii Ekonomicznej - słoneczne
2 pokojowe, I piętro, budynek z cegły, nowe ogrzewanie gazowe - 501 181 875

2 pokojowe mieszkanie - 47 m2 w centrum
Szklarskiej Poręby Nieruchomości Żebrowscy
9549 - 793 355 015

276466. Okolice Parku Kościuszki - mieszkanie
w kamienicy, niskie koszty utrzymania (ok. 115
zł./msc), bardzo ładne, drewniane podłogi, nietypowy rozkład, 69 m2. Atrakcyjna cena 180 tys.
l5524 - 600 406 805

2 pokojowe mieszkanie - przy ul. Słowackiego,
budynek odnowiony, dach i elewacja wewnętrzna
po remoncie, własne gazowe c.o. wymienione
okna, czynsz 108 zł. 40 m2, cena 125 tys. Lic
5877 - 500 122 447

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 lic.
5524 - 600 406 805

277359. Piechowice mieszkanie - 3 pokojowe
52 m2 na pierwszym piętrze 135.000 zł. Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75/75 23 505;
607 270 989

2 pokojowe mieszkanie - z balkonem na 1 piętrze w
Cieplicach. NKról lic. 8151 - 600 258 703

276461. Piękne M2 na Kiepury - dwupokojowe po
remoncie, 51 m2. III piętro. Atrakcyjna cena: 168
tys. l5524 - 600 406 805

2 pokojowe w Cieplicach - Ładne, zadbane, duża
kuchnia wraz z zabudową. Nieruchomości Partner
lic.4917 - 608 223 858

277474. Piękne Wyspiańskiego - na pierwszym
piętrze, po kapitalnym remoncie. Wszystko na
gwarancji, najlepsze materiały, 2 sypialnie + kuchnia
z aneksem jadalnianym. Czynsz 170 zł. Polecam!
Marek Stępień – lic. nr 12181 - 508 240 821
277459. Po kapitalnym remoncie - mieszkanie 42
m2 z ładnym ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 9549 - 509 156 552
277515. Podgórzyn 400 m2 - Piękny dom w
Podgórzynie z własną działalnością gospodarczą.
Więcej inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zaw.
Roksanes Żukowski nr lic 7867 - 519 350 100
277520. Kawalerka w idealnym miejscu. Po
kapitalnym remoncie, z kominkiem. Przy bramie
Wojanowskiej. Marek Stępień - lic. nr 12181
- 508 240 821
276383. Świetne 3 pokojowe 62 m2 Kiepury - 62
m2, wysoki standard wykończenia. W cenie zabudowa kuchenna ze sprzętemAGD oraz zabudowa
łazienki z pralką, szafa komandor, karnisze, lampy.
220.000zl nr lic. 3059 - 668 667 637
278228. Trzypokojowe 160 000 zł. - 44 m2, 2p,
na Karłowicza, os odp. zawodowo: Roksanes
Żukowski lic. 7867 - 508 240 828
278235. Trzypokojowe 170 000 zł. - 51 m2, Zabobrze II, osoba odp. zawodowo: Roksanes Żukowski
lic. 7867 - 508 240 828

2 pokojowe na Zabobrzu - bez pośredników
- 691 115 411

2 pokojowe Zabobrze - 38 m2 130 tys. zł. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
3 pokoje - 165000 zł. Lic. 5908 - 723 143 566
3 pokoje na Kiepury - 1 piętro, 63 m2, 235.000 z
pełnym umeblowaniem lic. 5908 - 695 034 321
3 pokoje na Zabobrzu III - 63 m2. Do sprzedania
bardzo ładne mieszkanie na Zabobrzu III na
pierwszym piętrze z pełnym umeblowaniem - nr
lic. 5877 - 515 285 788
3 pokoje w Piechowicach - mieszkanie w rozsądnej
cenie. Mieszkanie po remoncie do odświeżenia.
Nowe okna. niski czynsz. I piętro. Balkon. Polecam.
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
3 pokoje za 115 tys. - Mieszkanie 64 m2 na I piętrze,
0,5 km od Jeleniej Góry. Os. odp. D. Stępień lic. nr
5627 ABN Stępień Nieruchomości - 514 600 103
3 pokoje, 85 m2 - mieszkanie rozkładowe położone
na wysokim parterze do niewielkiego remontu.
Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 869 172

60 m2 na 1-go Maja - mieszkanie 2 pokojowe
do remontu, trzecie piętro w kamienicy. Centrum
Jeleniej Góry. 150000 zł. do negocjacji. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
68 m2 w Cieplicach Śl. - 4 pokojowe mieszkanie na
II piętrze. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
72 m2 ścisłe centrum - ładne 3 pokojowe mieszkanie z ogrzewaniem gazowym i kominkiem
zlokalizowane na I piętrze przy ulicy Wolności
niedaleko Bankowej. Mieszkanie wymaga jedynie
odświeżenia. Lic.5124 - 603 491 335
790 359 599 - mieszkanie trzypokojowe, poddaszowe w Cieplicach, ogródek, garaż, 185 tys. zł,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Atrakcyjna działka w Mysłakowicach - Czerwonym Dworku z pięknym widokiem na Karkonosze i Sokoliki 4150 m2 - 508 242 842
Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie, po remoncie,
3 pokoje, czwarte piętro w bloku, na Zabobrzu III.
NŻ lic 9549 - 667 219 752
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 w Cieplicach - cena 330 tys. zł, 5 pokoi,
2 balkony, działka 500 m2, spokojna lokalizacja na
tyłach Osiedla XX-lecia. Lic.5124 - 603 491 335

3 pokojowe - Do sprzedania mieszkanie na Lwóweckiej w JG j.gorka@stepien.org.pl Os. odp. zaw.
R Żukowski lic7867 Abn Stępień nieruchomości
- 514 600 102

Budynek gospodarczy - do adaptacji na działalność gospodarczą wraz z działką przynależną 1608
m2 tylko 70 tys. - cena go negocjacji, w Kaczorowie
- 793 355 015

3 pokojowe - umeblowane w JG os. odp. Żukowski
lic. 7867 ABN Stępień - 514 600 102

Ciekawy dom - Komfortowy dom w granicach
miasta J.G. parterowy z poddaszem użytkowym
podpiwniczony na działce 700 m2. (lic 4566) - 75
75 250 45
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Cieplice - 47 m2 po remoncie za 160 tys. do
negocjacji – nr lic. 5877 - 515 285 788

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Cieplice - bardzo ładne mieszkanie na osiedlu
Orlim 47 m2 - 160 tys. do negocjacji nr lic. 5877
- 515 285 788

Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Cieplice - Oś. Orle - IVp, 3 pokoje, słoneczne,
rozkładowe, opcjonalnie garaż - 603 502 232
Cieplice trzypokojowe - Przytulne mieszkanie na
poddaszu, ogródek, garaż, 185 tys. zł, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Czteropokojowe - Karpacz - Mieszkanie w
kamienicy, I piętro, 104 m2, do remontu, ogródek
i garaż, świetna inwestycja i doskonała cena
- nPartner Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Dom - w J G na Wzgórze Wandy 498 tys. j.gorka@
stepien.org.pl os. odp. zaw. Żukowski lic. 7867ABN
Stępień nieruchomości - 514 600 102
Dom - w stanie surowym zamkniętym posadowiony na działce 400 m2. (lic. 4566) - 75 75
25 045
Dom 230 tys. zł - wolnostojący w okolicy JG- 8 km.
Dobry dojazd, ładne widoki. Cena do negocjacji nr
lic. 10750 - 691 210 677
Dom 3 kondygnacje - w Jeleniej Górze - posadowiony na działce 442 m2 (lic. 4566) - 75 75
25 045
Dom blisko JG - nowy dom ok. 6 km od JG.
Powierzchnia całkowita 245 m2, działka 1980 m2.
Zbudowany z wysokiej klasy materiałów Pelkom
nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom do wykończenia - W Jeżowie Sudeckim.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym o
powierzchni 160 m2. W spokojnej okolicy w bardzo
dobrej cenie. N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
Dom jednorodzinny - posadowiony na działce
1262 m2. Dom nowy, wymaga niewielkiego
wykończenia. (lic. 4566) - 75 75 250 45
Dom jednorodzinny - wolnostojący, w dobrym
stanie. W spokojnej okolicy z pięknym widokiem i
dobrym dojazdem do centrum. Parter z niezależnym wejściem. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 608 223 858
Dom parterowy - do zamieszkania, blisko centrum
w bardzo dobrej cenie. Nieruchomości Partner
lic.4917 - 604 869 172
Dom parterowy - dom mieszkalny z poddaszem
użytkowym na wysokim podpiwniczeniu 3 kondygnacyjny posadowiony na działce 697 m2. (lic
4566) - 75 75 250 45
Dom parterowy - w bardzo dobrej lokalizacji blisko
centrum o powierzchni użytkowej 127 m2 na
działce 1000 m2 do zamieszkania. Cena 465 tys.zł.
Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 869 172
Dom Szklarska Poręba - atrakcyjnie położony dom
w Szklarskiej Porębie. Cena 860 tys. zł do negocjacji Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom w Cieplicach - ciekawy, w spokojnej okolicy,
dużo zieleni wokół. Wejście z boku do przestronnego holu, obszerny garaż. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 608 223 858
Dom w Cieplicach - Dom w Cieplicach - 510
289 144
Dom w Jeleniej Górze - bez konieczności remontowania w atrakcyjnej dzielnicy o powierzchni
użytkowej 160 m2 - garaż w budynku, duży taras
od strony ogrodu - 507 055 422
Dom w Karpaczu 497 tys. - Bardzo ładny i funkcjonalny dom. Do zamieszkania od zaraz. Polecam
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574

SYLWIA
Tel. 500 014 215, e-mail: smysliwiec@jelonka.com

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

Tel. 663 663 648, e-mail: lena@jelonka.com
Dom, okazja 179 tys. zł., - 14 km od Jeleniej Góry,
stan surowy zamknięty, powierzchni użytkowa
150 m2, działka 800 m2, bez pośredników - 696
421 853

Działka zabudowana 3686 m2 - położona 3
km od trasy A4 oraz 61 km od Jeleniej Góry. Cele
mieszkaniowe lub działalność gospodarcza. Bez
pośredników - 602 383 158

Duże M3 z tarasem i balkonem na Kiepury. Os.
odp. D. Stępień - lic. nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości - 514 600 103

Działki budowlane - na os. Czarne -1000 i
1200 m2. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
869 172

Duże M4 w centrum - 95 m2. Os. odp. D.
Stępień lic. nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości
- 514 600 103

Eleganckie mieszkanie – 2 pokojowe o
powierzchni 50 m2 na I-piętrze w budynku wielorodzinnym, okolice Małej Poczty, niski czynsz,
cicha okolica do zamieszkania od zaraz - lic.2400
- 669 620 071

Dwupokojowe - Zabobrze II 54 m2, 145 tys.
zł. licencja 5124 - 601 551 213
Dwupokojowe 62 m2 - blisko centrum
położone na wysokim parterze z osobnym wejściem od ulicy. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 869 172
Dwupokojowe Kowary - Ładne 2 pokojowe
mieszkanie w Kowarach 85 000 zł. do negocjacji,
os. odp. zawodowo: Roksanes Żukowski lic 7867
- 508 240 828
Dwupoziomowe, Szklarska - 83 m2, centrum,
duży taras, piękny widok! Więcej inf.: Joanna
Szwarga Osoba odp. zaw. Roksanes Żukowski
nr lic 7867 - 519 350 100
Działka 1258 m2 Karpacz - budowlana w
Karpaczu z dogodnym dojazdem, media w pobliżu,
cena 250 zł/ m2 do negocjacji. Nr lic. 10750 - 691
210 677
Działka budowlana - w Dziwiszowie, powierzchnia 1170 m2 Nieruchomości Partner lic. 4917
- 608 223 858
Działka budowlana Mysłakowice - 79.000 zł.
ABN Nieruchomości Stępień os. odp. Roksanes
Zukowski nr lic.7867 - 514 600 108
Działka budowlana w Łomnicy - 23 zł/m2 nr lic.
7867 - 514 600 108
Działka Cieplice - budowlana - powierzchnia
1000 m2. nr lic. 10750 - 691 210 677
Działka Cieplice - budowlana, w okolicy Szkoły
Podstawowej nr 3, blisko media. lic. zaw. 10728
- 501 181 875

Dom w Piechowicach - tanio - nr lic.7867 - 514
600 108
Dom w Radomicach - wraz z działką 9100 m2
tylko 60 tys. Nieruchomości Żebrowscy 9549
- 793 355 015

Działka Karpacz - budowlana 1250 m2 z dogodnym dojazdem, media w pobliżu. Cena 250 zł/ m2
do negocjacji nr lic. 10750 - 691 210 677

Dom w stanie surowym - W Jeżowie Sudeckim,
w dobrej cenie. Dom parterowy z poddaszem
użytkowym - N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574

Działka Sobieszów - widok na Śnieżkę oraz
Chojnik, wszystkie media os. odp. zawodowo
R.Żukowski lic.7867 - 514 600 107

Dom we Lwówku Śląskim - bardzo atrakcyjny i
zadbany położony na osiedlu domów jednorodzinnych. Os. odp. D. Stępień - lic. nr 5627ABN Stępień
Nieruchomości - 514 600 103

Działka w Cieplicach - 1 ha - 605 594 123

Dom wiejski - w Jarkowicach, do remontu, 110 m2
działka 2400 m2, 165 tys. zł. Pośrednik nr lic.7867
- 514 600 105

Działka w Górzyńcu 4512 m2 - piękna okolica i
widoki - 667 264 181

REKLAMA

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

LENA

Działka Karpacz - 1258 m2, widokowa działka
budowlana, pod zabudowę mieszkalno-usługową,
wszystkie media, lic. zaw. 10728 - 501 181 875

Dom wolnostojący - Dom w Kowarach 1 piętrowy
na działce 624 m2. (lic. 4566) - 75 75 25 045

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

Działkaw Dziwiszowie - budowlana, powierzchni
1100 m2 Nieruchomości Partner lic. 4917 - 608
223 858

Działka w Łomnicy - Os. odp. D. Stępień lic. nr
5627 ABN Stępień Nieruchomości - 514 600 103
Działka w Trzcińsku - ładnie położona. Os. odp.
D. Stępień lic. nr 5627ABN Stępień Nieruchomości
- 514 600 103

Gospodarstwo Rolne - w mieście bez
pośredników - 698 265 036
Hala w Podgórzynie - posiada plac oraz rampę
rozładunkowa. Dobry dojazd z głównej drogi. Os.
odp. D. Stępień lic. nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości - 514 600 103
Kawalerka - 6 km od centrum Jeleniej Góry.
Ogrzewanie elektryczne i piec kaflowy. Cena 42000
zł. Bez pośredników - 602 383 158
Kawalerka - w nowym budownictwie blisko
centrum, cena 95000 - 509 469 002
Kawalerka 1 Maja - po remoncie 28 m2, N.
City, lic. 5524 - 662 112 344
Kawalerka 28 m2 - w centrum po remoncie 95
tys. - 796 160 678
Kawalerka 30 m2 - ulica 1 Maja właściciel
- 514 000 838
Kawalerka na Zabobrzu - mieszkanie w bloku,
ładne, słoneczne, składające się z dużego pokoju,
łazienki, kuchni i przedpokoju. Stan ogólny dobry
(lic 4566) - 75 75 250 45
Kawalerka po remoncie - na Zabobrzu. 130
tys. Os. odp. D. Stępień lic. nr 5627 ABN Stępień
Nieruchomości - 514 600 103
Kawalerka ul. 1 Maja - mieszkanie po
remoncie, atrakcyjna cena N. City, lic. 5524,
- 662 112 344
Kawalerka w centrum - 39 m2 w ładnym
budynku. Os. odp. D. Stępień lic. nr 5627 ABN
Stępień Nieruchomości - 514 600 103
Kawalerka w Jeleniej Górze - tanio ABN Nieruchomości Stępień os. odp. Roksanes Żukowski
nr lic.7867 - 514 600 108
Komfortowe mieszkanie - dwupoziomowe
w Cieplicach 53 m2 Niskie koszty utrzymania.
Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica,
suszarnia i pomieszczenie socjalne - (lic 4566)
- 75 75 25 045
Kostrzyca działka - z wydanymi warunkami
zabudowy o powierzchnia 3200 m2, cena 145.000
zł. Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75/75 23
505; 601 209 198
Lokal - użytkowy w Sobieszowie centrum ul,
Cieplicka 66,90 m2, cena 205 000 zł. -(3064 M2).
Lokal przeznaczony do rożnej działalności (sklep)
- 508 183 788
Lokal w centrum - Sprzedam/wynajmę lokal w
Centrum JG ul. Klonowica 79 m2, parter, wejście
bezpośrednio od strony ulicy, do remontu. lic. zaw.
10728 - 501 181 875

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Luksusowa szeregówka - z pełnym wyposażeniem, w bardzo dobrej lokalizacji. Nieruchomości
Partner lic.4917 - 604 869 172
Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2
powierzchni użytkowej, 3 pokoje, pierwsze piętro,
w budynku kilkurodzinnym, na spokojnym osiedlu
Jeleniej Góry. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
Luksusowe mieszkanie - w mieszkaniu
znajduje się sypialnia z wyjściem na balkon i z garderobą, pokój dzienny, kuchnia z wyjściem na drugi
balkon, przedpokój, duża łazienka. Po kapitalnym
remoncie (4566) - 75 75 25 045

Ładne mieszkanie - rozkładowe, środkowe o
powierzchni 63,25 m2 na I-piętrze w bloku 4piętrowym, Zabobrze III, bardzo wysoki standard,
rozsądna cena. N. Szymkiewicz lic.zaw.2400
- 669 620 071

Mieszkanie - bardzo ładne 2 pokojowe o
powierzchni 54 m2 na 2 piętrze w bloku 3 piętrowym, słoneczne, przestronna łazienka, kuchnia
- meble w zabudowie. N. Szymkiewicz - lic. zaw.
2400 - 669 620 071

Ładne mieszkanie 3 pokojowe - z zabudowaną
kuchnią i częściowo umeblowane 57 m2 na Obr.
Westerplatte Nieruchomości Żebrowscy 9549
- 793 355 015

Mieszkanie - eleganckie 3 pokojowe okolice
Morcinka o powierzchni 50,80 m2 na III-piętrze
w bloku 4 piętrowym na 3 piętrze, rozkładowe,
środkowe, czynsz niewysoki - lic. zaw.2400 - 669
620 071

Ładny dom - jednorodzinny 130 m2 (działka 220
m2). Teren ogrodzony i starannie wypielęgnowany.
Serdecznie polecam ( lic 4566) - 75 75 250 45

Ładna mieszkanie 2 pokojowe - 55 m2 w spokojnej części miasta na Hoffmana Nieruchomości
Żebrowscy 9549 - 793 355 015

M-2 w Karpaczu - M-2 w Karpaczu. Os. odp. D.
Stępień lic. nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości
- 514 600 103

Ładne 2 pokojowe - na Zabobrzu - 691 115 411

M2 za Carrefourem - słoneczne mieszkanie na 2
piętrze z pięknym widokiem na Górę Szybowcową,
zlokalizowane w spokojnej, zielonej części Zabobrza. Atrakcyjna cena - lic. 5524 - 503 111 466

Ładne komfortowe mieszkanie - 82 m2 w
Cieplicach Nieruchomości Żebrowscy 9549
- 793 355 015
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe o powierzchni 37
m2 po remoncie na I-piętrze w bloku 4-piętrowym,
przytulne, ciepłe, klatka schodowa zadbana.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe w Mysłakowicach
Nieruchomości Żebrowscy 9549 - 793 355 015
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe, rozkładowe,
środkowe o powierzchni 51,20 m2 na I-piętrze,
Zabobrze III, dobra cena, klatka schodowa zadbana
- lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe okolice Małej
Poczty o powierzchni 64 m2, budynek wielorodzinny, duży balkon, atrakcyjna cena - ic.2400
- 669 620 071
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe z balkonem w
centrum. Mieszkanie odrestaurowane, stolarka
drzwiowa. Do mieszkania przynależą 2 piwnice.
Warto. (Lic. 4566) - 75 75 25 045
Ładne mieszkanie - na parterze, środkowe, rozkładowe o powierzchni 54,5 m2 po remoncie, duży
balkon, dobra cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071

M3 za 170 000 zł. - mieszkanie trzypokojowe 51 m2
na Zabobrzu II os. odp. zaw: Roksanes Żukowski
lic. 7867 - 508 240 828
Mieszkanie - 2 pokojowe bardzo ładne po
remoncie o powierzchni 47,55 m2, na IV-piętrze,
Zabobrze I, rozkładowe, środkowe, czynsz niski,
umiarkowana cena. N. Szymkiewicz lic.2400
- 669 620 071
Mieszkanie - 2 pokojowe bardzo ładne w kamienicy o powierzchni 54 m2, po kapitalnym remoncie
na I-piętrze, blisko centrum, wysoki standard, niski
czynsz, dobra cena. N. Szymkiewicz lic. zaw.2400
– 669 620 071

Mieszkanie - w domu 54 m2, dzielnica willowa,
150 tys. - 691 801 777
Mieszkanie 2 pokoje - 46 m2, bezczynszowe w
Barcinku za 113 tys. zł. - 665 467 333
Mieszkanie 3 pokojowe - 61 m2 zadbane w
okolicach SP 10 nowe budownictwo bez pośredników - 793 084 303
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne, ciepłe,
środkowe o powierzchni 55,65 m2 na III piętrze,
Zabobrze, blok 4-piętrowy, doskonała lokalizacja,
atrakcyjna cena - lic. zaw. 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 bezczynszowe - mansardowe w
Cieplicach mierz. Po obrysie 64 m2, 3 pokojowe,
kuchnia, łazienki, przedpokój, spiżarka, garaż,
piwnica, ogródek - 504 091 818

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

Mieszkanie blisko centrum - jednopokojowe z
dużą kuchnią, łazienką i przedpokojem na I piętrze.
Mieszkanie w stanie deweloperskim. Okazyjna
cena. Polecam - (lic. 4566) - 75 75 25 045

Mieszkanie - 2 pokojowe w okolicach Morcinka
o powierzchni 52 m2 na 4-piętrze, bardzo ciepłe, do
wprowadzenia, standard dobry, czynsz 260 zł/m-c,
dobra cena - lic. zaw. 2400 - 669 620 071

Mieszkanie blisko centrum - mieszkanie 3
pokojowe (76 m2). W pokojach podłogi drewniane,
okna nowe PCV, ściany gładkie. Bardzo niskie
opłaty - (lic. 4566) - 75 75 25 045

Mieszkanie - 94 m2, 3 Pokojowe, 2 balkony,
piwnica, po remoncie - 320 tys. - 606 332 383

Mieszkanie dwupokojowe - mieszkanie, dwa
pokoje z balkonem, ładnie wykończone. W przedpokoju szafa typu komandor, łazienka po remoncie.
(lic. 4566) - 75 75 25 045
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Mieszkanie Malczewskiego 51 m2 - 3 pokoje,
IIIp, po remoncie. Możliwość dokupienia garażu.
Bez pośredników - 661 029 447
Mieszkanie na parterze - 3 pokojowe, kuchnia,
przedpokój, łazienka nowa, WC osobno. Dodatkowo 2 piwnice + pomieszczenie gospodarcze.
Ściany czyste, gładzie i tapety. Okna PCV. W
przedpokoju szafa komandor. (lic 4566) - 75
75 250 45
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokoje, 33,5 m2 115
tys. do negocjacji. Os. odp. D. Stępień lic. nr 5627
ABN Stępień Nieruchomości - 514 600 103
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe na III-piętrze o powierzchni 50,10 m2 w bloku 4 piętrowym,
słoneczne, dobry standard, zadbane, lokalizacja
bardzo dobra. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe w
wieżowcu na parterze. Niski koszt utrzymania. (lic
4566) - 75 75 250 45
Mieszkanie na Zabobrzu - parter, 3 pokojowe
200000 j.gorka@stepien.org.pl Os. odp. zaw. R
Żukowski licencja 7867Abn Stępień nieruchomości
- 514 600 102
Mieszkanie o powierzchni 48 m2 - położone
- parter bloku - 693 037 419
Mieszkanie trzypokojowe w centrum - Jeleniej
Góry, atrakcyjne wyposażone po remoncie okazja
- 669 628 613
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe o
powierzchni 71 m2 na II-piętrze w kamienicy
3-piętrowej, rozkładowe, wymaga niewielkiego
remontu, doskonała lokalizacja, czynsz 220 zł./ m-c.
N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w centrum - 98 m2 dwa pokoje. Ścisłe centrum Jeleniej Góry. Bardzo okazyjna cena.
Parter. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
Mieszkanie w centrum - funkcjonalne, słoneczne, ciche 3 pokojowe o powierzchni 82,13
m2 na IV-piętrze budynku wielorodzinnego, po
remoncie na 4-piętrze, czynsz niewysoki - lic.2400
- 669 620 071
Mieszkanie w centrum - Szklarskiej Poręby NŻ
9549 - 793 355 015
Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokojowe na I-piętrze w bloku 3-piętrowym o powierzchni 67,4 m2,
duży balkon, doskonała lokalizacja, do remontu,
atrakcyjna cena – lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Kowarach - przy ulicy Bocznej
- bez pośredników, po remoncie - 509 282 618
Mieszkanie w Piechowicach 36 m2 - niski czynsz
1 piętro. Cena 52 tys. - 785 599 905
Mieszkanie w Sobieszowie - bardzo ładne
3-pokojowe o powierzchni 80 m2 na wysokim parterze, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
- lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - w skład
mieszkania wchodzą 3 pokoje z balkonem.
Mieszkanie po remoncie. W przedpokoju szafa
typu Komandor. Niedaleko wyciągi narciarskie.
Zapraszam (lic 4566) - 75 75 25 045
Mieszkanie z kominkiem i z antresolą w pięknej
części Jeleniej Góry Os. odp. D. Stępień lic. nr 5627
ABN Stępień Nieruchomości - 514 600 103
Mieszkanie z ogrodem - 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka z natryskiem i przedpokój na I piętrze z
ogrodem, 50 m2. Bardzo słoneczne - (lic. 4566)
- 75 75 25 045
Nieruchomość komercyjna - Nieruchomość
położona przy głównej drodze do Karpacza.
Budynek mieszkalno-usługowy idealny na gastronomię Os.odp.D.Stępień.lic.nr.5627 ABN Stępień
Nieruchomości - 514 600 103
Nietypowe na Zabobrzu III - mieszkanie na
parterze, 3 pokojowe, kuchnia, duża łazienka i
przedpokój oraz duży taras (ok. 50 m2). Idealny
stan mieszkania. Niskie opłaty. Zapraszamy. (lic.
4566) - 75 75 25 045
Noskowskiego, 160 000, 53 m2 - 2 pokoje,
duży balkon, atrakcyjna lokalizacja. Więcej informacji Joanna Szwarga Osoba odp. zaw. Roksanes
Żukowski nr lic 7867 - 519 350 100
Nowe mieszkania ul. Kadetów, cena 2500 zł./m2.
numer lic. 3290 INDOM - 662 040 448
Nowe, ładne mieszkanie - 2 pokojowe, po
remoncie, rozkładowe, 54 m2. W cenie mieszkania
kuchnia umeblowana w dobre jakościowe meble i
sprzęt. Polecam (lic 4566) - 75 75 25 045
Nowy dom - 15 min od Jeleniej Góry! Os. odp. D.
Stępień lic. nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości
- 514 600 103

Oddam za odstępne - kawalerkę w Kowarach
TBS kuchnia umeblowana - 721 207 663
Ok. Akademii Ekonomicznej - 3 pokojowe 75 m2,
Ip. ładny rozkład, budynek z cegły, nowe ogrzewanie gazowe, lic. zaw. 10728 - 501 181 875
Okazja - 40 m2. za 115 tys. na Zabobrzu Lic.
5877 - 500 122 447
Piękną działka w Wojcieszycach - powierzchnia
ok. 3000 m2. Widok na cala panoramę Karkonoszy
- 600 552 310
Piękne mieszkanie - 2 pokojowe, 50 m2 w
centrum Jeleniej Góry, po remoncie. Cena 160
tys. NŻ Lic.9549 - 660 408 360
Piętrowe mieszkanie - ul. Wyspiańskiego. Parter: kuchnia z pomieszczeniem dziennym. 1 Piętro:
łazienka, pokój, duży taras - 792 317 144
Pilnie 2 pokojowe - 40 m2 Lic. 5877 - 500
122 447
Pilnie 2 pokojowe - zdecydowanie tanio 2900
za m2, sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu Lic 5877 - 500 122 447
Pilnie 3ha gruntów - przy drodze asfaltowej
N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
Pilnie dom w Komarnie - w trakcie remontu w
bardzo dobrej lokalizacji, z ogrodem 2.000 m2.
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 0748 54
Pilnie domy w zabudowie - bliźniaczej, stan
deweloperski, w bardzo ładnej widokowo lokalizacji.
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
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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
Dwa pokoje, Cieplice - 605 886 770
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
Pokój kobiecie pracującej, zmotoryzowanej
- Wojcieszyce - 692 347 761

Pilnie dwupokojowe - niedaleko centrum, po
remoncie, około 50 m2. Niskie koszty utrzymania.
NŻ Lic. 9549 - 660 408 360

Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka
- meblowane, parking, cisza - pracującej pani
- 692 347 761 - Wojcieszyce

Pilnie tylko 130.000 zł. - za trzypokojowe mieszkanie 46 m2, I piętro, środkowe z balkonem po
kapitalnym remoncie - 505 074 854

Wynajmę, sprzedam połowę domu w Cieplicach - 603 139 918

Pilnie za gotówkę - mieszkanie 2 lub 3 pokoje,
na Zabobrzu III. Pierwsze piętro lub blok z windą.
Pilne NŻ - 667 219 752

Bez pośredników na Placu Ratuszowym 3
pokojowe umeblowane, Iip. Ogrzewane z sieci,
wliczone w czynsz z kaucją 1 mc + liczniki
- 075 75 263 36

Przestronne 3 pokojowe - dobrze nasłonecznione na Zabobrzu. Stan bardzo dobry. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 608 223 858

Mieszkanie dwupokojowe z miejscem parkingowym w Cieplicach. Czynsz 800 zł + kaucja +
liczniki - 502 351 405

Przestronne mieszkanie - przy ul. Noskowskiego Os. odp. D. Stępień lic. nr 5627ABN Stępień
Nieruchomości - 514 600 103

Wynajmę kawalerkę w centrum Jeleniej Góry
650 zł mc + liczniki, w tym czynsz i ogrzewanie.
Polecam - 75 755 23 89 lub 0601 880 444

Przytulne mieszkanie - bardzo ładne 2-pokojowe o powierzchni 48 m2 na VIII-piętrze, środkowe,
Zabobrze III, balkon od południa, czynsz niewysoki,
atrakcyjna cena. lic.zaw.2400 - 669 620 071
Rozkładowe, 2 pokoje - Wysokie mieszkanie
po remoncie, z widokiem na góry. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 608 223 858
Sosnówka - piękna posiadłość w Sosnówce.
j.gorka@stepien.org.pl - os. odp. zaw. R Żukowski lic. 7867 Abn stępień nieruchomości - 514
600 102
Sprzedam, zamienię na Wrocław lub wynajmę
mieszkanie nowe 2 pokojowe na 1p. Balkon,
parking samochodowy, centrum Jeleniej Góry
- bardzo ładny dom - 664 514 258
Tanie - ładne 2 pokojowe - pilnie mieszkanie - lic.
5877 - 500 122 447
Tanie mieszkanie - bardzo słoneczne 3 pokojowe
o powierzchni 63,24 m2 na IV-piętrze w bloku
4-piętrowym, do częściowego remontu, klatka
schodowa zadbana i szeroka, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - przytulne 2 pokojowe,
zadbane na 2-piętrze budynku wielorodzinnego, o
powierzchni 52,50 m2, blisko centrum, atrakcyjna
cena - lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Trzypokojowe w centrum - mieszkanie na I
piętrze w kamienicy po kapitalnym remoncie cena
355 tyś zł licencja 5124 - 601 551 213
Tylko 19.000 zł. - za działkę budowlaną
.N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Tylko 80 000 zł - mieszkanie 2 pokoje, 46 m2,
pierwsze piętro w bloku z garażem i ogródkiem.
Barcinek. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
XX-lecia - 2 pokojowe, można mieszkać od
zaraz. Atrakcyjna cena. ABN Stępień lic. 5627
- 514 600 103
Zabobrze 47 m2 - do remonty na drugim piętrze
- nr Lic. 5877 - 515 285 788
Zabobrze III - 3 pokoje, balkon, komfortowe
i przytulne. Dobra cena - NŻ Lic 9549 - 660
408 360
Zabobrze III - 50 m2 w dobrej cenie Nr. Lic
5877 - 515 285 788
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Zabobrze III - bardzo ładne 2 pokojowe (54 m2)
po remoncie. W cenie mieszkania umeblowana
kuchnia w jakościowe meble i sprzęt. Okna nowe
PCV. Podłogi: deski oraz nowe płytki. Polecam (lic
4566) - 75 752 5045

Kawalerka umeblowana - Sobieszów - 667
268 932 lub 663 569 799
2 pokoje na Zabobrzu ll - 40 m2, bardzo słoneczne
dobra lokalizacja, budynek ocieplony, czynsz 178
zł. - 604 867 757
2 pokojowe - kuchnia, łazienka, CO w domu wolnostojącym Wleń 200 zł. + opłaty - 693 033 010
2 pokojowe - w centrum Jeleniej Góry (rynek),
atrakcyjna cena - 501 662 442
2 pokojowe mieszkanie 29 m2 - nieumeblowane w
Jeleniej Górze ul. Morcinka czynsz 700 zł. + woda +
prąd + kaucja za 2 miesiące - 784 863 960
2 pokojowe, umeblowane mieszkanie - blisko
centrum. Koszt 750 zł. + media. Dostępne od 1
stycznia 2010 - 666 085 807
3 pokojowe mieszkanie - obok 1LO i AE. 2 piętro,
wysoki standard, po remoncie. Cena: 1500 + media
- 519 146 363
3 pokojowe na Placu Ratuszowym - mieszkanie
1200 zł. + liczniki - nr lic 7867 ABN Stępień - 514
600 102
64 m2 po remoncie - mam do wynajęcia 3pokojowe mieszkanie na II piętrze, po kapitalnym
remoncie z zabudowa kuchenna. Jeldom lic.3059
- 666 830 830
80 m2 centrum z witryną - do wynajęcia od zaraz
w bardzo dobrej lokalizacji. Idealnie nadaje się
na sklep jak i inna działalność. Lokal z łazienką
i pomieszczeniem socjalnym - N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
Atrakcyjna kawalerka w centrum - w nowym
budynku, teren zielony, parking, brama na pilota,
umeblowana, ciepła. 800 zł i woda, prąd - po 17:00
- 664 927 949

Kawalerka w centrum - w nowo wybudowanym budynku przy ul. Chrobrego, urządzona,
wysoki standard. 800 zł + czynsz (ok. 200 zł.) +
media (prąd i woda) - 601 563 222
Lokal - w Jeleniej Górze 90 m 2, niedaleko
centrum, wolnostojacy, parking, po remoncie
- 506 094 004
Lokal 150 m2 - przy ul: Wolności - dobry punkt
i dojazd. Przy samej ulicy. Idealny na warsztat
samochodowy, magazyn itp. - 691 174 032
Lokal 30 m2 - parter ul Wojska Polskiego
właściciel - 514 000 838
Lokal 53 m2 - Lokal 53 m2 - 501 259 736
Lokal centrum - parter – ul. Wyszyńskiego, 80 m2
parter, wszystkie media, osobne wejście, witryna,
do wynajęcia od zaraz na każdą działalność
- 501 736 644
Lokal handlowo usługowy w Cieplicach - 30 m2
ścisłe centrum - 695 653 260
Lokal handlowo-usługowy - o powierzchni 20 m2
w centrum Szklarskiej Poręby - 794 373 187
Lokal użytkowy - w centrum miasta 80 m2 na
parterze z witryną. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
Lokal w centrum - 80 m2, parter, z witryną,
wejście od ulicy. Placu Kardynała Wyszyńskiego
Jelenia Góra. NŻ 5000 zł + Vat + liczniki. - 667
219 752
Lokal w centrum - Jeleniej Góry 54 m2 atrakcyjna
oferta - 501 662 442
Lokal w centrum - Wynajmę lokal użytkowy w
centrum, 53 m2 - os. nr lic.7867 - 514 600 105
Lokal w centrum 80 m2 - na bardzo dobrych
warunkach. Lokal Z wejściem z ulicy. Lokal z
witryną. Ścisłe centrum miasta. Lokal z pomieszczeniem socjalnym - N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
Lokal w Podgórzynie - 200 m2, biuro, 2 hale,
solarium, 3 tys. zł. Pośrednik nr lic.7867 - 514
600 105
Luksusowe 68 m2 - mieszkanie 3 pokojowe,
parter czterorodzinnego domu na Oś. Słoneczna
Dolina. 1500 zł. + liczniki. NŻ Lic. 9549 - 667
219 752
Ładna, ciepła kawalerka - na Zabobrzu - 725
954 331
Ładne mieszkanie - w Podgórzynie 80 m2 w
nowym budownictwie z miejscem parkingowym.
Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 - 509
156 552
Ładne, umeblowane mieszkanie - 2 pokojowe
na Zabobrzu. Bez pośredników. Atrakcyjna cena
- 695 447 069
Magazyn - + biuro 215 m2 - 3655 - 504 082
195
Magazyn + biuro - 14 netto za 1 m2, po
generalnym remoncie. ABN Stępień, nr lic. 7867
- 514 600 102
Magazyn + biuro po remoncie - 214 m2, po
kapitalnym remoncie. ABN Stępień, nr lic. 7867
- 514 600 102
Magazyn z biurem – nr lic. 7867 w Jeżowie
- 514 600 102
Małe mieszkanie na Morcinka - 2 pokoje
przechodnie umeblowane, aneks kuchenny, 800
zł. + media (woda, prąd) + kaucja, od stycznia
- 608 404 586
Mam kawalerkę - mieszkanie jest umeblowane
brakuje praktycznie tylko łóżka - 663 145 572
Mieszkanie - w centrum JG 3 pokojowe,
umeblowane. j.gorka@stepien.org.pl Os. odp. zaw.
R. Żukowski lic7867 ABN Stępień nieruchomości
- 514 600 102
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum kompletnie
umeblowane po remoncie 1000 zł. + liczniki +
kaucja - 793 655 014
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane ul.
Karłowicza od 1 stycznia - 608 837 451

Atrakcyjne lokale - użytkowy i biurowy - w
centrum Jeleniej Góry - 513 018 455

Mieszkanie 3 pokojowe - ok.100 m2 w Sobieszowie - 502 447 619

Atrakcyjne mieszkanie - ładnej studentce
- 691 636 249

Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie w
Cieplicach 1500 + liczniki. ABN Stępień, nr lic7867
- 514 600 102

Bardzo ładne mieszkanie - trzypokojowe w
ścisłym centrum Jeleniej Góry umeblowane i wyposażone. Do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Cieplice, 900 zł. - atrakcyjne, umeblowane,
od zaraz. Więcej inf.: Joanna Szwarga. Osoba
odp. zaw. Roksanes Żukowski nr lic 7867 - 519
350 100
Dla studenta lub studentki - osobne wejście,
łazienka, aneks kuchenny, osobne liczniki (prąd +
woda) Zaborze (okolice szpitala) - 660 458 745
Duża kawalerka - od stycznia w Kowarach za
odstępne - 721 207 663
Eleganckie 2, 3 pokojowe - Bardzo ładne
mieszkanie na ul. Wyspiańskiego, 2 sypialnie,
kuchnia z aneksem jadalnianym. Wysoki standard.
1200 zł. + liczniki. Marek Stępień lic nr 12181
- 508 240 821
Kawalerka - centrum, 35 m2, umeblowana,
komfortowa. 900 zł. + liczniki - 604 610 097
Kawalerka - w centrum dla uczennic - 888
014 922
Kawalerka Piechowice - ciepła wygodna 20
m2 z opłatami 700 zł. - 694 741 103
Kawalerka w centrum - 600 zł miesięcznie
- 691 250 133

Mieszkanie 4 pokojowe - 4 pokojowe, umeblowane, z urządzeniami, kuchnia, łazienka z WC,
ogród, garaż. W przystępnej cenie. Oferta aktualna
do 22.12.2009 - 517 557 564
Mieszkanie dwupokojowe - w pełni umeblowane
w JG - 665 350 003
Mieszkanie na Placu Ratuszowym - w JG
3 pokojowe umeblowane 1200 + liczniki. ABN
Stępień nr lic 7867 - 514 600 102
Mieszkanie po kapitalnym remoncie - 2 pokoje
Zabobrze Szymanowskiego – 950 zł. plus liczniki
- 608 625 998
Mieszkanie w Cieplicach - 2 pokojowe 900 +
liczniki. ABN Stępień, nr lic7867 - 514 600 102
Na Zabobrzu III - 2 pokoje, aneks kuchenny,
częściowo umeblowane (wyposażona kuchnia,
łazienka, sypialnia) szafy w zabudowie, wysoki
parter 1050 zł. + woda + prąd - 607 872 022
Nowy dom - 15 min od Jeleniej Góry! Os. odp.
D.Stępień lic. nr 5627ABN Stępień Nieruchomości
- 514 600 103
Piękne mieszkanie 1200 zł. - przy ul. Wyspiańskiego. Do wejścia od zaraz 1200 zł. + liczniki.
Bardzo wysoki standard! Marek Stępień nr lic
12181 - 508 240 821

Piętrowe mieszkanie - ul. Wyspiańskiego. Parter: kuchnia z pomieszczeniem dziennym. 1 piętro:
łazienka, pokój, duży taras. - 792 317 144
Poddasze - dla dwóch lub trzech osób od polowy
grudnia w domku w Jeleniej Górze - 693 901 999
Pokój w Jeleniej Górze - świetne warunki,
atrakcyjna cena - 501 662 442
Pokój w Sobieszowie - 2-osobowy pokój z balkonem, kuchnia, łazienka, osobne wejście w domku
jednorodzinnym - od zaraz - tanio - 514 644 207
Pokój Zabobrze 2 - 400 PLN/miesiąc. media +
Internet w cenie - 783 777 015
Połowa lokalu od stycznia - ul. Sudecka. 20
metrów + zaplecze + WC. Duża witryna 1200
brutto - 608 628 670
Pomieszczenie - na działalność gospodarczą
65 m2 - 603 104 142
Pomieszczenie na działalność gospodarczą
- 65 m2 z placem ogrodzone na magazyn spawalnictwo tokarstwo lub inne oprócz warsztatu
samochodowego - 695 653 260
Pomieszczenie na warsztat samochodowy
- 603 104 142
Umeblowanakawalerka - na Zabobrzu 1. Koszt
- 650 plus liczniki plus kaucja - 661 571 053
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane
Jelenia Góra lub okolice - 515 184 565
Wynajmę nowe mieszkanie - 54 m2 w okolicy
Żeroma. Cena 1300 plus liczniki za energie
elektryczna - 501 570 331

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mieszkanie do 500 zł z rachunkami - 505
319 412
2 pokoje - do 1200 zł. Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota licencja 10171. Więcej informacji
Zienkiewicz Marta Abn Stępień nieruchomości
- 514 600 110
Chcę wynająć - małe mieszkanie, może być
kawalerka w pełni umeblowane - zdecydowany
klient NŻ 9549 - 793 355 015
Kawalerka - z kuchnią, łazienką w Karpaczu
lub okolicach - 725 080 171
Mieszkanie - kawalerkę - w Jeleniej Górze
lub okolicach do 600 zł./mies. NŻ. Lic 9549 - 660
408 360
Spokojna para z dzieckiem - wynajmie mieszkanie w Jelenie Górze, umeblowane do 900 zł. bez
kaucji - 662 859 795
Szukam lokalu na sklep - w ok. Ul. Ogińskiego
lub Różyckiego - 888 830 285
Szukam pokoju od stycznia - student - 663
105 427
Umeblowaną kawalerkę - w cenie do 650 zł. +
plus liczniki - 695 447 069

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Dom w centrum - dom wolnostojący 250 m2,
działka 600 m2 cena 875 tys. zł. licencja 5124
- 601 551 213
Mieszkanie komunalne do wykupu - pod
działalność centrum parter zamienię dopłata
- 781 103 299

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Nowa - młoda 19 - 518 996 429
30 latek - zapozna kobietę - 691 775 261
30 latek pozna - dyskretnego kumpla - 725
573 682
56 latek pozna panią o obfitych kształtach do 165
cm. Stały związek niewykluczony - 603 783 521
Hiszpan, francuz - zabawy z gadżetami dominacja zadzwoń, a spełnię twoje najskrytsze marzenia
erotyczne tylko dojrzali panowie dyskrecja 100%
- 787 233 051
Ja 37 lat z Jeleniej Góry - poznam panie 40-55l bez
lokum - 691 254 572
Masaż - erotyczny pełen relaks komfort i dyskrecja
szukasz czegoś innego zadzwoń tylko panowie od
30 do .... Również wyjazdy do klientów dyskrecja
100% - 508 504 141
Młoda brunetka - dla dojrzałych sponsorów +35.
Dyskrecja gwarantowana - prywatne ogłoszenie
- 792 668 645
Pan dla panów - Pan dla panów - 696 512 416
Poznam atrakcyjną Panią - z fantazją w wieku do
28 lat - 721 712 142
Poznam dziewczynę z Jeleniej Góry - Wojtek,
kawaler, 33 lata, wyższe wykształcenie, 180 cm
wzrostu, blond włosy - 605 499 767
Poznam panią 35+ / Ja 26 lat – 186 wz. pani J.G.
Okolica Bolesławiec, Lwówek kontakt SMS. Bez
sponsoringu, miła znajomość - 794 542 428
Poznam zadbaną i dyskretną Panią Bi - z ładnym
biustem. Jelenia Góra i okolice. Oczekuje dyskrecji
i ja zapewniam - 607 495 461
Przystojny młody szatyn - dla kobiet w wieku
od 18 do 45 lat, tylko wyjazdy - 722 267 733
Rozkosz od samego dotyku - dla pań - kulturalny
facet, tylko Jelenia Góra - 509 697 579
Szukam kochanki - Szukam kochanki - 693
007 836
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Zmysłowa - o zaokrąglonych kształtach biuście
pięć tylko dojrzali panowie - 884 147 295

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy, więźby dachowe, pokrycia dachowe,
obróbki blacharskie, remonty - 601 981 289
Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg,
paneli, cyklinowani schodów, renowacja drzwi,
malowanie wnętrz i gładzie - 697 143 799
Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie,
roboty ziemne - 609 789 262
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
Układanie paneli podłogowych, wykładzin,
promocja świąteczna - 609 073 716
Budowa domów stany surowe - pod klucz
również F VAT - 606 508 723
Budowa i przebudowa pieców - kaflowych i
trzonów kuchennych. Budowa kominków otwartych i zamknie tych. Budowa pieców chlebowych.
Pogotowie zduńskie. - 513 060 535
Budowlano - remontowe usługi - mieszkania,
strychy, regipsy, płytki, tynki, gładzie, malowanie,
inne prace ogólnobudowlane - 502 538 727
Centralne ogrzewanie - kompleksowy montaż
c.o. woda - gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki
z płaszczem wodnym, tanio i profesjonalnie - 696
484 516
Dekarstwo - blacharstwo - papa, blacha, rynny,
obróbki, również kominy. Wykonawstwo naprawa.
Inne prace budowlane - 502 538 727
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe wstawiamy okna remontujemy
stare dachy stawiamy więźby i nowe pokrycia
dachowe: papa, gonty, dachówka - 693 788 140
Docieplenia Adaptacje strychów - elewacje.
Budujemy domy, wykonujemy remonty, przebudowy, rozbudowy nadbudowy. Firma budowlana
- Dom pod klucz - 507 445 930
Drobne usługi dekarskie - obróbki blacharskie,
pokrycia niewielkich dachów - 698 233 060
Firma brukarska - zbiera zamówienia na wykonanie zlecę w 2010 roku - 511 324 011
Gładzie, malowanie, panele - regipsy, remonty
mieszkań, łazienki, solidnie - kompleksowo i
terminowo - 669 831 305
Koparko - ładowarka - z wywrotką do wynajęcia
- tanio i solidnie - 793 240 653
Kostka brukowa itd. - tarasy, podjazdy, parkingi,
mury z kamienia, ogrodzenia, Doradztwo, szybko
tanio i solidnie, terminy wolne na rok 2010 - 787
210 943
Malarz do wynajęcia - solidny i doświadczony
- 792 462 031
Malowanie gładzie płytki - 503 981 643
Malowanie, gładzie, glazura - kompleksowe
remonty - 607 961 108
Malowanie, panele, płytki - wykończenia
mieszkań i remonty. Szybko, czysto, solidnie
- 518 854 126
Mąż do wynajęcia - wszelkiego rodzaju naprawy
- 513 194 392
Ogólnobudowlaniec - murowanie, docieplenia zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz inne prace
- 664 087 948
Płytki, gładzie, malowanie - i inne prace remontowe solidnie wykonam - 507 055 422
Pogotowie budowlane - remonty - gładzie,
regipsy, płytki, panele, hydraulika, malowanie, prace
murarskie budowa domu - 695 112 363
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 wykończenia wnętrz - od A
do Z - 692 650 820
Promocja na elewacje - z nami ocieplisz swój
dom taniej i szybciej. Wolny termin na grudzień.
Faktury, materiał, rusztowanie, gwarancja - 607
730 104
Przyjmę zlecenia - na wykonanie instalacji
hydraulicznych, C.O, wodnych i kanalizacyjnych.
Montaż urządzeń i armatury sanitarnej - 669
826 053
Przyjmę zlecenia budowlane - 516 171 460
Remonty mieszkań - łazienek, kompleksowo,
solidnie, terminowo - 669 831 305
Remonty mieszkań, domów - kompleksowo
- 502 215 803
Remonty, regipsy, gładzie - płytki, panele, malowanie, tapety, tynki - 723 930 278

Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie - 698 056 197
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SZUKAM zleceń budowlanych - Szukam zleceń
budowlanych - 507 408 229
SZYBKO i solidnie - płytki, panele, regipsy, malowanie, tapetowanie, gładzie, tynki itd. - 608 026 379
ŚWIADECTWA energetyczne - tanio i profesjonalnie. Ceny zawsze do negocjacji - 660 408 360

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.

USŁUGI budowlane - remont mieszkań, płytki,
regipsy - 508 227 112
USŁUGI budowlane - wykończeniowe wnętrz
szeroki asortyment - naprawdę tanio i solidnie
- 665 733 354
USŁUGI budowlano remontowe - mieszkań,
domów i biura. Wykończenia itp. płytki, regipsy,
tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane
- 721 207 152
USŁUGI hydrauliczne - hydraulika od A do Z
- 511 639 680

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

A

Oferty proszę składać na adres mailowy: alkom@alkom-gsm.com.pl

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

USŁUGI hydrauliczne - Usługi hydrauliczne
- 513 194 392
USŁUGI minikoparki TAKEUCHI TB016 - wykopy
pod: przyłącza gazu, kanalizacji, wody, prądu oraz
fundamenty, oczka wodne itp. - 781 134 275
USŁUGI ogólnobudowlane - docieplenia budynków, kompleksowe wykończenia wnętrz - 601
094 308
USŁUGI Ogólnobudowlane - glazura, panele,
hydraulika, tynki oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Możliwość ustalenia ceny od całości
zlecenia - 510 171 859
WLOKBUD - ﬁrma budowlane - wykonujemy,
prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarki z wywrotką, zagęszczarki
gruntu - 793 240 653
WSPÓŁPRACA brygada - wykończenia budowlane - 793 643 648
WYKONAM prace budowlane - oraz wykończeniowe od a do z - 607 961 108
WYKONANY wszelkie prace remontowe - tynkowanie, szpachlowanie, malowanie itp. Solidnie
i tanio - 791 726 888

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

Autoryzowany Przedstawiciel

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

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

REMONTY, wykończenia - gładzie, tynki tradycyjne, łazienki, panele, regipsy - szybko, czysto,
solidnie - 518 854 126
RENOMAX ogólnobudowlane usługi - docieplenia, elewacje, remonty domów, mieszkań - 606
508 723
RUSZTOWANIE elewacyjne - 100 m2 do wynajęcia, możliwy transport i rozstawienie. Wykonawstwo
docieplenia, elewacje - 606 508 723

WYKONYWANIE tynków tradycyjnych - murowanie kominów, elewacje, remonty mieszkań
- 516 171 460
WYKOŃCZENIE mieszkań kompleksowo - drobne
naprawy - Janowice Wielkie - 661 846 430

USŁUGI
MUZYCZNE
ZESPÓŁ muzyczny wesela - imprezy okolicznościowe, karaoke - 603 785 794
WESELA, imprezy, sylwester, muzyka akordeonowa, repertuar polski i zagraniczny,
oświetlenie. „Muzyk Orkiestra” - 075 75 33 921
lub 692 046 727
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og£oszenia
1 osoba zagra do tańca - na każdej malej imprezie
KOLMUZ - 609 299 524
DJ wesela, studniówki, 18stki - Tanio i profesjonalnie, konsola Denon, nagłośnienie od 2x1200
do 2x5000, lasery - 882 445 991
Muzyczne umilanie rozwodów - Profesjonalna
orkiestra na każdą okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym - 603 560 398
Muzyczny duet - FullSound DJ/Wodzirej na
wesela i nie tylko. Profesjonalnie z bogatym
doświadczeniem. Atrakcyjne ceny - 606 283 031
Muzyczny duet - studniówki, wesela, bankiety
- 609 851 863
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych - zawodowi
muzycy-obecnie najlepsza orkiestra na rynku
zapewni profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki, wesela - 603 560 398
Profesjonalna Orkiestra - na każdą okazje
W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z
wyższym wykształceniem muzycznym skład m.in.
Sax, akordeon z wokalem - 603 560 398

Dla bezrobotnych - Łatwiej zdobędziesz pracę po
ukończeniu nauki w Centrum Kształcenia Plejada.
Nauka za darmo dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Zapraszamy - 075 648 83 85
J. angielski nauka korepetycje - przygotowanie
do matury - możliwe zajęcia do południa - 608
837 451
Kurs kat. B - promocja 1000 zł. Tylko do końca
grudnia. RATY! Start 17 grudnia godz. 16.30 OSK
VICTORIA - 509 939 932
Matematyka - doświadczona nauczycielka
matematyki wytłumaczy matematykę: SP, gimnazjum i liceum. Cieplice lub dojazd - 502 328 191
Pisanie prac - licencjackich, magisterskich
- 515 237 999
Pisanie prac lic., mgr - oraz zaliczeniowych
(w tym maturalne) z rożnych dziedzin. Polecam
- 663 359 461
Praca maturalna - Napiszę pracę maturalna
z języka polskiego. W cenę wliczony konspekt i
bibliografia tamara@wp.pl - 794 501 677

Summy Swoi-Band - zawodowi muzycy-obecnie
najlepsza orkiestra na rynku zapewni profesjonalna
oprawę Twojej zabawy studniówki, wesela. Pomyśl
już teraz - 603 560 398

Szukam osoby do konwersacji - po niemiecku,
poziom średnio zaawansowany, optymalnie native
speaker - 502 651 849

Zespół muzyczny Bolero - najlepsze wesela,
studniówki, bankiety, zawodowi wykształceni
muzycy, bogaty różnorodny repertuar, gramy
LIFE - 791 560 269

USŁUGI
RÓŻNE

Zespół muzyczny ELEAR - Trzyosobowy skład.
Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych konkursów
- 606 778 341
Zespół Prestiż - wesela - specjalizacja wesela,
studniówki i imprezy Karaoke. Pełny profesjonalizm
i duże doświadczenie. Najlepsze w okolicy nagłośnienie i oświetlenie sceniczne - 517 900 425

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fototechnika - fotografia ślubna, chrzty,
komunie, wesela - 509 185 464
Fototechnika - makro i mikro fotografia
- 509 185 464
Fototechnika - fotografia, Studniówki,
imprezy sportowe - 509 185 464
Fototechnika - fotografia reporterska,
zbiorów i kolekcji, dokumentacji - 509 185 464
Fotograf na wesela inne imprezy - Fotograf
na wesela inne imprezy - 661 832 156

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
Agencja detektywistyczna - 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

USŁUGI
OPIEKA
Emerytka zaopiekuje się małym dzieckiem
- 075 64 34 613
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych
- sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą - 509
677 906

Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres
usług księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677
Karcher – podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji, kosmetyka samochodowa – 075 64 203 15, 609
600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat wstecz,
dodatki rodzinne, dodatek do ubezpieczenia
– 695 133 584
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
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów,
tapicerki meblowej, faktury VAT - 075 76 72
773, 603 646 803
Hydraulik - tanio - 605 180 403
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 METAFORA zaprasza na przesłuvhanie - 693 638 032

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

Niemcy - opieka wezmę zastępstwo - w dniach
20.12.2009 - 3.I.2010 - 504 150 098

USŁUGI
EDUKACJA
SZKOLENIA
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
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia - zdobyci uprawnień spawalniczych - 600 360 934

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

Wykonam naprawę zegarów starych, ściennych, różnych firm. Duży serwis części zamiennych - solidnie i tanio - 075 74 622 33
Restauracja SONATA - Cieplice - zaprasza
na Sylwestra oraz okazjonalne przyjęcia,
wesela, zabawy -smaczne dania - 075 75 57
217, 692 046 727
Wspólnoty mieszkaniowe, księgowość i
rozliczenia - 507 540 459
Anteny - satelitarne - montaż, regulacja - wszystkie platformy - solidnie - 506 623 977
Elektryk - szybko, dokładnie, tanio (złota
rączka) - 500 505 002
Elektryk - Elektronik - naprawa urządzeń
spawalniczych tig, migomaty zgrzewarki. Maszyny
przemysłowe obrabiarki, pneumatyka, oraz sprzęt
RTV - 782 796 566
Hydraulik - szybko, dokładnie, tanio (złota
rączka) - 500 505 002
Instalacje elektryczne - automatyka i pomiary
- 663 719 490
Kablówka/Internet serwis - Obraz układa
Ci się w klocki? Masz inne problemy z odbiorem?
Potrzebujesz zamontować/skonfigurować router?
Komputer przestał być posłuszny? - 793 68 68 70
Kredyt dla każdego - 100% przyznawalności,
bez Bik-u, polecam - 783 299 989
Księgowa - z wykształceniem wyższym, certyfikat księgowy MF, doświadczenie zawodowe
poprowadzi księgowość, kadry i place, ZUS
- 509 677 922
Meblozabudowy, szafy wnękowe - pawlacze
pomiar i wycena gratis - 507 408 229
Naprawa, modernizacja, konserwacja - komputerów, projekt stron WWW. Dojazd do klienta Jelenia
Góra i okolice - 603 322 400
Pogotowie anteny, komputery - Montaż
oraz ustawianie anten satelitarnych/naziemnych
Usuwanie wirusów, wgrywanie oprogramowania,
konfiguracja Internetu - 793 68 68 70
Pogotowie komputerowe czynne 24h - modernizacja, naprawa, konserwacja. Tanio, szybko,
profesjonalnie - 796 122 095
Pożyczki - bez BIK -u zadzwoń i sprawdź nas
- 793 355 015
Prace porządkowe - ogrody i pielęgnacja, pilarskie, rąbanie drzewa - tanio - 507 408 229
Pranie dywanów, wykładzin - i tapicerki meblowej.
Najtaniej w mieście - 691 997 282
Składanie mebli - docinanie płyt na wymiar u
klienta - 507 408 229
Sprzątanie, gotowanie - pomoc w organizacji
przyjęć, bali, imprez - 609 627 742
Sylwester w niepowtarzalnej atmosferze
- 603 585 905
Ścinka drzew, ścinka z podnośnika - wycinka
krzaków, cięcie drewna na opał - solidnie - 516
666 638
Ślusarstwo - 663 393 415
Zakupy na telefon - inne dodatkowe - referencje
- 511 089 923

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma transportowo-usługowa oferuje usługi
w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych,
klatek, magazynów, mycie okien, pranie dywanów - 508 519 024 lub 518 031 824
Karcher pranie od 3,50 m2 - przedświąteczne
pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej.
Gwarancja dobrze wykonanej usługi. Wysokie
rabaty, negocjacje cen. Dojazd w obrębie miasta
Jelenia Góra gratis - 608 058 870
Mycie okienek - oraz sprzątanie po remontach.
Prace wykonuję solidnie - 519 841 675
Pranie dywanów, tapicerki - 602 741 924
Pranie dywanów, wykładzin - oraz tapicerki
meblowej. Najtaniej w mieście - 600 224 431

Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk – 075
75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe – super ceny,
co szósty przejazd gratis – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe – 075 75 182 55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i okolice
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075 75 182
55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec
– obsługujemy całe Niemcy od 99 zł. do 160 zł.
– miła obsługa, komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z
adresu na adres- bez przesiadki – 075 75 182
55, 607 222 369
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
Auto-laweta kraj-zagranica, sprowadzanie
aut na zamówienie - załatwiam wszelkie formalności - 886 157 162
Transport przeprowadzki itd. Mercedes
310 – w razie potrzeby pomoc w załadunku,
noszeniu oraz przyczepa oplandekowana.
Cena umowna 1,50/km - 605 726 890
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych sprzętów
AGD, RTV lub innych części metalowych?
Odbiór własnym transportem, świadczę też
usługi transportowe - 605 726 890
Audi A6 z kierowcą - do wynajęcia czarne
kompleksowe kombi wraz z kierowcą, wyjazdy
służbowe i inne. Zapewniam dyskrecje - 722
323 287
Auto - Laweta - Polska - Europa - tanio - 505
092 579
Auto - laweta transport - 790 581 228

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 20 grudnia 2009 a od 21 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.

Salon Kosmetyczny ul. Wolności 2 – zaprasza
profesjonalna stylizacja paznokci, kolczykowanie
ciała. Atrakcyjne ceny - 500 052 695
Tipsy od 35 zł. - Czesanie okolicznościowe (loki,
koki itp.), makijaż (ślubny, wieczorowy, dzienny).
Dojadę do domu. Wszystko tanio i profesjonalnie!
Przekonaj się - 667 130 673
Tipsy żelowe - Profesjonalnie! Olśniewający
wygląd. Gwarancja 4 tygodnie. Studio fryzur Kinga”
ul. Poznańska 26a - 606 975 441
Tipsy żelowe, bogate zdobnictwo - Posiadam
certyfikat i doświadczenie. Cena 50 zł. - 663
500 608
Tipsy, stylizacja paznokci - żelowe od 40 zł.
żelowanie naturalnych paznokci 30 zł, dopełnienia,
żel na paznokcie u stop, duży wybór zdobień
- 661 305 201

Duże, komfortowe kombi z kierowcą - o wieloletnim stażu. Polska, Europa, Świat. Dyskrecja,
punktualność, bezpieczeństwo - 501 876 544
Lotniska - Praga, Wrocław, Drezno, Berlin,
Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice. F-ra VAT.
- 602 120 624

Oddam gruz pobudowlany - (dowiozę na miejsce)
- 514 613 732
Przyjmę komputer dla dziecka - do gier i telewizor
- 722 074 262
Przyjmę piec przenośny na opał - 796 489 564

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupię całe lub uszkodzone auto - 607 509 762

Mercedes 123, Subaru Justy - Suzuki Swift,
Nissan Micra inne - 661 519 540
Renault Kangoo 4 drzwiowy - zarejestrowany
do 7000 tysięcy - 667 264 181

Skup aut gotówka – Podol - Auto oferuje skup aut
za gotówkę, całych lub uszkodzonych, posiadamy
auto-lawetę do 1700kg z wyciągarką do 3,6t.
- 608 382 458

Taxi Lanos przewóz osób - z adresu pod adres
tanio i bezpiecznie - 722 323 287
Usługi transportowe - tanio szybko i solidnie 24
h - 509 318 812

Bolą cię stopy?? - masz problem ze stopami,
albo Twój bliski. Zrób sobie lub komuś prezent..
Zapraszamy na zabiegi stóp. odciski, modzele,
wrastanie paznokci, osoby starsze, itd. Przychodnia Zabobrze - 792 870 508

Solarium Solfit zaprasza
– solarium stojące z wibrą
oraz platforma wibracyjna
– odchudzanie fitness, czynne
10:00 – 18.00. Plac Piastowski
21, Cieplice - 699 426 265

Ośrodek Terapii Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny
606 921 436
Gabinet psychoterapeutyczny
602 638 645
Jelenia Góra ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni
Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc)

Felgi i opony zimowe do Renault - Dębica Frigo
165/65 R14 MS w dobrym stanie - 380 zł. Zabobrze
- 662 120 207
Felgi stalowe - z oponami zimowymi 5x112R15
- 607 961 108
Komplet alu felg - wraz z oponami zimowymi
13 calowe, rozstaw śrub 4x100. Cena 520 zł.
- 722 267 733
Komplet kół zimowych - 165/65/R13 do VW
Golfa 2 lub 3 w dobrym stanie 160 zł. za komplet
- 723 379 850
Nowe opony zimowe Dębica - 175/65/14 na
gwarancji za 420 zł. - 693 374 916
Opony + felgi 4 szt. zimowe - 185/65r15
Pirelli,175/70r14 Dunlop 250 zł. oraz oryginalne
do Opla Corsy 155/80r13 prawie jak nowe 375
zł. - 796 917 047
Używana Opona Barum Polaris - 2 rozmiar
185/60/14 1 sztuka data produkcji 4905. Cena 75
PLN - 503 169 359

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe i opałowe - cena 100
- 150 zł. m - 695 725 857

Sieczkarnia stacjonarna z podajnikiem i
wydmuchem, bardzo wydajna - tartak, obróbka
drewna - 603 247 322, 075 75 249 25

Przeprowadzki, transport - międzynarodowy
najtaniej i profesjonalnie zapraszamy - 500
452 760

Tanie przewozy towarów i osób - posiadam busa
T4 przewiozę nieduże gabaryty tanio. A samochodem osobowym z adresu pod adres, na wycieczkę
lub zakupy. Tanio bezpiecznie - 722 323 287

Felgi aluminiowe z letnimi oponami - 15” do Forda
na cztery śruby za 400 zł. - 502 728 570

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ

Samochód w cenie do 1000 zł. - może być
uszkodzony lub bez opłat Lub Przyjmę Każde
- auto za wyrejestrowanie - 661 519 540

Silver taxi - tanie przewozy - w granicach miasta,
przewozy na lotniska - 500 431 313

Felgi aluminiowe 15’’ - oryginalne do Forda. Cena
800 zł. - 609 416 633

Drewno kominkowe i opałowe - grab, dąb,
buk, jesion, olcha, brzoza, świerk - transport
gratis - 697 812 567

Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno,
Wrocław, Poznań, Katowice. F-ra VAT. - 607
763 204

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

Felgi aluminiowe - 4x100 R14 do Laguny
- 605 400 261

Zrobię tanio włosy - jestem fryzjerka po szkole
- 793 959 209

Kupię każde auto - osobowe, dostawcze,
maszyny rolnicze - ciągniki, całe, powypadkowe,
uszkodzone, angliki, wszystkie roczniki bez wyjątku.
Odbieram własnym transportem. Gotówka od ręki
- 604 899 303, 698 707 299

Gabinet rehabilitacji. Skuteczne leczenie
dysfunkcji kręgosłupa i narządu ruchu. Masaż
leczniczy - mgr Eryk Olszak - 075 613 74 28,
697 855 631

Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku

Profesjonalne przedłużanie włosów - przedłużanie i zagęszczanie włosów, doczepianie pasemek z cyrkoniami Swarowskiego, konkurencyjne
ceny i gwarancja zadowolenia - 793 469 303

Codzienne przejazdy Jelenia Góra - Kowary
- przewiozę dokumenty, paczki, rozreklamuje,
załatwię sprawę - 666 459 172

USŁUGI
TRANSPORTOWE

ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz

Profesjonalne przedłużanie paznokci - dypl.
stylistka zaprasza wszystkie Panie na przedłużanie
paznokci met. żelowa, akrylowa i combo, french,
zdobienia itp. zadzwoń i umów się już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów... - 511 545 064

Auta do 10 tys. - za gotówkę z lat 1993-2008
- 664 200 250

USŁUGI
ZDROWIE URODA

KONKURS
SPA
SANDRA SPA w Karpaczu

Masażystka z doświadczeniem - wykonuje
masaże rehabilitacyjne, relaksujące. Możliwe
wizyty domowe - 661 014 182

Auto-laweta 1.2 zł/km - długi najazd, ładowność 1500 kg, wyciągarka do 3,6t - skup aut za
gotówkę - 608 382 458

Sprzątanie mycie szyb - szybko, dokładnie,
tanio (złota rączka) - 500 505 002

DAR Pol przewozy osobowe Niemcy północne
– 075 75 182 55, 607 222 369

Masaże - drugi masaż relaksujący za pół ceny,
czyli za 30 PLN. Promocja do 20 grudnia, zadzwoń
i umów się - 663 641 363
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Urzędowa Kasacja Pojazdów - pojazdy do
kasacji odbieram własnym transportem wystawiam zaświadczenia do W.K. i ubezpieczalni
- 796 913 718

Wózek inwalidzki, pielucho-majtki rozmiar M,
bardzo tanio - 075 75 513 22
Akordeon 80 basów, Weltmeister z futerałem - stan bardzo dobry - 075 64 273 37
Prosięta - pieczone, tusze - żywe, ekologicznego chowu - 692 347 761
Zestaw słuchawkowy do telefonu Nokia z
wtyczką 2.5 mm - oryginalne, stan dobry, cena
15 zł. Lub do negocjacji - 783 235 790
Zestaw mebli gabinetowych 6 regałów, dwa
biurka pod komputer i normalne - kolor jasny
popiel - 600 805 853
Szafa antyk po renowacji oraz komoda z
marmurem - 075 75 42 057, 695 702 259
Witryna chłodnicza „Gorenje” wys. 145 cm.
Używana 8 m-cy. Stan idealny. Cena 1200zł.
Jelenia Góra - 500 599 112
Lada chłodnicza „Julka” dł. 1,2 m, szyby
gięte, podświetlana. Użytkowana 8 m-cy.
Stan idealny. Cena 1800 zł. Jelenia Góra
- 500 599 112
Tanio organy, głośniki 100W - 889 332 546
lub 692 046 727
Śpiwór letni, kurtka zimowa - brązowo biała,
niebieski bezrękawnik i kombinezon wszystko
od 3 do 6 miesięcy - 605 913 970
Łóżko piętrowe - i 2 komody - kolor olcha
- 606 401 609
Drewno kominkowe - opałowe dąb pocięty
w klocki 140 zł. m - 796 575 944
Dywany - owal i prostokąt - wełniane, ładne w
dobrej cenie, dowóz gratis JG - 600 721 484

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Piec do centralnego ogrzewania - na 100 m/2
cena 400 zł. - 695 092 411

Części samochodowe z demontażu do
różnych marek - tanio - 696 594 665

Sukieneczka do chrztu - z kapelusikiem,
rozmiar 68, stan b.dobry - 781 402 004

Ford Mondeo combi - 98 rok, 1.8, benzyna,
gaz, stan dobry, cena 4700 zł - 609 073 716

Telewizor - 250 zł. lub zamienię na Dekoder
TNK nowy TV 15 z DVD, tunerem kablówki
- 781 957 491

Nissan Sunny - rok produkcji 1995, cena 2300,
do uzgodnienia, stan dobry - 887 345 022
VW Vento 1.9 TD, 1994 rok, czarny, zarejestrowany, cena 5200 - 504 931 682
Sprzedam części blacharskie - mechaniczne,
silniki, koła zimowe, alufelgi i inne z demontażu
- 793 584 492

WC kompakt - w bardzo dobrym stanie bez
deski sedesowej - cena 45 zł. - 600 267 108
Lodówka Amica wys. 150 cm - z powodu
przeprowadzki sprzedam 180 zł. - 507 055 422
Jamniczki średnie pieski i suczki - same jedzą
- 883 691 830

BMW E36 1.6 benzyna - kombi 4 x airbag,
wspomaganie, abs, elektryczne szyby i
lusterka, klimatyzacja, podgrzewane siedzenia, kontrola trakcji, alarm, opony lato i zima
- 609 057 212

Mam bardzo śliczną suczkę - rasy Husky ma 8
tygodni - cena 50 zł. warto - 607 072 218

Fiat Coupe 2.0 16 v - cena do negocjacji - tanio
- 661 832 156

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

Honda Civic Hatchback - rok produkcji 1992,
ważne OC i przegląd, RO, komplet kół letnich i
zimowych, zadbana, stan techniczny. b. dobry,
4200 zł. - 607 980 864
Peugeot 806 - 95 rok, 2.0l benzyna, 7 osobowy, grafitowy metalik - 517 924 512

Piękny 9 miesięczny chart rosyjski - z rodowodem 1500 zł. - 664 492 829

OPONY FELGI
SPRZEDAM

RÓZNE
KUPIĘ

Opony na felgach do BMW E34 zimowe 2
sztuki - 205\65r15 - 781 225 335

Starocia, meble, szkło, porcelanę, obrazy,
książki, grafikę, militaria, białą broń, odznaczenia, zdjęcia, dokumenty wojskowe, figurki
i inne bibeloty - 609 443 235

Koła zimowe do Forda lub same felgi, opony
- 185/70 - 2 szt., 165/80 - 2 szt. - 793 146 877
Alufelgi oryginalne - Opel Asrta - z nowymi
oponami Kleber 195/50 R15 mało używane cena
600 zl za komplet - 512 170 233
Alusy 16 z oponami letnimi - w dobrym stanie
5x100 za 500 zł. - 665 540 990

Antyki, meble, obrazy, zegary, szkło, starą
broń, figury, świeczniki i inne - 695 702 259
Zabytkowe meble do renowacji - 075 76
210 36
Szukam reproduktora dla suczki - rasy Papillon, proszę o szybki kontakt - 608 813 425
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

