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22 ROZMAITOŒCI
Danuta Razmysłowicz
Grzegorz Rybarczyk

Fot. Konrad Przezdzięk

Policjantka i strażnik miejski, którzy co prawda nie łapią
przestępców, ale mocno przyczyniają się do tego, aby wśród
młodego pokolenia było jak najmniej osób skonfliktowanych
z prawem. Ich działanie to prewencja ogólnie pojęta: nauczanie zasad bezpieczeństwa od maluchów po gimnazjalistów.
Pani Danusia i pan Grzegorz to osoby rozpoznawalne
w każdej placówce oświaty. Bywają tam wyjątkowo
często. Znani są z wielkiego serca, bo to jedni z
inicjatorów akcji „I Ty możesz zostać świętym
Mikołajem”. Namówili przedsiębiorców, aby
zapełnili paczki, które w minionym tygodniu
– rozwiezione w konwoju darczyńców – trafiły
do rąk najbardziej potrzebujących uczniów
jeleniogórskich placówek oświaty.

(tejo)

NA TOPIE
Małgorzata Lutowska
germanistka, powieściopisarka
Rok temu dała do zrozumienia, że nie napisze już
więcej książek. Musiała tę
deklarację odwołać, aby pochwalić się nową, trzecią już
powieścią „Skarby drzewa”,
tym razem adresowaną do
nastoletniego czytelnika, ale
godną polecenia także starszym wielbicielom literatury
regionalnej. Książka jest też
Więcej na stronie 7
częścią projektu „Moja mała
ojczyzna” realizowanego
przez Książnicę Karkonoską
oraz jeleniogórskie placówki oświaty. Stąd konwencja „Skarbów” osnuta na historii Jeleniej Góry, która
wpleciona jest w poszukiwanie skarbów przez trójkę bohaterów: Darię, Marcela i Jakuba. Po „Dla siebie
znalezioną ścieżką” i „Powierzonym kluczu” „Skarby drzewa” to trzecia powieść M. Lutowskiej. Germanistka z zawodu mieszka i pracuje w Goerlitz, bo w Jeleniej Górze, którą opisała na kartach książki, nie
mogła znaleźć zatrudnienia.

(tejo)

– str. 5
Burza u kupców
– str. 6
O wodzie wiedzą wszystko
– str. 6
Castorama otwarta
– str. 7
Sezam pani Małgorzaty
– str. 7
Zimą w duszy zagrało
– str. 7
Bardzo świątecznie
pod Ratuszem
– str. 8

Karawanem na bani
Nietrzeźwy kierowca pojazdu jednego z zakładów pogrzebowych nie opanował auta i
staranował znak drogowy przy rondzie, po czym próbował odjechać z miejsca zdarzenia.
Nieopodal był radiowóz policji, który zatrzymał potencjalnego drogowego zabójcę.
Do zdarzenia doszło w miniony wtorek przed południem na
skrzyżowaniu ulic Sobieskiego
i Zgorzeleckiej. O nietrzeźwym
prowadzącym karawan policję
poinformowali inni kierujący,
którzy widzieli, jak sprawca po
staranowaniu znaku próbuje go
załadować na samochód i uciec.
Funkcjonariusze zatrzymali wskazanego mężczyznę
– Po podjętej
przez nas
inter-

wencji i przeprowadzonym badania pierwszy wynik wykazał 2,4
promila alkoholiu w organizmie –
mówi mł. asp. Kacper Krauze, Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji
w Jele-

Porcja rozmaitości
Noc wigilijna
– szopka w jednym akcie
Kowarska znieczulica
– str. 13
Zbudowali nowy most
– str. 13
Cienie Hirschbergu V
– str. 15
Sportowe wieści
– str. 18 i 20
Spłonęło poddasze w
Kopańcu
– str. 22
Trzeźwość dla szczęścia
– str. 22

niej Górze.
Teraz na kierującego czekają
poważne konsekwencje. Straci
prawo jazdy, jego sprawa trafi do
sądu, gdzie odpowie

(Angela)

Jak dowiedzieliśmy się, pikanterii sprawie dodaje fakt, że pijany kierowca jest jednocześnie
właścicielem swojej firmy. Teraz będzie musiał zatrudnić innego szofera.

– str. 9

– str. 10-11

za jazdę w stanie nietrzeźwym,
spowodowanie bezpośredniego
zagrożenia dla zdrowia i życia
innych uczestników ruchu oraz
uszkodzenie znaku drogowego.

Fot. VPL

Na sygnałach za maluchami

Fot. Angela

DZIŚ W JELONCE

W Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa w koncercie
świątecznym zaśpiewali znani artyści Grzegorz Turnau i
Dorota Miśkiewicz. Aby otrzymać zaproszenie na występ,
trzeba było przekazać dary wychowankom jeleniogórskiego Domu Dziecka „TIS”.
W minioną środę Świątynia
Łaski przez ponad dwie godziny
rozbrzmiewała kolędami i poezją
śpiewaną prezentowanych przez
dwójkę znanych muzyków, występujących i nagrywających od pewnego czasu razem: Grzegorza Turnaua i Doroty Miśkiewicz. Wystąpił
też Marek Napiórkowski,
jeleniogórzanin i
świetny
gita-

rzysta.
Za darowizny przekazane na
rzecz tej placówki otrzymywało się
zaproszenie na koncert. Nie obyło
się bez bisów, w czasie których śpiewano wspólnie kolędy. Można było
otrzymać autografy artystów i
sfotografować się z nimi. Mamy
nadzieję
,że po
środowym

koncercie zadowoleni byli widzowie jak i dzieci z domu dziecka na
rzecz, których odbył się koncert.
Czekamy na więcej takich akcji, nie
tylko w okresie świątecznym.

(rylit)

Z mocą chleba
– str. 28
Kolejne wydanie Jelonki

Nowy plebiscyt:
Osobowość Jelonki
Kolejny odcinek
Cienie Hirschbergu

Koncert miał charakter charytatywny i
był zorganizowany po raz kolejny przez
Agencję Koncertowo-Wydawniczą „SOLO”
z Jeleniej Góry . W tym roku akcja
charytatywna „Podziel się” odbyła się na
rzecz 50 maluchów z Domu Dziecka TIS
w Jeleniej Górze.

(tejo)

Sponsorami koncertu byli: Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Elektrownie Wodne, Firma
„FAM” –Poland i Firma internetowa „CHROMA”. Opieką medialną koncert został objęty
przez wszystkie lokalne media. Koncert dwójki doskonałych muzyków odpowiednio oprawiła
Agencja Koncertowo-Wydawnicza „SOLO” dobrym nagłośnieniem i scenografią świetlną,
która podkreśliła świąteczny nastrój i piękno barokowego wnętrza świątyni.

– str. 22

a w nim – Alfabet Roku 2009

Kilkanaście t ysięcy złot ych
straciła 84-letnia kobieta, która
zaufała oszustowi podającemu
się za jej wnuka. 16 grudnia do
jeleniogórzanki zadzwonił mężczyzna. Podał się za jej wnuczka
i poprosił o pożyczkę pieniędzy.
Po odbiór gotówki przysłał swojego kolegę, któremu kobieta
przekazała pieniądze. Scenariusz
działania przestępców jest podobny. Podają się za bliskich ofiary
będących w trudnej sytuacji.
Zmienionym głosem proszą o
pożyczkę. Z ważnych powodów
nie mogą przyjechać po odbiór
pożyczki. Wysyłają więc zaufanych kolegów. Policja prosi znajomych osób w podeszłym wieku
oraz ich rodziny, aby uczulały
potencjalne ofiary i uświadomiły
im, że potrzebna jest daleko idąca
nieufność wobec nieznajomych.

PIĘKNA MUZYKA ZA HOJNE DARY

MZK w święta i nowy rok

– 4 stycznia 2010

Dała się nabrać
„na wnuczka”

Wspólne zdjęcie gwiazd i gwiazdeczek wieczoru: dzieci z placówki TIS
oraz Grzegorz Turnau i Dorota Miśkiewicz.

Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA
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WYDARZENIA

Na sygnałach za maluchami
Rodzice dzieci z Przedszkola nr 4 są zbulwersowani policyjnym pościgiem za autobusem, który wiózł przedszkolaków na wycieczkę do Złotoryi. Wszystko przez decyzję
dyrektorki, która pozwoliła na wyjazd pojazdu niesprawdzonego przez funkcjonariuszy.
Zgodnie z przepisami każdą wycieczkę autokarową z
dziećmi dyrekcja przedszkola
powinna zgłosić policji, by ta
mogła sprawdzić stan techniczny pojazdu. 4 grudnia w jednej
z placówek nie dopełniono tego
obowiązku. Choć rodzice wezwali policję, kierowca wyjechał
w trasę. Skończyło się na pościgu
autobusu przez radiowóz „na
kogutach”. Rodzice nie kryją
oburzenia. Dyrekcja przyznaje,
że podjęła błędną decyzję.
O tym, że dzień przed wyjazdem dzieci i młodzieży dyrektor
lub kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd
autokar u na policję w celu

kontroli technicznej pojazdu i
dokumentacji kierowcy mówi
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W
miniony piątek dzieci z dwóch
grup przedszkola nr 4 w Jeleniej Górze, miały zaplanowaną
wycieczkę do fabryki bombek
w Złotoryi.
– O godzinie 7.00 na miejsce

zasad bezpiecznego wyjazdu.
Okazało się, że dyrekcja, ani żaden z pracowników przedszkola
nie wezwał patrolu policji do
kontroli autokaru. Rodzice sami
wykonali dwa telefony na policję, uzyskując zapewnienie, że
patrol niedługo przyjedzie, a do
czasu kontroli autokar nie może
opuścić miejsca postoju – rela-

SPRAWA NIE JEST ZAKOŃCZONA, BO
ZAJĘŁO SIĘ NIĄ KURATORIUM OŚWIATY.
zbiórki przyszli dzieci i rodzice.
Kiedy maluchy poszły na wcześniejsze śniadanie, część rodziców została przed przedszkolem,
aby dopilnować podstawowych

Podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze:
– Kontrola nie wykazała ona żadnych nieprawidłowości. Kierowca był trzeźwy, a pojazd
sprawny technicznie i z pełną wymaganą dokumentacją. Ostatecznie maluchy wróciły z
wycieczki zadowolone całe i zdrowe. Sprawa jednak nie jest zakończona, bo zajęło się nią
Kuratorium Oświaty.

cjonują oburzeni rodzice, którzy
prosili nas o anonimowość.
– W związku z tym, jedna z
mam udała się do autokaru i
powiadomiła panią dyrektor,
że są proszeni o wstrzymanie
wyjazdu do czasu przybycia
policji. Po chwili autokar jednak odjechał. Rodzice nie kryli
oburzenia zbagatelizowaniem
sprawy. Jak mówią, minutę później pod przedszkole przyjechała
policja.

ZIMA ODMRAŻA SPORY
Rodzice dzieci z Przedszkola nr 4 są zbulwersowani policyjnym pościgiem za autobusem, który wiózł przedszkolaków na wycieczkę do Złotoryi. Wszystko przez decyzję
dyrektorki, któraŚnieżyce zasypały ulice miasta, a kierowcy obrzucili drogowców
niewybrednymi epitetami. – W pięć minut lata z zimy nie zrobimy – rozkłada ręce szef
odpowiedzialnego za odśnieżanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.pozwoliła na wyjazd pojazdu niesprawdzonego przez funkcjonariuszy.
zlecenie od Energii Pro mieszczącej
się przy pobliskim placu Energetyka.
Nie ma żadnego uprzywilejowanego
odśnieżania ulicy, przy której mieszka
prezydent. To bzdura! – ripostuje Michał Kasztelan, prezes MPGK. – Może
się zdarzyć, ze akurat tamtędy piaskarka przejechała, a w innych miejscach
jezdnię przyprószył śnieg. Nie da rady
tak zrobić, aby wszędzie jednocześnie
nawierzchnie były czarne.
Innym powodem utyskiwań były
oblodzone w miniony wtorek po

południu nawierzchnie ulic w centrum Jeleniej Góry, co sparaliżowało
ruch samochodowy. Prezes MPGK
usprawiedliwia się nagłym spadkiem
temperatury i niemożnością wjechania piaskarek na zakorkowane ulice.
Sytuacja wróciła do normy po kilku
godzinach. Tylko we wtorek i środę
piaskarki i pługi przedsiębiorstwa
przejechały ponad dwa tysiące kilometrów!

(tejo)

Zima ma odpuścić tuż przed Wigilią. W tym tygodniu synoptycy przewidują ocieplenie, opady
deszczu i odwilż. Czy się nie pomylą?

Fot. Konrad Przezdzięk / VPL

W ataku zimy nic nadzwyczajnego
nie ma. Trudno też pisać o żywiole, bo
śnieg w grudniu to zjawisko normalne. Czytelnicy mieli jednak pretensje,
że po pewnych ulicach piaskarki jeżdżą
częściej, a o innych – zasypywanych
śniegiem – zapominają. Dostaliśmy
e-maila od Internauty, który sfotografował czarną nawierzchnię ulicy
Kochanowskiego. Napisał z pretensją,
że piaskarki jeżdżą tamtędy, a także
ulicą Uroczą, wyjątkowo często tylko
dlatego, że w pobliżu na ulicy Pogórze
mieszka prezydent Jeleniej Góry.
– Nie zaniedbujemy innych dróg.
Piaskarek przez Kochanowskiego
jeździ więcej, bo mamy dodatkowe

ją odwołać – mówi Katarzyna
Stec, dyrektor Przedszkola nr 4
w Jeleniej Górze. – Nie chciałam
zawieść maluchów, które czekały na ten wyjazd. Teraz wiem,
że był to błąd. Nigdy więcej nie
podejmę takiej decyzji, będę
czekać na policję, nawet kosztem
odwołania wyjazdu – dodaje.

– Policjant był zdziwiony zachowaniem dyrekcji i kierowcy.
Zapytał, dokąd pojechały dzieci
i zapewnił, że autokar zostanie
zatrzymany do kontroli, po czym
rozegrała się scena niczym z
filmu. Policja na sygnale ruszyła
w pościg za autokarem wiozącym nasze dzieci, zatrzymała
autokar na środku jednej z jeleniogórskich ulic
– mówi jedna z
mam.
Dyrekcja
przedszkola
t ł u m a c z y, ż e
autokar czekał
na przyjazd policji 15 minut,
od godziny 7.15
do 7.30. Kiedy
funkcjonariusze
nie dojechali
na miejsce, w
obawie przed
spóźnieniem
się, dyrekcja wydała polecenie
wyjazdu.
– Otrzymałam informację
od kierowcy, że

dzień wcześniej autobus z innymi przedszkolakami wyjeżdżał
do Złotoryi i był kontrolowany,
ale nie na tym się opierałam
podejmując decyzję. Czekaliśmy
na policję, ale kiedy radiowóz
nie przyjechał podjęłam decyzję o wyjeździe, bo w innym
przypadku dzieci nie zdążyłyby
na czas i wycieczkę trzeba było

Nocny napad
na „Żabkę”

Podczas mrozów bez ofiar

Dwóch zamaskowanych sprawców napadło w nocy z piątku na
sobotę na sklep spożywczy przy
ulicy Sudeckiej. Bandyci psyknęli
gazem łzawiącym w oczy sprzedawczyni i spłoszeni – uciekli.
Jak dowiedzieliśmy się, tylko
dzięki zimnej krwi ekspedientki,
która – mimo działania gazu łzawiącego – zdołała włączyć alarm
zawiadamiający służby ochrony,
przestępcy nie ukradli ze sklepu
pieniędzy. Zadowolili się tylko
kilkoma paczkami papierosów i
wzięli nogi za pas. Pracownicy
sklepu, którą sprawcy zaatakowali, kiedy zamykała placówkę,
na szczęście nic poważnego się
nie stało. Przestępcy – uciekając – wyrzucili puszkę po gazie
łzawiącym. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi policja, która
poszukuje bandytów.

Angelika Grzywacz

Kilkanaście zgłoszeń o nietrzeźwych leżących na
chodnikach, drogach i w parkach odebrali w minionym
tygodniu policjanci i strażnicy miejscy. Wyziębionych
nietrzeźwych odwożono do domów, szpitala lub policyjnego pomieszczenia zatrzymań. Mimo bardzo niskich
temperatur nie odnotowano żadnego zgonu.

Dzięki inter wencjom jeleniogórzan życie udało się
uratować wielu ludziom. W
n o c y z c z wa r t k u n a p i ą t e k
mężczyzna leżał na chodniku
na śniegu przed jednym z
barów na placu Ratuszowym.
W środę o 20.35 inny pijany
w sztok mężczyzna przebywał
na klatce schodowej przy ulicy
Wolności, a o 14.20 przy ulicy
D a n i ł ow s k i e g o z a u wa ż o n o
nietrzeźwą leżącą na śniegu
kobietę, która po przyjeździe
patrolu policji wstała, otrzepała się ze śniegu i poszła do
domu. Niecałe dziesięć minut
wcześniej do domu odwieziono
też człowieka z okolicy Wolno(tejo) ści – Traugutta.

Policja i straż miejska prowadzą akcję „Zima 2009”, w której
informują wszystkich bezdomnych i niezaradnych o miejscach,
gdzie mogą oni uzyskać pomoc
materialną, schronienie nad
głowa oraz posiłki. Pouczają
też, że pozostawanie na mrozie
przez dłuższy czas i w stanie
nietrzeźwym może skutkować
wychłodzeniem organizmu i grozi śmiercią. Wszyscy mieszkańcy,
którzy zauważają leżących na
mrozie nietrzeźwych proszeni są
o natychmiastowe powiadomienie policji lub straży miejskiej,
a w razie konieczności również
pogotowia ratunkowego.

(Angela)

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
Dobrym być przez cały rok rzeniawywiaduzprezydentemMarkiem

Walka z zimą na skrzyżowaniu al.
Wojska Polskiego i Sudeckiej.
W pobliżu mieszka prezydent Jeleniej
Góry, dlatego śniegu tu niewiele –
uważają czytelnicy.

Boże Narodzenie jest wyczekiwanym okresem szczególnym.
Atmosfera przygotowań świątecznych, Wigilii i samych Świąt –
jedyna i niepowtarzalna – sprawia, że w naszej kulturze to jedno
z najważniejszych wydarzeń.
Mimo to obserwujemy walkę miedzy wymiarze świąt zastanawialiśmy się,
sacrum a profanum. Z jednej strony wszy- co sprawia, że łatwiej jest właśnie teraz
scy wiemy, że Święta to okres pojednania zachęcać do pomocy potrzebującym. I
i religijnej wzniosłości. Z drugiej – atakuje nie chodzi tylko o tradycję świeczki z
nas świat komercji. Boże Narodzenie Caritasu, bez której jest niewiele stołów
w niektórych krajach przeradza się w wigilijnych w Polsce.
bezosobowe wakacje świąteczne bez
Może rzeczywiście w tym czasie
wymiaru duchowego.
stajemy się trochę lepsi? Na pewno lepiej
Zaproszenie do programu przyjęli by było, aby okres świąteczny trwał cały
ksiądz Erwin Jaworski z Parafii Św. Jana rok i byśmy chcieli i potrafili się dzielić tym
Apostoła i Ewangelisty oraz ksiądz Bazyli co mamy zawsze, a nie tylko przy okazji
Sawczuk z Parafii Św. Apostołów Piotra Bożego Narodzenia.
i Pawła. W rozmowie o prawdziwym
Zapraszam jeszcze Państwo do obej-

Obrębalskim, w którym podsumowujemy 2009 rok. Jaki był dla Jeleniej Góry?
Rozmawiamy również o Świętach. Pan
prezydent składa też życzenia wszystkim
mieszkańcom.
A ja za swej strony, składając wszystkim Czytelnikom Jelonki oraz widzom
programów Jelonki TV życzenia, aby
Święta Bożego Narodzenia przebiegały
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech
święta będą okresem odpoczynku i
dobroci. Chciałem też wszystkim jeszcze
raz podziękować za słowa i listy, te miłe i
tekrytyczne,któreotrzymujęodPaństwa.
Mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla
nas wszystkich lepszy i my będziemy lepsi
po tych Świętach.

Wasz Wiktor Marconi
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Fot. Rylit

Burza u kupców

Debata trwała dwie godziny i była bardzo gorąca.
Miejskie targowiska, na których zaopatruje się kilkanaście tysięcy jeleniogórzan,
pogrążają się w marazmie. Dzierżawcy pałający żądzą zysku – nie stawiając na inwestycje – doprowadzą handel bazarowy do ruiny. Ratunkiem mogą być zarządcy, którym
będzie zależało na rozwoju placów. Takie są zarysy nowej koncepcji administrowania
ryneczkami. Ich przyszłość rozstrzygnie się w najbliższych dniach.
Dzisiaj (21.12.09) ma się pojawić
oficjalna opinia prawna w sprawie
możliwości rozwiązań dotyczących jeleniogórskich targowisk.
Piątkowe spotkanie komisji

przetargowej pokazało, że możliwe
są wszystkie omawiane rozwiązania, włącznie z unieważnieniem
przetargu, przedłużeniem umów
dotychczasowym dzierżawcom
czy wprowadzeniem miejskiego
zarządcy, który miałby pobierać
z urzędu miasta pensję za zarządzanie targowiskami. Które z
tych rozwiązań wejdzie życie?

Fot. Rylit

Wejście w kłopoty

Jerzy Lenard i Danuta
Wójcik

Baśnie jak malowanie

Beata Zdęba mieszka i pracuje
we Wrocławiu. Tworzy, posługując się ołówkiem, komputerem i
plasteliną. Ilustruje, projektuje,
Rysuje, maluje, szyje, lepi, konstruuje makiety pomieszczeń
fotografuje, przygotowuje do
druku. Jej fascynujące prace
można oglądać na dwóch wystawach w Książnicy Karkonoskiej:
w Galerii Małych Form i w
Galerii w Tle.

(jj)
Dar krwi dla dzieci

Już po raz drugi kilkunastu
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze włączyło się w miniony czwartek
do akcji oddawania krwi, która
trwała trzy dni. Podzieleni na
grupy policjanci i pracownicy
cywilni wypełniali ankiety i poddawali się badaniom. Później w
stacji krwiodawstwa szpitala
jeleniogórskiego oddali życiodajny płyn dla potrzebujących

(Angela)

Sprawa jeleniogórskich kupców stała
się głośna, kiedy po
wygaśnięciu terminu umowy z dotychczasowymi zarządcami
targowisk, urząd miasta
ogłosił przetarg na nowych
zarządzających. Wówczas
kupcy zaczęli się obawiać,
że ta zmiana przyniesie im
wyższe czynsze i dodatkowe
kłopoty.
Sprawa zrobiła się jeszcze
bardziej gorąca, kiedy przesunięto terminy ogłoszenia
wyników przetargu, a do han-

dlujących doszły sygnały, że mimo
zakończenia okresu składania
ofert, do urzędu donoszone i wymieniane są dokumenty ofertowe.
Tym pogłoskom wiceprezydent
miasta Jerzy Lenard stanowczo
zaprzeczył.
– Obecnie weryfikujemy tylko
oświadczenia dotyczące okresu
prowadzenia działalności przez
oferentów, przez co chcieliśmy wykluczyć z przetargu osoby przypadkowe – mówił wiceszef miasta.

Gorąca debata

O rozwiązaniach jakich życzyliby sobie sami kupcy głośno było w
minioną środę, podczas spotkania
z zastępcą prezydenta, Jerzym Lenardem. Debata trwała ponad dwie
godziny. Głosy handlowców były
podzielone: jedni chcieli zmiany
dzierżawcy na miejskiego zarządcę, inni żądali unieważnienia przetargu i nie wprowadzania żadnych
zmian. Wszyscy byli zgodni tylko
do jednej kwestii: pozostawienia
obecnych stawek czynszu bez
zmian.

Na debatę jeleniogórscy kupcy
przyszli wyjątkowo licznie. Pojawili
się również obecni dzierżawcy targowisk oraz oferenci, którzy stanęli
do przetargu. Pierwsza część spotkania, zapowiedź i przemówienie
zastępcy prezydenta Jerzego Lenarda przebiegło bez większych emocji. Jerzy Lenard przekonywał, że
jedynym i słusznym rozwiązaniem
problemu zarządzania targowiskami miałoby być przekazanie ich w
ręce kupców.
– Wówczas to kupcy mieliby
sami zarządzać swoimi miejscami
pracy, decydować o okresie dzierżawy, wysokości czynszu, remontach
i rozwoju targowisk – przekonywał
wiceszef Jeleniej Góry. Zastępca
prezydenta miasta kilkakrotnie
podkreślał, że takie rozwiązania
wprowadzono w innych miastach, m.in. we Wrocławiu czy w
Krakowie.

Puste obietnice

– Czy chcielibyście Państwo płacić o połowę mnie czynszu, a drugą
połowę przeznaczać na inwestycję
i rozwój? – zapytał w pewnym
momencie Jerzy Lenard wywołując
burzę wśród zainteresowanych.
Wówczas ze strony kupców padły
ostre zdania w kierunku władz

westować. Nie możemy nic zrobić
oprócz tego, że tracimy zdrowie
i nerwy.
– Okrążyliście nas marketami,
wchodzą „sieciówki”, a my przędziemy nędze i co chwilę mamy
kontrole. Pracuję na rynku 10 lat i
nigdy tak jeszcze nie było. Co rusz
jest zmiana „miotły” i każda mówi
coś innego – grzmiała kobieta.

(Nie)racjonalnie

Długo przemawiała też Danuta
Wójcik, która wraz z 220 osobami
stworzyła inną koncepcję wprowadzenia zarządcy targowiskami,
a nie dzierżawcy.
– Wiceprezydent zagwarantował
nam, że niezależnie od tego, kto
od pierwszego stycznia 2010 roku
będzie dzierżawcą targowisk,
stawka czynszu będzie określona
zarządzeniem prezydenta, oraz, że
na ręce pana prezydenta zostanie
złożona koncepcja racjonalnego
zarządzania targowiskami – mówiła po debacie Danuta Wójcik,
przewodnicząca rady kupieckiej
przy Stowarzyszeniu Wspólne
Miasto.
Za koncepcją wypracowaną
przez kupców opowiedziało się
220 osób. Dzięki niej raz na zawsze
uda się zażegnać konflikt między
dzierżawcą, miastem a kupcami.
Zakłada rezygnację po dwudziestu
latach z dzierżawców i w drodze
przetargowej wyłonienie zarządców targowisk, którzy byliby na
pensji urzędu miasta. Wszystkie

KUPCY: – OKRĄŻYLIŚCIE NAS MARKETAMI,
WCHODZĄ „SIECIÓWKI”, A MY PRZĘDZIEMY
NĘDZE I CO CHWILĘ MAMY KONTROLE.
miasta. Handlowcy nie przebierali
w słowach. Zarzucali samorządowi, że wcześniej nikt takiego
rozwiązania im nie proponował.
Twierdzili, że są to kolejne, puste
obietnice.
– Jeżeli miasto chce z nami
przeprowadzać jakąkolwiek rozmowę to najpierw musi nam konkretnie powiedzieć, jaki jest okres
dzierżawy. Dajcie nam normalnie
pracować i konkretne zasady –
mówiła na spotkaniu Małgorzata
Morawiak, kupiec. – Jeżeli mamy
umowy na rok, dwa, trzy lata, to
nic nie możemy zaplanować, in-

wpływy będą więc trafiały do
miasta, wówczas zostaną wypracowane również środki na inwestycje. Obecnie dzierżawca, który

przychodzi i podpisuje umowę na
krótkie okresy, nie inwestuje, jedynie zarabia. – Koncepcja zaprezentowana przez pana wiceprezydenta
po części może wydać się słuszna,
ale nie da się jej zrealizować na
„już”, wymaga ona czasu, którego
teraz nie mamy – powiedziała D.
Wójcik.

Święty status quo

Nie wszyscy kupcy mieli jednak takie samo zdanie. Część nie
chciała żadnych zmian. Żądali
przedłużenia umów obecnym
dzierżawcom. – Po co szukać nowego wroga, kiedy mamy swojego,
znamy go i wiemy czego się po nim
można spodziewać – mówił kupiec
Michał Sieńć. – Nie ma powodu by
odwoływać obecnych dzierżawców,
przez ostatnie sześć lat dobrze nam
się współpracowało. Nie chcemy
nic zmieniać – dodał.
Ci, którzy wychodzili ze spotkania nie kryli niezadowolenia.
Janina Miroś mówiła, że spodziewała się konkretów, których nie
usłyszała. Część kupców mówiła, że
docenia inicjatywę wiceprezydenta
i fakt, że przyszedł na spotkanie.
Teraz czekają jednak na realizację
deklaracji i rozwój sytuacji.
Decyzji ciąg dalszy
W miniony piątek komisja przetargowa miała podjąć decyzję o
dalszych losach jeleniogórskich
kupców, jednak oficjalne stanowisko radcy prawnego pojawi
się ma dopiero dzisiaj. W piątek
usłyszeliśmy, że zrealizowanie
każdej z omawianych propozycji
jest możliwa. – W poniedziałek
(21 grudnia) prawnik przedstawi
nam opinię prawną, na podstawie
której będą podejmowane kolejne
decyzje – mówił Jerzy Lenard.

Angelika Grzywacz

Ku zgodzie
Jak spotkanie podsumował sam wiceszef miasta? – Było dość spontaniczne i myślę, że
dzięki niemu udało się ustalić krótki harmonogram spotkań z kupcami. Zainteresowani
są, co było bardzo mocno wyartykułowane, dotychczasową stawką czynszu i wieloletnimi
umowami dzierżawy. Miasto też jest tym zainteresowane – zapewnił Jerzy Lenard. Zastępca
prezydenta uważa, że jeśli dojdzie do porozumienia, uda mu się przekonać kupców, że
najlepszym rozwiązaniem dla nich jest, by sami decydowali o stawkach i okresie, na jaki
chcą umowę dzierżawy podpisać.

O WODZIE WIEDZĄ WSZYSTKO

Ciepła buda
w prezencie

Kamil Wierzbicki i Grzegorz Nowicki z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze oraz Daria Grabowska i Joanna Jagielska z
Nowe boksy, które oficjalnie zostały
pozostałymi członkami grupy z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze z klasy II F to zwycięzcy
przekazane w miniony czwartek jelekonkursu „Woda, ścieki, ochrona środowiska” zorganizowanego przez spółkę Wodnik
przygotowały makietę zatytułowaną
Zadaniem uczestników było, po mówili zwycięzcy.
Każdemu z nich przygotowanie „Bez wody nie istnieją zawody”.
pierwsze, uczestnictwo w drugich
– Na makiecie pojawiły się zdjędniach otwartych spółki Wodnik i swojej pracy zajęło po pięć godzin.
odwiedzenie jej dwóch obiektów: Obydwaj odebrali fantom do nauki cia, które przedstawiają m.in. zawód
oczyszczalni ścieków i stacji uzdat- pierwszej pomocy dla szkoły, a dla fryzjera i mycie głowy, mycie szyb,
woda wykorzystywana do przygotoniania wody. Po drugie: stworzenie siebie bony na zakupy w Empiku.
– Wzięliśmy udział w konkursie, wywania posiłków przez kucharzy
dowolnej pracy na temat „Wody,
ścieków i ochrony środowiska”. bo zainteresował nas obiekt, który i inne. Chcieliśmy pokazać, że w
Na konkurs wpłynęło sześć prac z ogólnie jest zamknięty dla osób z pewnych zawodach woda jest po
zewnątrz, chcieliśmy się też dowie- prostu niezbędna. Przygotowaliśmy
czterech szkół.
Pierwsze miejsce w kategorii dzieć co dzieje się z wodą zanim to przez kilka dni,
szkół podstawowych i gimnazjal- trafi ona do naszego kranu – mówią
nych odebrali uczniowie Gimna- Kamil i Grzegorz.
Daria Grabowska i Joanna Jagielzjum nr 1 w Jeleniej Górze: Kamil
Wierzbicki i Grzegorz Nowicki. ska, które jako reprezentantki
– Przygotowaliśmy pracę multime- szkoły odebrały nagrodę za
dialną i film. W filmie znalazł się cały pierwsze miejsce w kategorii
przebieg destylacji wody na całym szkół ponadgimnazjalnych
terenie obiektu, w którym
się obecnie znajdujemy. W
pracy multimedialnej po- Poprawić wizerunek
dzielonej na dwie części – Wszystkie były na bardzo wysokim poziomie, dlatego postanowiliśmy wszystkich uhonozaprezentowany został rować – mówił w miniony piątek Wojciech Jastrzębski, prezes spółki Wodnik na oficjalnym
proces zarówno destylacji rozdaniu nagród w Stacji Uzdatniania Wody. – Przez te konkursy chcemy eliminować pewne
wody, jak i jej filtracji na
stereotypy, które w dalszym ciągu funkcjonują, chcemy też wypracować dobre nawyki.
oczyszczalni ścieków –

niogórskiemu schronisku dla małych
zwierząt przez zastępcę prezydenta
Jerzego Lanarda i prezesa MPGK Michała Kasztelana są funkcjonalne,
wyposażone w ocieplane budy, poidła
i karmidła. Koszt całej inwestycji to
ponad 150 tys. zł. Pieniądze na ten cel
pochodziły z budżetu miasta. Dzięki
tym boksom schronisko będzie mogło
świadczyć usługi dla sąsiednich gmin
i zdobędzie pieniądze na pełne sfinan(Angela) sowanie działalności. Dziesięć nowych
boksów pomieści około 30 – 40 psów.
Obecnie w schronisku przebywają 62
psy. Były jednak lata kiedy liczba czworonogów przekraczała 150 sztuk. – Na
zimę mamy zabezpieczoną dużą ilość
karmy, na bieżąco potrzebujemy koce,
którymi wyścielamy budy – mówi
Eugeniusz Ragiel, szef placówki.
Tymczasem rozważana jest koncepcja
przeniesienia schroniska dla małych
zwierząt z Jeleniej Góry do Sobieszowa oraz utworzenia tam właśnie
schroniska regionalnego.

trzeba było zrobić zdjęcia, wywołać
je i złożyć w jedną całość, ale opłacało się – mówią Daria Grabowska
i Joanna Jagielska.
Laureaci odebrali nagrody z rąk
prezydenta miasta Marka Obrębalskiego, który uczestniczył w pracach
jury oraz Wojciecha Jastrzębskiego,
prezesa spółki Wodnik i organizatora konkursu.

Fot. Angela
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Castorama otworzyła drzwi
Na pierwszych klientów nie czekały
promocyjne fajerwerki, a jedynie
kwiatki. Zainteresowani długo spacerowali wśród sklepowych półek.
Wielu przyszło z ciekawości, inni – po
konkretne zakupy. Utyskiwano na
nieukończone przejście do jednego
z wejść do sklepu. Zmotoryzowani
narzekali na kłopoty z wjazdem na
teren placówki i kłopoty z zaparkowaniem auta.
Pobliskie

ulice są wciąż tylko prowizorycznie
przystosowane do obsługiwania
zwiększonego ruchu pojazdów. Castorama zadbała, aby klientami zajęła
się bardzo sympatyczna kadra, wśród
której jest wielu młodych ludzi. Czy
rzeczywiście największy budowlany
market spełni obietnice deklarowane
w dniu otwarcia, pokaże przyszłość.

(rylit)

FOT. DARK
STRELLA
FOT. RYLIT
FOT. ANGELA

Wbrew hiobowym przypuszczeniom o szturmie mieszkańców na nowo otwarty w minioną środę market Castoramy, nie było porannej inwazji. Dzień wcześniej sklep
odwiedziły ważne osobistości i poświęcił go duchowny.
Nazajutrz ludzie przyjechali po normalne zakupy.

Zakończyły się obchody roku
jubileuszowego Filharmonii Dolnośląskiej. Z tej okazji w miniony
piątek zabrzmiał okolicznościowy
koncert, a we wtorek z dziennikarzami spotkały się najważniejsze
osoby w FD z dyrektorką Zuzanną
Dziedzic i koncertmistrzami na
czele, aby podsumować minione
lata działalności owocnej dla miasta i regionu.

Honory od rady

W nadchodzący wtorek odbędzie się uroczysta sesja jeleniogórskiej rady miejskiej, podczas
której zostaną wręczone tytuły
Zasłużonych dla Miasta Jeleniej
Góry oraz nagrody i tytuły Honorowych Obywateli przyznane przez
radnych jako wyraz docenienia
zasług dla stolicy Karkonoszy i
regionu. Początek o godz. 16.

Ponad pół wieku razem

Halina i Stanisław Cholewowie
z okazji 51. rocznicy wspólnego
pożycia małżeńskiego otrzymali
w miniony czwartek przyznane
im przez Prezydenta RP „Medale Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Uroczystość odbyła się w ratuszu, a
medale wręczył Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.

PEC gra fair

Brązowy laur przedsiębiorstwa „fair play” przypadł w tym
roku Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. Andrzej Latuszek odebrał
z rąk przedstawiciela kapituły
statuetkę i słowa uznania. To już
szóste tego typu wyróżnienia dla
przedsiębiorstwa. Zanim zapadła
decyzja o przyznaniu nagrody,
PEC został przez kapitułę „prześwietlony” pod kątem rzetelności
i etyki działania.

Biznes z „Bossami”

Jak prowadzić własną firmę i zarządzać nią, aby osiągnąć optymalne zyski i minimalne straty – taki
test przeszli uczniowie klasy czwartej „d” technikum ekonomicznego
z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Jeleniej Górze. Sprawdzian
zafundowali im studenci Wydziału
Technicznego Kolegium Karkonoskiego z Koła Przedsiębiorczości
Boss, którzy przygotowali dla nich
grę biznesową.

Próbna matma na cztery

Tegoroczna średnia z próbnej matury z matematyki w
Zimowe Międzyszkolne Konfrontacje Artystyczne „Co nam w duszy gra” w Szkole Podsta- Jeleniej Górze osiągnęła wynik 48,4 procent. Większość
wowej nr 7 stały się w minioną środę świetną okazją do zaprezentowania umiejętności szkół jest zadowolona z wyników swoich uczniów, a plaaktorskich, recytatorskich, literackich, wokalnych i tanecznych dzieci i młodzieży.
cówki, w których matematyka jeszcze kuleje mają nadzieImpreza okazała się wspa- ję, że wyniki zmotywują maturzystów do nauki.
Wystąpiło pięćdziesięciu je- czynka z zapałkami” z Karoliną
den młodych uczestników z
zaprzyjaźnionych podstawówek
z miasta i powiatu. Przegląd
uświetnili też znani aktorzy.
Dorota Bąblińska-Korczycka ze
Zdrojowego Teatru Animacji
czytała wiersze, a Jarosław Góral
z Teatru im. Norwida – oprócz
utworów poetyckich także opowiadania. Swoje umiejętności
taneczne zaprezentowali także
siedmioletni gospodarze pod
kierunkiem Doroty Chocianowicz. Przygotowane przez Ewę
Majdę dzieci z „siódemki” ujęły
słuchaczy interpretacją wiersza
o zimie. Doborem repertuaru i
jakością interpretacji wierszy i
prozy zaimponowały uczennice
z Gimnazjum nr 1: Anastazja
Łozowska i Sylwia Martyniak.
Efektem działalności teatralnej
drugoklasistów z „siódemki”
było przedstawienie „Dziew-

Głoguś, w roli głównej.
Publiczność porwały występy
grupy muzycznej z Podgórzyna
oraz zespołu wokalnego z Mysłakowic, któremu akompaniował
na gitarze Rafał Wiewióra. „Przybieżeli do Betlejem pasterze!”
śpiewała cała sala.

niałym przeżyciem dla wszyst– Wielu naszych uczniów ukońkich jej uczestników, co było
widoczne, odczuwalne i zostało czyło ten egzamin próbny na poniejednokrotnie wypowiedziane ziomie 90 i 80 procent – mówi
Paweł Domagała, dyrektor I LO im.
przez gości.
(tejo) Żeromskiego w Jeleniej Górze. –
Tylko jeden nie osiągnął progu (30
%). Średnia szkoły wynosi około
70 procent, co w porównaniu do
średniej w Jeleniej Górze napawa
nas dużym optymizmem.
Do majowej matury z „Żeroma”
przystąpi siedem klas, w sumie 210
osób. Podobnie próbna matura z
matematyki wypadła w II LO im.

Norwida, gdzie ogólna średnia
osiągnęła wynik 62,9 procent.
– W liceum dziennym próbną
maturę zdawało 179 osób i 100 procent ją zdało, większość z bardzo
dobrymi średnimi – mówi Jadwiga
Dąbrowska, dyrektor szkoły. – W
wieczorowym na zdających 20
osób, zdała połowa. Ogólnie jestem
bardzo zadowolona z wyników,
sami matematycy byli nimi pozytywnie zaskoczeni.

(Angela)

Mogło być lepiej
W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze próbną maturę zdawało
68 osób, a średnia szkoły osiągnęła 50,3 procent. – Mimo że średnia szkoły jest wyższa
od średniej Jeleniej Góry, nie jestem zbytnio z niej zadowolona – mówi Danuta Pawłowicz,
dyrektor szkoły. – Liczyłam na wyższe wyniki i mam nadzieję, że ta średnia zmotywuje
uczniów do solidnego przygotowania się do majowego egzaminu – dodała.

Każdy uczestnik dostał na pamiątkę dyplom i
świątecznego aniołka

SEZAM PANI MAŁGORZATY
– Bardzo oczekiwałam tego spotkania. Jest ono pierwsze
po wydaniu książki, a ja jestem bardzo ciekawa reakcji
na ten tytuł – powiedziała w miniony wtorek Małgorzata
Lutowska podczas promocji „Skarbów drzewa” zorganizowanej przez Książnicę Karkonoską przy udziale
wydawnictwa AD REM, które pozycję wydrukowało.
Skąd pomysł na nową książkę?
– Zaproponowała mi to Regina
Chrześcijańska, szefowa AD REM.
Początkowo miała być to powieść
dla małych dzieci, ale uznałam,
że nie potrafię takiej napisać.
Stanęło na pozycji dla czytelników
nastoletnich – mówiła Małgorzata
Lutowska. Podkreśliła, że książka
jest też częścią projektu „Moja
mała ojczyzna” realizowanego
przez Książnicę Karkonoską oraz
jeleniogórskie placówki oświaty.
Stąd konwencja „Skarbów” osnuta
na historii Jeleniej Góry, która
wpleciona jest w poszukiwanie
skarbów przez trójkę bohaterów:

Darię, Marcela i Jakuba.
Małgorzata
Lutowska powiedziała, że w fabule musiała być
współczesność
i komputer, bo
nastoletni czytelnik często
od niego się nie
odrywa. Stąd
pomysł na grę,
w którą grają
bohaterowie
i konieczność
odgadnięcia

Nagrody za lekturę
Wydawnictwu towarzyszy kupon, który – wypełniony – weźmie udział w losowaniu
atrakcyjnej nagrody: wycieczki z autorką do pewnego atrakcyjnego miejsca w regionie.
Realizację nagrody zaplanowano na początek przyszłorocznych wakacji. Do tematu wracamy
w naszym konkursie, który wspólnie z AD REM co piątek publikujemy na łamach portalu
www.jelonka.com

hasła koniecznego do przechodzenia do dalszych etapów. Wątki historyczne są jednocześnie
częściami gry, która pasjonuje
postaci.
Tam właśnie pojawiają się odniesienia do
histor i i

miasta. Są jego najważniejsze zabytki i to zarówno w Jeleniej Górze
jak i Cieplicach oraz Sobieszowie.
– Czy można tę książkę traktować
jako przewodnik? – zapytano.
– Boję się takiego porównania,
bo powieść zawiera sporo fikcji
literackiej osadzonej jednak w
elementach, które istniały naprawdę – odpowie-

działa Małgorzata Lutowska.
Zdanie to doprecyzował Tomasz
Miszczyk, archeolog z Muzeum
Karkonoskiego, który – sam będąc
jedną z postaci książki – zadbał o
jej historyczną wiarygodność.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Jubileusz filharmonii

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

ZIMĄ W DUSZY IM ZAGRAŁO

Wspólne zdjęcie autorki z młodzieżą, która użyczyła swoich głosów do
nagrania części powieści na dołączonej doń płycie CD.
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wydawnictwo: Rock Serwis
Jeśli spojrzymy na brytyjską scenę
rockową lat 60. i 70. XX wieku, to z
pewnością wśród najważniejszych
zespołów tamtego czasu wymienimy
jednym tchem Procol Harum, Jethro
Tull czy Cream. Z tymi trzema zespo-

KRÓTKO
Z KULTURY
Na film do DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy
Klaps zaprasza w nadchodzący
wtorek na projekcję filmu „Cichy
chaos”. To włoski dramat w reżyserii Antonio Luigi Grimaldiego.
Świeżo owdowiały producent
filmowy odnajduje szczęście,
opiekując się dorastającą, 10letnią córką. W epizodzie Roman
Polański. Godz.18.00 w sali
widowiskowej przy ul. Bankowej
28/30 (cena biletu 10 zł, karnet
28 zł)

„Kolacja” w Wojanowie

Kameralna sztuka „Kolacja
na cztery ręce” Paula Barza
z Bogdanem Kocą, Piotrem
Konieczyńskim i Markiem
Prażanowskim ożywi wnętrza
zabytkowego pałacu w Wojanowie. Przedstawienie Teatru im.
Norwida przytacza wydarzenie,
które w rzeczywistości nigdy
nie miało miejsca: spotkanie na
kolacji Jana Sebastiana Bacha
oraz Jerzego Fryderyka Haendla. Geniusze muzyki baroku i
muzyki w ogóle – choć żyli sobie
współcześnie – nie spotkali się
nigdy. Znakomite kreacje aktorskie. Wrażenia niezapomniane.
Wtorek i środa (22i 23 XII, godz.
19.00, Pałac Wojanów)

Tarkowski po świętach

Ostatnia w tym roku projekcja
DKF to dramat historyczny„Andriej Rublow” w reżyserii
Andrieja Tarkowskiego (1966).
Fresk historyczny, ukazujący w
ośmiu odsłonach postać tytułowego malarza ikon, żyjącego
na przełomie XIV i XV wieku.
Urzekająca rozmachem i głębią
skojarzeń wizja artysty w czasie
zamętu, niepokoju i marności.
(ZSSR, 1966) - godz.18.00 w sali
widowiskowej przy ul. Bankowej
28/30 (cena biletu 10 zł, karnet
28 zł).

Galowo w filharmonii

Od klasyki do rozrywki – to
tytuł koncertu pod dyrekcją
Stanisława Fiałkowskiego zapowiadanego na 30 XII (środa).
Wystąpią: Krystyna Prońko (vocal), Magdalena Wojnarowska
(vocal), Piotr Baran (saxofony),
Paweł Tomaszewski (piano),
Dariusz Ziółek (bass), Adam
Buczek (drums) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Dolnośląskiej. W
programie hity muzyki klasycznej i popularnej. Początek o
godz. 19.00 w sali koncertowej
Filharmonii Dolnośląskiej. Bilety w cenie 70 zł).

łami poniekąd
miał związek
nasz dzisiejszy
bohater znakomity gitarzysta
urodzony w
Londynie Robin Leonard Trower.
Wniósł do muzyki rockowej bardzo
wiele i to w okresie współpracy z Gary

Wydawnictwo: Rock Serwis
Zespół powstał w 2003 roku w Londynie. Jego styl określany bywa różnie,
choćby jako „mieszanka psychodelii,

Husband’a. Teraz legendarny Robin
Trower przygotował płytę studyjną,
na której znalazło się 11 kompozycji.
Album otwiera przepiękny temat „Wish
You Were Mine” a po nim następne perełki. Troawer podąża też na tej płycie w
kierunku wysmakowanego bluesa, czego najlepszym przykładem jest “Buffalo
Blues”. Całość zamyka „Find A Place”.

Brzmienie całości
nadał Livingston
Brown, pełniący
na albumie również rolę basisty. Trower wziął na siebie
obowiązki gitarzysty, a także wokalisty.
Z obu tych zadań wywiązał się znakomicie. Te Trower’owe kompozycje to nic
innego jak przepiękne piosenki, które

POP ROCK & JAZZ
są w większości łagodne, eteryczne,
pełne ciepła, emocji i mają szansą
spodobać się zarówno starszym fanom,
jak i młodszemu pokoleniu admiratorów Robina Trower’a.

Andrzej Patlewicz

Bardzo świątecznie pod ratuszem
Wreszcie mamy prawdziwy bożonarodzeniowy jarmark!
Nie zakopcony i duszny namiot, który szpecił plac Ratuszowy, ale urokliwe kiermaszowe „miasteczko”, które
do 22 grudnia będzie ozdobą Rynku. Jedynym minusem,
i to znacznym – była temperatura. Mróz dał popalić
wszystkim.
Na polsko-czeskich straganach
można kupić świąteczne dekoracje oraz inne przedmioty, które
świetnie nadają się na gwiazdkowy
symboliczny prezent. Czekają też
przysmaki kuchni lokalnych a dla
zmarzluchów – grzane wino. O
odpowiedni nastrój organizatorzy
zadbali zapraszając do współpracy
artystów, którzy ze sceny umilali

mijające godziny w miniony weekend. Był wśród nich popularny
Kabaret Paka, czy też chór muzyki
cerkiewnej OKTOICH.
Dziś 21 grudnia (poniedziałek)
zaplanowano występy zespołów
Řemdih oraz Trebuniów Tutków.
Jutro, 22 grudnia (wtorek) zaśpiewają Kowarskie Wrzosy, Holba oraz grupa Dei Gratia. Także

jutro harcerze
Jeleniogórskiej
Chorągwi ZHP
przekażą samorządowcom i
mieszkańcom
stolicy Karkonoszy Betlejemskie Światełko
Pokoju. Stanie
się to podczas
wspólnej Wigilii.
Życzenia świąteczne złoży
wszystkim jeleniogórzanom i
turystom prezydent Marek Obrębalski. Będzie
wspólne kolędowanie oraz gorąca wieczerza.

(tejo)

Organizatorem kiermaszu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury
wspólnie z Czechami.

Sylwester
w Rynku

Poznaj nas!
W poniedziałek będzie można także spotkać część załogi Jelonki, która będzie promowała
tytuł. Dostaniecie od nas kartki świąteczne, porozmawiacie z dziennikarzami. Złożymy sobie
życzenia i poznamy osobiście naszych Czytelników. Zapraszamy!

Znają przyrodę miasta i regionu
Trzydzieści prac wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych „Znam Przyrodę Mojego Miasta i Regionu”
zawisło we wnętrzach Muzeum Przyrodniczego w Parku
Norweskim w Cieplicach.
Na konkurs ogłoszony przez
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze wpłynęło ponad
150 prac wykonanych przez
uczniów a przedstawiających
rodzimy krajobraz , gatunki

roślin i zwierząt, które można
spotkać na naszych polach i
łąkach czy w lasach.
Większość prac została wykonana w popularnych techn i k a c h : a k wa re l i , r y s u n k u

Nagrodzone prace zostały opublikowane w krótkich seriach okolicznościowych kartek
pocztowych z nazwiskiem autora. Równorzędne pierwsze nagrody zdobyli: Klaudia Boszko
(SP Podgórzyn), Agnieszka Brzozowska (Zespól Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Cieplice)
oraz Antonina Olszewska (SP nr 13 Jelenia Góra).

kredkami czy szkicu ołówkiem.
Trafiały się też bardziej wymyślne wyklejanki czy wydrapywanki. Jury konkursu miało
nie lada problem, aby wybrać
dzieła najlepsze pod względem
artystycznym jak i znajomości
przyrody.
Dlatego przyznano trzy równorzędne pier wsze nagrody,
trzy drugie, siedem trzecich
i kilkanaście wyróżnień.
Wszystkie nagrodzone i
wyróżnione prace zawisły
na wystawie. Na wernisażu zebrała się spora grupa
uczniów wraz z rodzicami
i nauczycielami.
Nagrody
i dyplo-

my wręczał prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski, patron
konkursu, który mógł się odbyć
dzięki hojności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Oprócz
war tościowych nagród rzeczowych, nagród pocieszenia
dla wyróżnionych, k ażdy z
nominowanych na wystawę
otrzymał dyplom pamiątkowy
oraz kalendarz ze zdjęciami mot yli wydany przez
Muzeum Przyrodnicze w
Jeleniej Górze.

(rylit)

Nagrody i dyplomy wręczał prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski.
muzyki shoegaze’owej
i post rocka” czy też
„rozmarzony pop rock”.
Pierwszy projekt w postaci EP-ki „Folly”
pojawił się w 2004 roku i zawierał m.in.
cover: „If I Were A Carpenter” Tima
Harbina. Ta interpretacja spodobała się
i została ciepło przyjęta ze strony słuchaczy. Jeszcze lepiej przyjęto wydany rok

POP ROCK & JAZZ
ENGINEERS – „Three Fact
Fader”

Brooker’em jak również w ramach
współpracy z muzykami Jethro Tull.
W 1973 roku założył zespół Robin
Trower Band. Rok później ukazała się
debiutancka płyta „Bridge of Sighs”,
a później – kilka innych tytułów. W
ostatnich latach Robin Trower nagrał
kilka albumów z udziałem basisty
Jack Bruce’a i klawiszowca Gary’ego

Fot. Konrad Przezdzięk

ROBIN TROWER – „What Lies
Beneath”

Fot. Rylit
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później debiutancki album „Engineers”.
Czołowe brytyjskie pisma muzyczne
zaliczyły go w poczet najlepszych płyt
roku. Wszystkie trzy single z albumu nie
schodziły z anten radiowych. Na kolejne
dzieło trzeba było czekać
ponad4lata.Przerwabyła
spowodowanakłopotami
z wydawcą. We wrześniu

2008 roku DJ Sasha wykorzystał zremiksowaną wersję piosenki „Sometimes I
Realise” z przygotowywanego albumu
„Three Fact Fader” na swojej płycie
„Invo12ver”. Kompozycje Engineers
remisowali wcześniej Mogwai, Jagz
Korner i Chris Coco z emitowanego w
BBC Radio One programu „Blue Room”.
Muzycy udowodnili, że sami również

posiadają zdolności remikserskie, przygotowując remis kompozycji Stevena
Wilsona „Abandoner” z debiutanckiej
solowej płyty lidera Porcupine Tree
„Insurgentes”. Steven odwzajemnił
przysługę, remisując ich piosenkę „Sometimes I Realise”, która znalazła się na
najnowszej płycie zespołu „Three Fact
Fader”. Obok tego utworu znalazło się

Chętni na plenerowe pożegnanie starego roku i powitanie
AD 2009 będą mieli okazję, aby
wyszaleć się na placu Ratuszowym. W centralnym punkcie
miast a sylwestrowy bal pod
chmurką zacznie się o godz.
22. 30 w czwartek, 31 grudnia
koncertem Elvis Revival Band.
Po nim wystąpi grupa Fireballs.
Tuż przed północą życzenia
mieszkańcom złoży prezydent
Marek Obrębalski. Nowy Rok
powit ają wy jątkowo huczne
fajerwerki odpalone z ratuszowej wieży oraz z budowanego
właśnie Pasażu Grodzkiego.
Zespół Fireballs pogra jeszcze
do za kwadrans pierwsza. Elvis
Revival Band zespół niezmiennie
w tym składzie koncertuje na
światowych rynkach od 10 lat.
Jego lider to swoisty fenomen,
wykonujący wiernie muzykę
legendarnego i niezapomnianego wokalisty - Elvisa Presley’a.
Fireballs 7-osobowa formacja
w stylu amerykańskich gwiazd
lat 50 i 60. Rock’n’Roll w najlepszym wydaniu, niesamowite,
dynamiczne show pełne największych przebojów porywających publiczność do tańca.
Świetni muzycy w stylizowanych
strojach zapewniają doskonałą
zabawę nie tylko dzięki muzyce,
ale również poprzez niesamowite akrobacje na instrumentach.
Tego się nie da opisać, to trzeba
zobaczyć. Zapraszają Trzy M
Maląg, Media, Marketing, Miasto
Jelenia Góra.

(tejo)
jeszcze 12 innych piosenek wyprodukowanych przez Ken’a Thomas’a (Figur
Ros,Maps). Znajdujemy na tej płycie
bogactwo dźwięków nawiązujących
do dokonań Dennica Wilsona, Davida
Crosby’ego, elementy ambientu i muzyki neoklasycznej, psychodelii w stylu
Panda Bear.

Andrzej Patlewicz
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Biel puszysta wokół i mróz
trzyma tęgi. Zmusza tylko do
rzeczy niezbędnych i podstawowych. Więc siedzieć by najlepiej
w domu, pilnować ogniska,
pobyć wreszcie razem, zająć się
najbliższymi, domem i sobą. Ale
jakże tu w domu siedzieć, gdy
Święta już tuż. Więc trzeba okutać się ciepło, i ruszyć tłumnie do
sklepów, w regały. Z obłędem w
oku, wybierać, kupować, gromadzić cały ten nadmiar. Bo Święta
przecież, więc trzeba.
Choć wiemy, że oczekiwanie na
przyjście, na spotkanie przy wigilijnym stole, powinno odbywać
się raczej w spokoju, z namysłem
i świadomością wyjątkowości tej
chwili, to jednak przeważnie ulegamy. Pokusom wszechobecnej
zachęty i zakusom tych, którzy
na ten szczególny w roku okres,
przygotowują się wiele miesięcy. Mikołaj, anieli, świąteczne
dzwonki są z nami już od miesięcy. Co roku wcześniej. Pewnie
niedługo, będą z nami przez cały
rok, jak niegdysiejsze nowalijki
dostępne tylko na wiosnę. Dziś
każda firma za stosowna opłatą, dostarczy nam nowalijek
właśnie z równą łatwością, jak
świątecznych gadżetów. O tym,
że normalną poczta, kurierem,
wodą, powietrzem i lądem, nie
muszę już chyba dodawać.
Co rok przybywa tych, którym tradycja miesza się z marketingowym formatowaniem.
Tych, którzy jak w filmie Mistrza
Barei, swobodnie żonglują świątecznym symbolem, skutecznie
myląc opłatek z wielkanocnym
jajkiem. Dla nich to głównie,
tony produktów świąteczno
podobnych, wszelkiego rodzaju akcje na pokaz, medialnie
wzmacniane fety i gale. Dla
nich powtarzane w miliony,
jednakowe ozdoby i świecidełka,
produkowane anonimowo, hen
gdzieś w Azji.
Ulegamy, więc presji, ruszamy
gremialnie do hipermarketów, by
nabyć, posiąść i mieć. Wiadomo,
że czas przedświąteczny to raj dla
handlowców. Wypycha się wtedy
wszystko, co jeszcze zalega hurtownie i co da się podciągnąć pod
miano „niezbędnego na święta w
każdym domu”. To właśnie w ten

czas, nie zważając na prawdziwe
potrzeby i zasobność naszych
portfeli, kupujemy stadnie, nie
i zawsze w sposób przemyślany.
Jakże często w ten sposób, chcemy kupić sobie spokój i pewność
bycia w głównym nurcie, bycia
na czasie. Jakże często przesadnie
drogim prezentem chcemy odkupić, gnębiące nas gdzieś głęboko,
poczucie winy.
A najważniejszy, szczególnie w
ten czas świąteczny jest przecież
namysł i głęboka refleksja. Nad
tym, jacy jesteśmy dla siebie na
co dzień. Nie tylko przez moment
przy świątecznym stole. Chęć bycia ze sobą, faktyczna gotowość
na przyjęcie niespodziewanego
gościa. Wspólnie spędzony czas,
szczere życzenia, kolędowanie
i sposobność by przezwyciężyć
swą małość. Wybaczyć sobie i
innym w nadziei i przekonaniu,
że Nowy Rok będzie naprawdę
nowy, a i my mamy szanse być
jakby trochę nowi, lepsi.
Nie darmo, jedną z najbardziej
znanych i wciąż przypominanych
historii, jest Opowieść Wigilijna.
Ta czytelna w każdej kulturze
przypowieść, zawiera w sobie
wszystkie cechy, baśni, przypowieści czy mitu. Składają się na
nie typowe sytuacje i zachowania. Wyraźne jest zło i dobro
zadomowione w człowieku i
morał: zło dobrem zwyciężaj.
Takie postawy nie należą niestety dziś do powszechnie zauważanych. Jednak raz do roku,
właśnie o tej porze, niezmiennie
oddaję się świątecznej magii i
puszczam wodze wyobraźni,
jakże to byłoby pięknie, gdyby
choć niewielka cząstka naszych
życzeń, spełniała się, co roku.
Bo przecież te najważniejsze
życzenia, często te najskrytsze,
nie zmieniają się od prawieków.
Do wspólnych życzeń w Świątecznej magii, dołączam i ja swoje
skromne, niezmienne życzenia.
Obyśmy nie tracili się z oczu,
życzliwie wspierali i w zdrowiu
dotrwali do świąt kolejnych,
które przecież już wkrótce.
Pogodnych, odświętnych
Świąt i dużo Dobrego w Nowym
Roku!

Jacek Jaśko

Znak zapytania

Kiedy napisaliśmy o kobiecej
Wigilii zorganizowanej przez
radną Annę Ragiel, głos na forum
Jelonki.com zabrał Kazimierz
Piotrowski, były wiceprezydent
Jeleniej Góry, a wypowiedź jego
godna jest skrótowego zacytowania. – Jest taki film w którym w
krzywym zwierciadle pokazano,
jak mogą wyglądać rządy jednej,
jedynej „słusznej płci”! W filmie
tym wielokrotnie wykrzykiwane
jest hasło „Liga broni, liga radzi,
liga nigdy cię nie zdradzi!” Ten
film to „Seksmisja”. Wydawało
mi się, że naturalnym stanem jest
kiedy dwie płcie wspólnie i harmonijnie współdziałają! Dlatego
zastanawia mnie organizowanie
spotkania opłatkowego wyłącznie
dla kobiet! Gdyby tak mężczyźni
zrobili spotkanie wyłącznie dla
mężczyzn - to jak zostałoby to
skomentowane? Zamieniony
w znak zapytania Kazimierz
Piotrowski.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Panie Hubercie! Życzę panu
wszystkiego najlepszego!

– Zdrowia, szczęścia i pomyślności, a przede wszystkim,

Instrukcja obsługi
opłatka

Wydawałoby się, że nic bardziej oczywistego od dzielenia
się opłatkiem być nie może. Złudzenie. Zdaniem księdza prałata
Józefa Steca – z racji upadających
wartości tradycyjnych – jest tu
potrzebna instrukcja. Duchowny
opracował ją dość szczegółowo
na specjalnym folderze rozpowszechnianym przed Wigilią.
Cytować nie będziemy, aby się
nie zagmatwać. Sam ks. biskup
Marek Mendyk był pod takim
wrażeniem owej instrukcji, że –
dla pewności – zapytał księdza
Steca podczas oświatowej Wigilii,
czy aby na pewno opłatek należy
brać prawą ręką. Kapłan z Cieplic
nawołuje też do umiarkowanej
wylewności przy składaniu sobie
życzeń. Buziaki mogą być nie tylko przyczynkiem do zgorszenia,
lecz także ułatwieniem drogi dla
wirusa grypy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Życzenia,
szopka, magia

PLOTKI I FAKTY

Fot. Konrad Przezdzięk
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– żeby pana następczyni była
kobietą!

(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.

Anna Ragiel, zastępca przewodniczącego rady miasta, Hubert Papaj, przewodniczący
rady miasta.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Imaginacja
w kajdankach
Wyobraźnia nas wyzwala, ale
może także zamknąć w dybach
niewoli. Tymczasem jej brak lub
przekonanie, że uruchomienie
imaginacji dobrym jest tylko dla
małych dzieci, rodzi porażającą
obojętność, która pogłębia jeszcze
bardziej frustrację codziennością i niemoc wobec własnych
słabości.
Człowiek wolnym jest tylko w
marzeniach. Tam może zapuścić
się na niedostępne w inny sposób
ścieżki zaplątanego labiryntu,
w którym czuje się królem i nie
błądzi. A jeżeli gubi szlak, czyni
to z przekonaniem, że zguba ta
nie doprowadzi go do ruiny, a
wręcz rozwinie horyzonty poszukiwań ubogacając jego wnętrze o

nowe doświadczenia zupełnie
niezwiązane z przygnębiająca
ziemskością.
Oczywiście – nie mam na myśli
głupawego bujania w obłokach.
Nie piszę o chodzeniu z głową w
smogu, który zimą zwłaszcza rozpościera swoje cuchnące i lepkie
macki nad płucami mieszkańców
z turystyki słynącej Kotliny Jeleniogórskiej. Rozważam o puszczeniu lejców wyobraźni w sposób,
który korzystnie dałoby się odczuć
dla dobra regionu i miasta.
Dziś, kiedy imaginacja nie jest
skrępowana odgórnymi zarządzeniami mądrzejszych inaczej, głos
decydujący o rozwoju regionu
częstokroć mają ludzie lotnej
wyobraźni pozbawieni. Tkwiący

w twardniejącej skorupie układów, bojący się dokonać wyłomu w spetryfikowanym modus
operandi od lat niezmiennym,
skostniałym, ograniczonym, a
przez to – nijakim, a wręcz degenerującym poprzez opieszałość i
rozleniwienie. Ekipa bambaryłów
–uprawiających gabinetową poli-

w niedostępnych zakamarkach
Gór Olbrzymich jeszcze lat temu
dwieście. Nie to, że dokonuję
apoteozy osobowości bohatera
„Obserwatorium Karkonoskiego”,
który niejednego doprowadzi
do stanu bezbronności retoryką
z najwyższej półki intelektu, do
której nieba sięgające drabiny do-

UŚMIECHNIJMY SIĘ. NIE KŁOPOCZMY SIĘ TYM,
CZY CZASEM NIE WPROWADZAMY KOGOŚ
W BŁĄD. NIE WPROWADZAMY PRZECIEŻ
W BŁĄD, JEŚLI WYZWOLIMY WYOBRAŹNIĘ

tykę rautów, przenudnych debat
„na polu” osiągnięć – to wrzód
w organizmie społeczeństwa nie
tylko lokalnego, lecz także społeczeństwa w ogóle.
Jak wyobraźnię uwolnić i poddać się jej błogosławionemu szybowaniu, dał przykład Andrzej
Więckowski rzucając lotną myśl
o Wierzcholcach, praplemieniu
karkonoskim, które miało żyć

stępu maluczkim nie dają. Nie!
Chodzi tu o doskonałą propozycję wybicia się ponad szarzyznę, w
której wydarzeniami są otwierane
(lub zamykane) markety, budowane galerie handlowe, pyskówki
kupców i urzędników, obrzucanie
gnojem drogowców (bo nie rozstawili nad miastem parasola,
który zatrzymałby ten pioruński
śnieg!).

Chodzi o alternatywę dla różnych „eventów”, które na „posterach” propagują kliki pełne
obłudnych i zakłamanych osobników rzekomo stawiających na
nowoczesną sztukę, a tak naprawdę plujących jadem nienawiści
lub wywalających jęzory kipiące
żądzą promiskuityzmu utrwalaną
podniecaniem się pornograficznymi treściami Internetu.
Wierzcholcowa idea, która
może być świetnym sposobem
promocyjnego budowania zdrowego mitu wzbogacającego
nasz region, była też testerem
wrażliwości odbiorców na czar
wyobraźni. Wielu okazało się
niewrażliwych: spetryfikowanych
jak mumie układności, lodowato
obojętnych lub wręcz nienawistnie wrogich
Nie potrafię napisać konkluzji
lepiej niż uczynił to pomysłodawca, dlatego oddam mu pióro:
– Jestem przekonany, że zanim

prawda wykrywacza kłamstw stała się tragikomicznym wyznacznikiem umundurowanej rzetelności,
istniało zupełnie inne poczucie
prawdy: prawdy wewnętrznej,
prawdy żarliwości, prawdy serca.
O takiej prawdzie mówi Chrystus:
tak, tak; nie, nie.
Rzecz jedynie w tym, żeby –
naprawdę dla naszego dobra – zawiesić pytania inkwizycji na temat
rzeczywistości. Zawiesić na rzecz
rzetelnego podbudowywania
Wierzcholców. Uśmiechnijmy się.
Nie kłopoczmy się tym, czy czasem
nie wprowadzamy kogoś w błąd.
Nie wprowadzamy przecież w
błąd, jeśli wyzwolimy wyobraźnię
– pisze Andrzej Więckowski.
Drodzy Czytelnicy! Wesołych
świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Z wyobraźnią! Będzie nam łatwiej,
zapewniam.

Konrad Przedzięk

21 grudnia 2009 r.
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NOC WIGILIJNA

szopka w jednym akcie
Konrad Przedzięk
osoby: Bogdan Koca, Marek Obrębalski, Jerzy Łużniak, Jerzy Pokój,
Miłosz Sajnog, Krzysztof Mróz, Grażyna Malczuk, Jerzy Szmajdziński,
Robert Prystrom
Ciemność. Z mroku, z daleka słychać coraz głośniejszy i wyraźniejszy
śpiew biesiadny, po chwili z ciemności wyłaniają się trzy postaci
mężczyzn. Śpiewają nieco bełkotliwym chórem

Sto lat, sto lat niech rządzi Marek nam!
Sto lat, sto lat, niech trwa ten władzy stan!
Jeszcze raz, jeszcze raz, niech rządzi Marek nam!
Niech rządzi nam!
Puszczam teraz to w niepamięć,
żeś mnie nazwał zdłajcą
twoim!

SAJNOG

By odkupić wasze winy
Bez pałtyjnej dyscypliny

kolacja
Czeka mnie na cztery ręce
Nic tam wprawdzie nie podają,
ale, sami zresztą wiecie
jak to bywa na bankiecie…

OBRĘBALSKI

Światła powoli wydobywają twarze: zadowolonego
Obrębalskiego, szczęśliwego
Sajnoga i zacierającego ręce
Prystroma… W tle tonący w
mroku zarys sylwety starego
miasta w Jeleniej Górze

PRYSTROM

I rok temu, i dwa lata, panie!
To byłby koniec świata!
Gdyby wieść ta się rozniosła,
że ja tu tak z panami śpiewam!
W tym szczęśliwym triumwiracie.

SAJNOG

do Prystroma
Jam przy
tobie niezachwianie!

OBRĘBALSKI

Tak, panowie, wspólnym znojem
przyjaciele! Wasze słowa znaczą
wiele!
Jeszcze więcej czyny szczere!
Razem śpiewają na melodię
refrenu „Bóg się rodzi”
Radość niesie ta pieśń wzniosła,
Cuda przecież się zdarzają
W tę noc cichą ogłaszają
Ludowi z Jeleniej Góry
Głośne dzwony! Ciągnąć sznury
dzwonnicy z kościołów wszelkich!
Niech nam żyje gród nasz wielki!
Rozlega się bicie dzwonów,
cichnie

KOCA

pojawia się
w ostrej
kontrze,mówi zza stołu
reżyserskiego
Stop!
Panowie,
przerwać
muszę
Dobrze wam tu
idzie akcja,
Gracie szczerze i oddanie
Role wasze trudne
wielce
Lecz iść muszę, bo

do Kocy
Zaraz, zaraz, reżyserze!
Coś do końca Ci nie wierzę!
Do wyborów coraz bliżej
Czas się kurczy i dla Ciebie
Styczeń, luty no i marzec
Wtedy wszystko się okaże
Sztuka musi być gotowa!

SAJNOG

I na scenie wystawiona!
By lud nasz jeleniogółski
Na bok rzucił swoje tłoski
I popędził, by w teatrze
Widzieć władzę jak się patrzy!

PRYSTROM

I jesienią do lokalu
wyborczego pobiegł
głosy oddać tak bez żalu
na nas… oczywiście!

KOCA

wstaje… na stronie
Niech was wszystkich dunder
świśnie!
Do wszystkich
Polityczną chcecie sztukę!
Wasz to teatr, wasza kasa.
A w Cieplicach też Naukę
macie w swojej dyspozycji…

PRYSTROM

Lecz tam kukły, marionetki!

SAJNOG

Źle kojarzy się to wszystkim!
Razem z Prystromem
Młodych nie podnieca dam

OBRĘBALSKI
Tu dramatu trzeba nam!

I platfołmy bez wioślarza

POKÓJ

Razem przekrzykując się
Dzieło godne, by lud bliski
Sercom naszym jeszcze bardziej
Nas pokochał, krzyknął: acta est
fabula!

OBRĘBALSKI

sam
Bym wybranym był na króla…
Głos z widowni raptownie
wchodzi w słowo Obrębalskiemu

POKÓJ

Muszę przerwać te knowania
Przyznam, Marek, kawała drania
Widzę w twoich oczach
Co nie mogą przecież kłamać…
Światło sięga wyłaniającej
się z głębi postaci.
To Jerzy Pokój w kowbojskim kapeluszu z rewolwerem
w ręku, musi wyglądać groźnie

OBRĘBALSKI

zmieszany i skonfundowany,
niepewny, cofa się
Jurek? Co Ty, druhu stary,
Zawsześ taki pokojowy…
Nie znasz żartów, dajesz wiarę,
Że my tutaj na poważnie?
Nie, nie w teatr się bawimy
Prystrom usprawiedliwiająco
Żeby było wszystkim raźniej!

(odbezpiecza rewolwer)
Na pokładzie bunt wybucha?
Pozbyć chcecie się szeryfa?
Będzie niezła zawierucha!
Już skończyła się taryfa
ulgowa! Żadna nie pomoże
skrucha!
Biegnie ociężale ku scenie,
macha rewolwerem, strzela
w powietrze. Wtem zza niego
wyłania się Jerzy Łużniak,
usiłuje powstrzymać Pokoja,
syczy mu do ucha

ŁUŻNIAK

Jurek! Dajże sobie na wstrzymanie!
Toż to nie jest zachód dziki
Wpadniesz zaraz w groźne
wnyki!
Bądź poprawny politycznie
Lepiej przy zniewadze milczeć…

POKÓJ

odpycha Łużniaka,
szarpią się
Milczeć?! Nie!! Niedoczekanie!
Dość już mam tej autokracji!
Co w ratuszu ma wydanie!

ŁUŻNIAK

Ależ słuchaj, szefie miły!
Tyś z tego grajdołka
Awansował mnie
łaskawie
To już było ponad siły!
Teraz, gdym w marszałki poszedł
Szerzej widzę całą

sprawę!
Spójrz na lewo! Tam się czają
I słuchają całą zgrają…
Pokój uspokaja się i wytężonym wzrokiem obserwuje
następującą scenę. Wpatrzeni
w nią są też pozostali. Koca
powoli zakłada okulary.
Z cienia lewej kulisy wyłaniają się dwa zarysy postaci,
muzyka mroczna

GRAŻYNA MALCZUK
i JERZY SZMAJDZIŃSKI
razem posępnie
Ciemno wszędzie, głucho
wszędzie
Co to będzie,
co to
będzie?
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SZMAJDZIŃSKI

Tu się rolę wnet odwrócą!
Ci u władzy już się kłócą!
Malczuk do ratusza wskoczy!
Grażyna!
Nie ma jak to prezydent
dziewczyna!

MALCZUK
i SZMAJDZIŃSKI

Ramię w ramię odchodzą
śpiewając na melodię
„Międzynarodówki”
Bój to będzie ostatni
PeO skończy się cud!
Gdy sojusz nasz bratni
Ogarnie polski ród!

KOCA

Ironicznie z fałszywym współczuciem, udaje, że nie wie, co
się stało
Oh, przewodniczący leży!
Cóż się stało, panie Jurku?
Coś nie poszło jak po sznurku?

POKÓJ

patrzy
wściekle to
na niego,
to na oddalają-

SZMAJDZIŃSKI

Dziura z tej Jeleniej Góry…

MALCZUK

SZMAJDZIŃSKI
i MALCZUK
Pojawiają się na horyzoncie, pokrzykują z daleka
zbliżając się do reszty
Jemu trzeba batów więcej!
Wiemy o tym nie od dzisiaj!

Przecierają oczy,
razem
Sen mara, Bóg wiara!

POKÓJ

Już trzy lata tak się stacza
coraz to do większej
dziury

MALCZUK

Program mamy. Jaki? Lepszy!
Bo nie może być gorszego
Od strategii tej Platformy
Niech ją morza zniszczą
Sztormy!

SZMAJDZIŃSKI

I bandyci jednoręcy!
Ale to nam siły doda!
I wygramy!
Hasło: Jerzy prezydentem
Ten Szmajdziński
Co z niejednej jadał miski!
Głośny śmiech
obojga

cych
się działaczy lewicy
Ah, pan Koca, bądź pan szczery!
Mścisz się na przewodniczącym,
że mu kasy na bieżące
nie dali premiery?

POKÓJ

Nie! Nie będzie
żadnych cudów!

KOCA

Grzmiąco!
Będą, jeśli zapanuje
zgoda!
Na scenie zapada
cisza jak makiem
zasiał

MRÓZ

Po dłuższej
chwili
Z pobożnym wyrazem twarzy
Wyjść z konfliktu z
twarzą trzeba!
Aby w chwale dojść
do nieba!

ŁUŻNIAK

KOCA

Bardzo proszę, panie Pokój!

PRYSTROM

SZMAJDZIŃSKI,
MALCZUK

Lecz jeśli niespodzianie
Wszyscy razem
Ktoś obcy tutaj stanie!
Pan zegar, w tę wigilijną noc
Dzwon zgody niesie moc!
Wszyscy – oprócz Kocy – na
scenie zbliżając się do siebie
Naszego miasta drogi los
Niech będzie ponad swary
Odeprzeć trzeba złego cios!
Nie cuda to, nie czary!
Śpiewają raz jeszcze tę zwrotkę
podając sobie ręce razem opuszczają scenę tyłem do widowni
ku sylwecie miasta, którą rozświetlają eksplozje fajerwerków
i głośne odgłosy zabawy

Śmiejąc się
My się godzić nie
musimy
Wasze kłótnie, wasze
winy….
Przerywają im odgłosy bicia zegara:
12 uderzeń – mija
północ
Dajcie rózgi w moje ręce!
Będzie walka, bitwa znojna!

Dołącza się
I było tak dziewięćset lat!
Dośpiewuje
Rok dodać trzeba znów!

OBRĘBALSKI,
PRYSTROM,
SAJNOG

POKÓJ

OBRĘBALSKI

MRÓZ

Twardo eksponując
swoje łachmany
Bądźmy jedno, bo w
konflikcie
Upaść można rzeczywiście!

O, biedaku upodlony
Dłoń pomocną ci podaję
Podaje dłoń Pokojowi, podciąga go, ten wstaje z trudem
Z odrazą
Chłodem wiejesz, Panie Mrozie
Zimno-ś przyniósł jak na wschodzie!
Idź za nimi, czerwonymi!
Nie chcę tutaj twych popisów
A nie powiem: spieprzaj dziadu!
Grzeczny jestem, więcej ładu

Sycząc
Jurek, trochę się
uspokój!
Patrzą na to przecież ludzie!
A wybory? Myśl o
cudzie?

Droga dobra dla
matołka…

MRÓZ

Malczuk
Wrona orła nie pokona
Prędzej skonam niż pozwolę
Oddać się w tę ich niewolę
Łby odetnę! Kto nie wierzy?
Zrobię jako święty Jerzy!
Biegnącemu Pokojowi podstawia nogę Koca, Pokój pada
na scenę jak długi, strzela na
oślep

ŁUŻNIAK

Jak się wspinać to po
stołkach

Panie Jerzy, za tę sztukę
Miasto da złotówek kupę
(Obrębalski zmieszany
daje znaki Kocy, żeby
zamilkł)
Pokój miota się, chce
wstać. Nagle słychać
szum wiatru.
Wszyscy zaczynają
trząść się z zimna.
Wyłania się
Krzysztof Mróz
w kostiumie
Dziadka Mroza. Taszczy
wór pełen
rózg

Już trzy poza burtą
Nie u steru, nie u
wioseł
Nie w korycie, nie w
salonach
W końcu trzeba ich pokonać!

MALCZUK

POKÓJ

miota się, próbuje strzelać z rewolweru, ale nie
ma nabojów
Wojny chcecie? Będzie wojna!

KOCA

SZMAJDZIŃSKI

Do hazardu wszyscy piszczą!
Grzechy Grześka, pycha Zbycha
Oprych Rycha, Miro szycha
Knucia, ploty i knowania
Kłótnie ciągłe i niezgoda…

A pan znowu kozła fikniesz….
Pójdę, ale teraz wam dam rózgi
By rozbudzić wasze mózgi!
Wszystkim wręczę po kolei
To publiczność rozweseli
Jak na gołe dupska panów
Razy spadną miast peanów!

Razem chaotycznie
Czyś pan zgłupiał, panie Krzysiu?

NIAK

Wyrywa się Łużniakowi i z
rewolwerem biegnie w stronę,
gdzie zniknęli
Szmajdziński i

MRÓZ

OBRĘBALSKI, PRYSTROM,
SAJNOG, ŁUŻNIAK,

POKÓJ i ŁUŻ-

Stopniowo ogarnia
ich mdłe światło, ubrani w
łachmany

będzie, jak stąd znikniesz!
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KOCA

Na melodię Arii Skułoby ze
„Strasznego dworu” Moniuszki
Ten zegar stary bije nam
Wystarczy zamiast rózg!

SAJNOG

KOCA

sam
Nasza szopka, jak nie patrzeć
Kończy się szczęśliwie
Jedno tylko, że w teatrze
wszystko jest możliwe…
Wychodzi z sali przez widownię
kurtyna

KONIEC
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ…
Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego (9 grudnia
2009) dotycząca decyzji w sprawie
przekazania w formie darowizny budynku dotychczasowej
przychodni zdrowia w Karpaczu
zwołana z inicjatywy Klubu Radnych PiS nie ustępowała w swojej

dramaturgii tej, podczas której
rządząca większość odrzuciła
nasz poprzedni wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku
obrad dyskusji nad losem przychodni. Nie pomogły wtedy ani
merytoryczne argumenty, ani
obecność licznej grupy radnych
z Karpacza – koalicja
rządząca wykazała się
wtedy niesłychaną butą
i lekceważeniem wobec
wszystkich zaangażowanych w ten proces. A
trzeba tu zauważyć, że
obie grupy (radni PiS i
radni z Karpacza) działały całkowicie spontanicznie i bez wspólnych
uzgodnień – przyświecał
nam jedynie wspólny cel:
zabezpieczenie opieki
zdrowotnej mieszkańcom gminy w miejscu,
gdzie przychodnia istnieje już prawie 60 lat.
Wtedy pozornie przegraliśmy, ale był to tylko
początek. To właśnie
dlatego radni PiS zdecydowali się na złożenie
wniosku o posiedzenie
nadzwyczajne. Chodziło
o przekonanie innych
radnych do naszych racji – według zebranych
przez nas opinii tylko
forma darowizny celowej
może uchronić karpaczan przed zmianą lokalizacji przychodni – inny
wariant nie może bowiem dać w tym zakresie
jakichkolwiek gwarancji.
Ku naszej radości w dyskusji ten sam postulat

wyrażali przedstawiciele Karpacza, którzy doskonale rozumieją,
że deklaracje można zmieniać,
natomiast prawo tylko z wielką
trudnością. Już na początku sesji
wszyscy zostali poinformowani,
że zapowiedziany na 14 grudnia
przetarg został unieważniony, co
odebraliśmy jako wspólny sukces.
Okazało się, że działając razem
naprawdę możemy zrobić dużo
dla mieszkańców naszego powiatu
– wystarczy tylko wspólnie powiedzieć NIE, gdy to nie dobro ludzi
jest dla władzy najważniejsze. Przy
tej okazji chcielibyśmy serdecznie
podziękować za wsparcie tym, którzy nie uwierzyli, że PiS to jedynie
oszołomy i „mąciciele” (jak nazwał
nas podczas tej sesji wicestarosta
Kwiatkowski). Obiecujemy, że
zawsze, gdy będzie potrzeba zaryzykujemy wszystko, by stanąć
po Waszej stronie.
NA KONIEC ŻYCZENIA DLA
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. NIECH TE ŚWIĘTA
UPŁYNĄ W RADOŚCI, BEZ
TROSK I ZMARTWIEŃ DNIA
CODZIENNEGO. NIECH BOŻE
DZIECIĄTKO PRZYNIESIE
WAM PRAWDZIWY POKÓJ I
POZWOLI WSZYSTKIM CIESZYĆ SIĘ Z OBECNOŚCI NAJBLIŻSZYCH. A NOW Y ROK
NIECH DA PRACĘ BEZROBOTNYM, ZDROWIE CHORYM, POMOC SAMOTNYM, A UŚMIECH
WSZYSTKIM.

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość

Dzięciołowski Sp. z o.o. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 20, tel. 75-434-20, 76-45-000 Tu m.in. elektroniczny tunning silników.
Dzięciołowski Sp. z o.o. 59-700 Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 11, tel. 735-32-08, 735-19-22 Tu m.in. montaż AutoGaz.
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Jeleniej pod choinkę
I znowu władze miasta mogą dopisać do swojej przedwyborczej listy sukces. I to w zupełnie niespodziewnej dziedzinie. Chodzi tu o zakończoną pełnym sukcesem akcję
propagandową ,iasta na jarmarku Bożonarodzeniowym
w Görlitz. Do stoiska przyozdobionego przywiezionym
z Parku Miniatur modelem Ratusza w Europamieście
waliły tłumy.

Kończący się rok 2009 był okazją do podsumowań wydarzeń
przez Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej Porębie.
Stowarzyszenie zorganizowało
w tym czasie m.in. cykl imprez
rowerowych Karkonosze Tour
MTB, Narciarski Bieg Bez Granic z Harrachova do Szklarskiej
Poręby oraz pomogło klubowi
Sokole Oko w realizacji Zlotu
Motocykli Ciężkich. LOT od kilku
lat jest współorganizatorem Biegu
Piastów, Slalomu Retro, Mikołajek
czy Weekendu z Adrenaliną.

(Karolina)
„Orliki” na zimę

W zimowej scenerii odbyło się
w miniony piątek przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Cieplicach
otwarcie drugiego w Jeleniej
Górze kompleksu boisk zbudowanych w ramach programu
„Moje Boisko Orlik 2012”. Z uwagi
na pogodę niemal cała ceremonia miała miejsce w ciepłej sali
gimnastycznej. Samorządowcy
opowiedzieli o samym projekcie
zapraszając wszystkich mieszkańców miasta do korzystania z tych
nowych obiektów sportowych.
W krótkiej części artystycznej
wystąpili uczniowie. Podobny
kompleks boisk został otwarty
także w Lubomierzu.

(rylit)

Pięcioro dzieci z rodzicami straciło w Kowarach w miniony piątek dach nad głową. Rodzina nie miała się gdzie podziać i do godziny 14.00 przebywała na zmianę w siedzibie
Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych i ratuszu. Później burmistrz Mirosław
Górecki znalazł dla nich lokum zastępcze, w którym pozostaną do końca stycznia
2010 roku.
Urszula Krzywiak z Arkadiuszem
Kłębczykiem wynajmowali mieszkanie przy ulicy Bocznej w Kowarach.
12 listopada właściciel lokalu powiedział im, że mogą w nim pozostać do
połowy grudnia. Wtedy też zaczęły
się intensywne poszukiwania nowego
lokum. – Nie udało nam się znaleźć
żadnego mieszkania. W Kowarach
można wynająć albo kawalerkę,
zdecydowanie za małą dla siedmioosobowej rodziny, albo połowę domu,
który byłby zbyt drogi – mówi Urszula
Krzywiak – Urzędnicy przekonywali
nas, że dostaniemy mieszkanie i
tłumaczyli, że jest to tylko formalność,
jak się okazuje nie mieli racji – dodaje
Arkadiusz Kłębczyk.
W czwartek popołudniu kobieta
ze łzami w oczach pakowała rzeczy
wszystkich domowników do toreb i
szykowała się do opuszczenia mieszkania. Sytuacja była bardzo trudna, bo nie wiedziała, gdzie znajdzie
się następnego dnia. Niekorzystnie
dla niej zakończyło się posiedzenie
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

18.12.2009
Paweł Kucharski

Po zakończeniu prac ziemnych możliwy był montaż mostu.
Ze względu na niekorzystne
górskie ukształtowanie terenu,
większość robót fundamentowych została wykonana ręcznie.
Pracami ziemnymi zajęło się
Przedsiębiorstwo Geotechniczne
„CONUBIUM”
z Trzebinia.
Elementy
mostu wyprod u kowa ł a i
zamontowała
firma Schmees & Lühn z
siedzibą w
Fresenburgu
i polskimi
biurami w
Wałbrzychu.
– Transport
przyjechał z
Niemiec. Do
przewozu
wszystkich
elementów
mostu użyto
p i ę ć p oj a z dów po-

prawa. Ze względu na to, że kobieta
z pięciorgiem dzieci nie miała gdzie
się podziać, przyznano jej jednak
niewielki lokal w tzw. domku cudów.
Jest owiany złą sławą. Dochodziło tam
do przestępstw, a wielu mieszkańców
to margines społeczny.
Do 30 stycznia rodzina pani Urszuli
będzie mieszkała w bardzo trudnych
warunkach. Najważniejsze w tej sytuacji jest jednak to, że w ogóle mają

dach nad głową. – Przyjmiemy każdy
lokal, bez względu na jego wygląd
i sąsiadów. Lepsze to niż przebywanie pod mostem – mówiła Urszula
Krzywiak.

Urszula Krzywiak miała zostać prze- reagować było trudno także burminiesiona z listy oczekujących na lokal strzowi Kowar. Sprawę komplikował
socjalny na listę osób oczekujących dodatkowo fakt, że siedmioosobona mieszkanie komunalne i szybko wa rodzina powinna dostać dość
dostać nowe lokum.
spore mieszkanie, bo takie należy
Tak się jednak nie stało, bo więksię jej według
szość członków komisji zagłosowała
przeciwko wprowadzeniu
tej zmiany, gdyż uznano,
że zainteresowana ma
za małe dochody i nie
będzie w stanie opłacać
mieszkania komunalnego. – Przekonywałem
członków komisji, że
Urszula Krzywiak ureguluje wszystkie rachunki.
Tym bardziej, że do tej pory
ponosiła znacznie większe
koszty, związane z
wynajmowaniem
mieszkania – mówi
Tadeusz Cwynar,
przewodniczący
Rady Miasta Kowary.
Rodzina pani Urszuli przez kilka godzin w piątek była bez dachu nad głową.
W tej sytuacji za-

Żydowscy mistrzowie

W ciągu jednego dnia ustawiono w minionym tygodniu przeprawę o rozpiętości 54
metrów. Pojawił się ciężki sprzęt, ogromnych rozmiarów dźwig i wielu zaciekawionych
ludzi.

Fot. Karolina

targach i to w takiej formie, w
jakiej się to dziś odbywa to nie jest
prawdziwa promocja.
Drodzy ojcowie miasta! Służymy
radą i naszymi doświadczeniami
w tym zakresie, skoro Wam ich
brak. I oby, ta perspektywa to był
realny prezent pod choinkę dla
wszystkich zainteresowanych
rozwojem i ożywieniem Jeleniej
Góry, no i oczywiście również dla
jej władz.
Miłych Świąt.

Kowarska znieczulica

ZBUDOWALI NOWY MOST!

Ta interesująca operacja techniczna miała miejsce 14 grudnia
przy ulicy Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie. Mieszkańcy tej dzielnicy miasta doczekali się odbudowy
zniszczonej przez powódź w 2006
roku kładki na rzece Kamienna.

całych Niemiec. Zorganizowała to
grupa pod egidą niemieckiego wydawcy Schlesien Heute i właściciela
Parku Miniatur. Mam nadzieję, że
droga została przetarta i następne
tego typu imprezy będą już zauważane przez miasto i ratusz zajmie
się ich organizacją.
Nie znaczy to jednak, że tegoroczni organizatorzy się z nich
wycofają. Jednak bardzo byłoby
nam wszystkim na rękę, aby zarządzający miastem czasami spytali
wydając nasze pieniądze z podatków o sensowne drogi promocji.
Sama obecność na rozlicznych

jak ten rok jubileuszowy został
marketigowo słabo rozegrany w
Niemczech, bo przy prawidłowej
strategii materiały owe powinny
już 2 lata temu zostać rozprowadzone). Jednak mimo wszystko
wzięliśmy i te broszury, bo, poza
programem imprez z okazji owej
zaprzeszłej rocznicy, zawierały one
również ponadczasowe informacje
o mieście.
Dbający o marketing miasta
pracownicy ratusza nie wpadli na
pomysł zaprezentowania Jeleniej
na imprezie z tradycjami, na którą
suną pełne ciekawskich autokary z

nadnormatywnych – powiedział
dyrektor generalny na Polskę,
Mirosław Kubiak.
Największą trudnością przy
montażu była nierówna linia
przebiegu samej kładki. Jej poszczególne elementy łączą się
pod pewnym kątem. Miało to
swój wpływ na prace montażowe
od wewnętrznej strony mostu.
Największe wrażenie na obserwatorach zrobił ogromny dźwig
z 45-metrowym ramieniem. Kolejne elementy transportowano
ponad wysokością drzew i precyzyjnie osadzano na fundamentach. Przy obu brzegach rzeki
pojawią się szerokie podjazdy, a
całość zostanie oświetlona.

(Karolina)

Przez trzy lata mieszkańcy osiedla Huta
nie mieli możliwości korzystania z przeprawy przez rzekę Kamienna. – Teraz będziemy mogli pójść na skróty do kościoła,
a wycieczki nie będą już nadrabiały drogi,
aby dostać się na Wodospad Kamieńczyka
– cieszą się ludzie.

„Zostały po nich tylko obrazy
– malarstwo Żydów polskich
przed 1939” – to tytuł najnowszej wystawy w oddziale Muzeum Karkonoskiego, Domu
Carla i Gerharta Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie. Jest to
największa (120 obrazów)
w ostatnich latach wystawa
dawnego malarstwa polskiego
na terenie Dolnego Śląska. W
żydowskie święto Chanuka
zaproszonym gościom podano
koszerne jedzenie.

(Karolina)
MFTU w gminach

Jeśli uda się pozyskać pieniądze unijne, Festiwal Teatrów
Wędrujących już w przyszłym
roku ma mieć nowe oblicze.
Zostanie rozszerzony na okoliczne gminy. Przed publicznością mają pojawić się same
gwiazdy teatrów ulicznych.
Obecnie w Teatrze im. C.K.
Norwida trwają prace nad
kolejnym wnioskiem, który ma
dofinansować to zadanie kwotą
800 tys. zł. Byłby to powrót do
korzeni Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych,
którego areną były także sąsiednie miasteczka.

(Angela)

Anna Pisulska

Fot. Anna Pisulska

LOT sumuje rok

urzędnik miejski podpisze się pod
tym sukcesem.
Dla postronnego gościa tego stoiska wszystko wyglądało normalnie. Można było odnieść wrażenie,
że ostatnie zmiany we władzach
miasta przyniosły nadspodziewanie szybki sukces. Jednak jego

WIDZIANE Z DYSTANSU

Pod błotem szklanka
Do trzech kolizji, w tym do dwóch przez niedostosowanie prędkości do warunków na drogach doszło dziś w
piątek na drogach w Jeleniej Górze i powiecie. Nikt nie
ucierpiał.
Przy skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Bacewicz kierujący
fordem escortem wpadł w poślizg i uderzył w słup sygnalizacji
świetlnej dla pieszych. Inny
kierowca przy ulicy Transportowej poza pasem drogi przy
wycofywaniu uderzył w auto
stojące za nim. Poważnie wyglądająca, ale niegroźna w skutkach
okazała się natomiast kolizja w

Rybnicy na drodze krajowej nr
30. Kierująca fordem focusem
jadąc do pracy wpadła w poślizg,
wjechała w przydrożną skarpę
i przewróciła pojazd na lewy
bok. Kobiecie nic się nie stało.
Sprawczynię pouczono. Policja
ostrzega przed skrajnie trudnymi
warunkami jazdy.

(Angela)

REKLAMA

Samo stoisko było też zaopatrzone w dostateczną ilość niemieckojęzycznych materiałów informacyjnych o Jeleniej i jej atrakcjach. Było
obsługiwane przez miłych i płynnie
mówiących po niemiecku ludzi.
Słowem było prawie tak, jak być
zawsze powinno. Ciekawe który

kulisy były całkiem
inne. Stoiska nie
z o r g a n i z owa ł o
m i a st o . O b s ł u gi nie przysłało
miasto. Materiały
o Jeleniej Górze
znalazły się tam wyłącznie dzięki
prywatnej uprzejmości jednego z
pracowników ratusza (nie podam
jego nazwiska, bo może to mu
zaszkodzić).
Wszystko wymyśliły, zorganizowały i zapłaciły prywatne
osoby. Jedynym wkładem ratusza
były owe materiały, których część
zapraszała na imprezy z okazji
zakończonego rok temu 900-lecia
Jeleniej. (Fakt ten pokazuje jedynie,

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Rauschert
(dawny Polam)
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Wyznanie z lat wojny
Dziewczyna kładąc tacę na stole zbliżyła głowę do
ucha gościa. – Tych ciasteczek niech pan nie je, są
tu też od zawsze, twarde, że zęby można połamać –
zachichotała półszeptem. Jerzy zakrył usta dłonią
kamuflując eksplozję śmiechu. Drzewiecki, wpatrzony w okno i majaczącą się za firanką sylwetę wieży
ratusza z błyszczącym z słońcu złotym orłem, nie
zauważył tych frywolności młodych ludzi.
– Stąd było widać pruskiego
orła. Wyglądał jak startujące z
wieży do lotu ptaszysko. Wielkie
i nieforemne – powiedział tak
jakby mówił sam do siebie.
– To mieszkał pan tu jeszcze
za Niemca? – zapytał Jerzy odciągając swój wzrok od twarzy
pięknej Inge.
– Nie, nie – zaśmiał się gospodarz. – Ten pruski orzeł, pan
sobie wyobrazi, był na wieży
jeszcze ze trzy lata po wojnie!
Jakoś nikomu nie przeszkadzał,
a u mnie wzbudzał dziwne uczucia. Codziennie budziłem się i
widziałem jego zarys. Ale zrzucili
go. Nie chciał się poddać. Dopiero, podobno, pomogło kilka
strzałów – opowiadał chrapliwie
siorbiąc kawę.
Ciszę, która nastąpiła po tym
stwierdzeniu, przecinały równomierne tykania czterech zegarów. Jerzy dopiero teraz zwrócił
na nie uwagę. Że też nie usłyszał
ich wcześniej. Dwa wisiały nad
etażerką pełną fotografii, trzeci
– kominkowy – stanowił tło dla
bibelotów na kredensie. Czwarty,
którego gość szukał wzrokiem
przez kilka sekund, wisiał pomiędzy… bożonarodzeniowymi
talerzami. Miał porcelanowy
front pomalowany w zimowe
motywy, podobnie jak talerze.
Każdy z czasomierzy wskazywał
inną godzinę. Zdezorientowany
Jerzy porównał czas z zegara talerzowego do godziny wskazanej
przez jego kieszonkową omegę.
Teodor Drzewiecki zauważył
niecierpliwość w spojrzeniu
gościa. – Spieszy się pan? Zapewniam, że nie ma do czego. Też się
kiedyś zawsze spieszyłem i tak
naprawdę nic mi to nie dało –
powiedział gospodarz.
Jerzy przechylił zawartość
filiżanki i jednym haustem wypił
kawę. Wstał od stołu. Zbliżył się
do zegara. Zauważył, że wokół
cyferblatu ma wyraźnie wygrawerowaną łacińską inskrypcję.
– Da spatium tenumque moram, male cuncta ministrat
impetus – sylabizował półgłosem
młodzieniec.
– Daj trochę czasu i małą zwłokę, z pośpiechem wszystko idzie
źle – wszedł mu w końcówkę
zdania Drzewiecki z pamięci
recytując rzymską maksymę.
– Zna pan łacinę? – spytał.

– Nie, nie. Ostatnio zegar się
zepsuł. Zaniosłem go Skowrońskiego na Kolejową, 1 Maja
znaczy się. Pan wie, że to on
zwrócił mi uwagę, że tu jest coś
napisane? Znalazłem tłumaczenie w jakimś słowniku – odpowiedział. – Wtedy zwróciłem
uwagę, że pośpiech naprawdę
nie ma sensu – dodał po dłuższej
pauzie wypełnionej tykaniem
zegarów. Inge spoglądała to na
jednego, to na drugiego.
Drzewiecki spojrzał na porcelanowe lico czasomierza. –
Dziwne zwyczaje mieli ci Niemcy – powiedział. – Na każde
Boże Narodzenie kupowali lub
dostawali od gości talerz. Pan
spojrzy. Notariusz był pod tym
względem wyjątkowo skrupulatny – pogłaskał wzrokiem
ścianę, która aż promieniowała
chłodem śnieżnych krajobrazów
wymalowanych na nietypowych
pamiątkach. Jerzy raz jeszcze
zwrócił uwagę na ten element,
który już wcześniej rzucił mu
się w oczy, ale nie zaintrygował
go. Teraz uświadomił sobie sekwencję lat wymalowanych na
talerzach: zaczynało się od 1918
roku, a kończyło na 1944.
Drzewiecki jakby czytał w
jego myślach.
– Tak. Na tamte święta już nie
było w mieście ani pierniczków,
ani innych słodkości tylko razowa mąka na kartki. Czekoladę i
kawę rzucili tuż przed Wigilią,
ale nuer fuer Deutsche! Tylko dla
Niemców. My byliśmy w obozie
na Neue Heimat, wie pan, takie
baraki tam stoją do teraz. Ha,
ludzie tam mieszkają, a wtedy
gnieździliśmy się my, przymusowe robole z kilku krajów.
To my, panie, chleb z cukrem i
podłą margaryną jedliśmy jak
najprzedniejsze marcepany.
Kawa była zbożowa, z trocin
jakichś – upił łyk aromatycznego
naparu.
– Ale wtedy Rzesza waliła się i
szkopom już się nie przelewało!
Oj nie! Czuć było ducha klęski,
ale talerze musiały być! – rzekł
donośnie pokazując na ostatni
świąteczny souvenir „nieśmiertelnego imperium” Hitlera.
Jerzego zaintrygowało jeszcze
jedno: na żadnym z obrazków
wymalowanych na tej osobliwej
zastawie nie było ani swastyki,

W poprzednich odcinkach
Jerzy przybywa do Jeleniej Góry z Wrocławia. Zaprosili go koledzy, aby sfotografował
ich na plenerze plastycznym. Miasto, choć zaniedbane i zniszczone oczarowuje
gościa. 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. Tam spotyka Teodora
Drzewieckiego, którego postać intryguje bohatera. Nie kryje też zauroczenia dopiero
co poznaną wnuczką mężczyzny.

ani groźnego niemieckiego orła
zwanego gapą lub wroną. –
Pewnie wśród tych ludzi byli
też normalni, którzy choćby
podczas świąt chcieli widzieć
tylko piękne krajobrazy –
pomyślał.
– To od kiedy jest pan
w Jeleniej Górze? –
zapytał po
chwili
m i l czenia i
wpatrywania się
w skupioną
na oglądaniu
powiewającej
firanki Inge.
– Tu od czterdziestego piątego – żachnął się starzec o mało

stłoczone w chlewie bez żarcia.
Ja już nie pierwszej młodości, ledwo przeżyłem. W
Breslau
skie-

rowali mnie do Hirschbergu.
Spytali, co umiem. A ja przed
wojną byłem prostym urzędnikiem w Pałacu Jabłonowskich,

gospodarzowi i wpatrzonej weń
jak w obrazek Inge, ale – choć
miał aparat tuż pod dłonią – nie
ośmielił się wymierzyć obiektyw
w upatrzony kadr. To byłoby
zdjęcie życia! Te talerze z napisami Weinachten w tle, rozgadany
mężczyzna uciekający myślą
do dni wojennej traumy i piękna
kobieta,
powiew
krainy
łagodności,
która
temu niespokojnemu i
wieloznacznemu pejzażowi
salonowemu dodawała niewysłowionego powabu. Ale nie,

nie wylewając resztki kawy w
filiżance.
– No jak to! To skąd pan wie,
jak było tu w czterdziestym
czwartym? – zapytał dociekliwie.
– Panie, wtedy to ja tu byłem
w Hirschbergu! Vertehen Sie,
mein Herr? Nikt o Jeleniej Górze
nie słyszał, a jak ktoś – nie daj
Bóg – tak powiedział, to – jeśli
usłyszałby to jeden z nich, marny
twój los! – krzyknął z nieoczekiwaną agresją, aż Jerzy skulił się
na krześle, a Inge poderwała się
z sofy patrząc z niepokojem na
dziadka.
– No już dobrze, dobrze, duszko – sapnął rozdygotany starzec.
– Jestem tu właśnie od lipca 44.
Wywieźli mnie z Warszawy,
kiedy już było jasne, że wybuchnie Powstanie. Miałem dużo
szczęścia. Oj dużo! Nakryli nas na
Nadwiślańskiej, na Bródnie, kiedy nad Wisłę nieśliśmy transport
amunicji do przerzutu. Ruskie
byli tuż tuż, panie. Liczyliśmy,
że żandarmi już uciekną na lewą
stronę, ale oni twardo pilnowali!
– Drzewiecki przerwał. Sięgnął
do stojącej obok secesyjnej szafki
na „lwich” łapach po kapciuch z
tytoniem. Zaczął czyścić fajkę.
– Miałem znajomego, który
załatwił, że zamiast w pociąg do
Auschwitz w ostatniej chwili kilka osób wsadzono do bydlęcych
wagonów jadących do Rzeszy, do
Breslau – westchnął. – Jechaliśmy cały upalny dzień jak świnie

nie znałem dobrze języka, ale
powiedziałem, co mi przyszło
do głowy, że jestem ślusarzem…
– trzask zapałki i opary płonącej siarki na moment zakłócił

nie zrobi tego zdjęcia. Nie zburzy
pstryknięciem migawki chwili,
która bez ingerencji utrwalacza
obrazów i tak już stała się niezapomnianą.

bukiet zapachów w salonie
notariusza.
Kiedy Teodor snuł swoją opowieść, Jerzy analizował swoim
fotografującym wzrokiem bruzdy na zmęczonej życiem twarzy
starszego mężczyzny. Łagodne
światło, przefiltrowane przez koronkową firankę zacierało nieco
wyryte na obliczu Drzewieckiego wojenne zaszłości. Jerzy
odruchowo chciał zrobić zdjęcie

Gospodarz wspominał, jak
to przydzielili go wraz z innymi
robotnikami przymusowymi
do pracy w warsztacie samochodowym niejakiego Maxa
Hortera na Bolkenheinerstrasse.
Warsztat był na drugim końcu

miasta. Naprawiano tam zdezelowane ciężarówki, które potem
– malowane w wojskowe barwy
i swastyki – umieszczano na wagonach platformach i wysyłano
w głąb Rzeszy. – Wstawaliśmy o
piątej i bez śniadania wrzucano
nas do rozklekotanego Opla
Blitza. Pilnowało nas, 20 robotników, trzech esesmanów uzbrojonych po zęby. Telepaliśmy się
tym oplem do warsztatu, gdzie
– z przerwą na pomyje, które oni
nazywali kawą i kawałek czerstwego chleba – pracowaliśmy
do 18. Potem powrót i do baraków, gdzie mieliśmy kilka godzin prywatności pod dozorem.
Codziennie dziękowałem Bogu,
że tu jestem, a nie smażę się w
piekle spalony w Auschwitz.
Wtedy pokochałem to miasto –
mówił starzec pykając z fajeczki,
w której dymie – rozświetlonym
rozrzedzonymi promieniami
słońca – przypominał zmęczonego świętego Piotra.
Nagle rozbrzmiał donośny
dzwon zegara na ratuszowej wieży zamierzając wybić dwanaście
razy. Gość podniósł się raptownie
zerkając na Omegę i na oddalony
cyferblat. – Boże, już południe!
Przecież jestem umówiony z
kolegami! – wykrzyknął. – Dziękuję za wszystko. Za tę opowieść!
Naprawdę muszę już gonić.
Dziękuję! – powiedział wycofując się w stronę drzwi. – To ja
dziękuję. Wpadnie pan do nas
jeszcze, mam nadzieję. Jest pan
pierwszym gościem od 12 lat –
odparł Drzewiecki obojętnym
tonem. – Inge! Odprowadź pana
– dodał zmęczonym głosem. – Ja
się położę. Na ten upał nawet
kawa nie pomaga – ziewnął.
Dziewczyna otworzyła drzwi i
wskazała gestem drogę Jerzemu
zdumionemu raptem Jerzemu. –

Dwunastu lat? – pomyślał kiwając głową ze zrozumieniem, choć
tak naprawdę nie zrozumiał.

tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy nastąpi

Errata: W poprzednim odcinku cyklu chochlik komputerowy zniekształcił rok
urodzenia Teodora Drzewieckiego. Prawidłowy to 1884. Przepraszamy.
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BADANIE URODYNAMICZNE
Z POMIAREM PRZEPŁYWU
MOCZU
Badanie nazywane jest również:
UROFLOWMETRIA

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie

Teoretyczne i techniczne
podstawy badania

Kompleksowa opieka nad pacjentem

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler 3D/4D
Badania endoskopowe
* Video-gastroskopia
* Video-kolonoskopia

Klinika Chirurgii 1 Dnia

Badanie urodynamiczne polega
na pomiarze czynności tych części
składowych dolnego odcinka dróg
moczowych (mięsień wypierasz
pęcherza, szyjka pęcherza i zwieracz
zewnętrzny cewki moczowej) od
których zależy prawidłowe opróżnianie pęcherza moczowego podczas
oddawania moczu (mikcji). W tym
celu stosuje się m.in. elektomiograf
do zapisu czynności elektrycznej
badanych mięśni i manometr do
pomiaru ciśnienia w pęcherzu moczowym. Coraz częściej aparatura
do wykonywania badania jest sprzę-

żona z komputerem, który dokonuje
analizy danych. Badanie urodynamiczne jest zawsze poprzedzone
pomiarem przepływu (strumienia)
moczu w jednostce czasu podczas
mikcji, a następnie pomiarem objętości moczu zalegającego w pęcherzu
moczowym.
Czemu służy badanie?
Badanie urodynamiczne pozwala
dokładnie określić rodzaj zaburzeń
prowadzących do nieprawidłowości
w opróżnianiu pęcherza moczowego. Jednocześnie służy ono ustaleniu
pojemności pęcherza moczowego
oraz tzw. czasu pęcherzowego, czyli
czasu subiektywnego odczuwania
jego wypełnienia. W badaniu urodynamicznym można określić nie

* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia
Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

NZOZ KARKONOSKIE CENTRUM MEDYCZNE PORADNIA
GINEKOLOGICZNA I KOBIET W CIĄŻY
LEK. MED. MAGDALENA WINKLER-LACH

Karkonoskie Centrum Medyczne

tylko sprawność mięśni biorących
udział w opróżnianiu pęcherza
moczowego, ale także prawidłowość
koordynacji pomiędzy wypieraczem
pęcherza a zwieraczem cewki moczowej.
Wskazówki do wykonania badania :
• Zaburzenia mikcji, takie jak:
częstomocz dzienny lub nocny,
parcia naglące, oddawanie moczu w
kilku porcjach, osłabienie strumienia
moczu, zatrzymanie oddawania
moczu.
• Znaczne zaleganie moczu
po mikcji.
• Nietrzymanie moczu.
• Odpływy moczu wsteczne
pęcherzowo-moczowodowe.
• Uchyłki pęcherza moczowego.
Badanie jest wykonywane na
zlecenie lekarza
W jaki sposób przygotować się
do badania ?
Pacjent powinien zgłosić się na
badanie z dobrze wypełnionym
pęcherzem ponieważ badanie rozpoczyna się od pomiaru strumienia
moczu podczas swobodnej mikcji.
Wieczorem w dniu poprzedzającym
badanie należy doprowadzić do
wypróżnienia (badanie wykonuje
się zwykle rano). W tym celu można
kilka godzin wcześniej zastosować
łagodne środki przeczyszczające
lub jeśli to konieczne - lewatywę.
Obecność zalegającego w odbytnicy
stolca może bowiem uniemożliwić prawidłowe pomiary ciśnienia
śródbrzusznego. Badania nie wykonuje się u osób z aktualnie istniejącą
infekcją układu moczowego. Badanie wykonuje się w znieczuleniu

miejscowym
Jakie badania należy wykonać przed Urodynamiką ?
Badania oceniające funkcję nerek. Konieczne jest badanie ogólne
moczu i określenie stężenia kreatyniny w surowicy. Wymagane jest
również badanie ultrasonograficzne
jamy brzusznej. Należy wykluczyć
obecność czynnej infekcji układu moczowego (badanie posiewu moczu).
U niektórych pacjentów (zwłaszcza
u dzieci) istnieje potrzeba wcześniejszego wykonania badań mogących
stwierdzić istnienie trwałych a nie
czynnościowych zmian układu
moczowego takich jak urografia lub
cystoureterografia mikcyjna.
Jak wygląda badanie?
Badanie rozpoczyna się od
pomiaru przepływu moczu. W
tym celu pacjentowi poleca się
oddać mocz do kalibrowanego
naczynia, badający mierzy jednocześnie czas trwania mikcji.
Następnie pacjentowi poleca
się przyjąć pozycję na wznak
z lekko rozchylonymi nogami
(zwykle na fotelu urologicznoginekologicznym). Pacjent jest
rozebrany do połowy (dolna
połowa ciała). Badający podaje
środek znieczulający miejscowo
w postaci żelu. Następnie poprzez cewkę moczową zakłada
pacjentowi cewnik do pęcherza
moczowego (podobnie jak w
cystoureterografii mikcyjnej, ryc.
3-4) i dokonuje pomiaru objętości wypływającego moczu.

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

.

· juz u nas !!!
· energooszczędne
· trzyszybowe
· na profilach grubości 83 mm

OKNA

z DREWNA

z PCW na profilach

OGRODY ZIMOWE

JELENIA GÓRA

ul. Sobieszowska 10

tel. (075)755 20 41
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W cyfrowym świecie Vectry zmienisz
pakiet na lepszy w promocyjnej cenie!
Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

8 Mb/s

w partnerstwie z
Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy
w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. realizuje projekt

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

+ PREZENT!

17

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN

8 Mb/s

+ PREZENT!

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

119 ZŁ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

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

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

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna
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

Restauracja
Przycup w Dolinie

hsm
h

"650,0.*4

hêrêh

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

ê~êwê¡¥êqênI
êª§¥ê¦¤ê¡¤êª¥¡

kuchnia polska

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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pêilê~wh{±êzwyv~hkhuplêê|uppê
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SPORT

Rusza Liga Sań Rogatych

Polski Nordic Sunday
rusza w Jakuszycach

Jakuszycach po raz pierwszy w Polsce ruszy cykl zawodów w narciarstwie biegowym dla amatorów Salomon
Nordic Sunday (SNS).

Nie przegap niezapomnianych wrażeń z białego szaleństwa w sercu Karkonoszy. Wraz z nadejściem zimy rusza w Kowarach Liga Sań Rogatych, dzięki
której dowiesz się jak dawniej miejscowa elita, zamożni kuracjusze oraz turyści
zjeżdżali na saniach rogatych.
ków. Przychylność sędziów można
zyskać szczególnie strojem z epoki
nawiązując tym do XIX wiecznej
mody na tego typu rozrywkę.
Te cotygodniowe rozgrywki Ligi
Sań Rogatych są jedyną w takim wydaniu zimową atrakcją w regionie.
Gdy tylko warunki śnieżne na to pozwolą, chętni zjadą saniami rogatymi

Warunki uczestnictwa:
Liga Sań Rogatych stanowi eliminacje do Międzynarodowego Zjazdu saniami Rogatymi
odbywającego się w marcu.
Pełny regulamin dostępny na stronie: www.sanierogate.kowary.pl
Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Kowarach ( tel. 075 64 39 229) oraz
Towarzystwo Miłośników Sań Rogatych ( tel. 075 75 28 450)

Szklarska Poręba kandydatem do organizacji Pucharu Świata
w 2011 roku. Decyzję o umieszczenie Szklarskiej Poręby w
kalendarzu imprez na przyszły sezon, Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podejmie najpóźniej w połowie roku.
Miasto ma szansę na organizację
imprezy z cyklu Pucharu Świata w
biegach narciarskich. Zawody, w których uczestniczą najlepsi narciarze, to
okazja, by wypromować region. Transmisje z Tour de ski, relacjonowane
podobnie jak kolarski Tour de France,
ogląda nawet 60 milionów osób.
IS uznała Szklarską Porębę za oficjalnego kandydata do organizacji
Pucharu Świata. Swoje poparcie dla
miasta wyraził też Polski Związek
Narciarski (PZN) i minister sportu.
Zdaniem wiceprezesa PZN Andrzeja
Wąsowicza, zarówno warunki, jak
i sama miejscowość wraz z całym
regionem, zasługują na organizację
tak dużej imprezy.
Według gospodarza Polany Jakuszyckiej i szefa Biegu Piastów Juliana
Gozdowskiego, szansy mamy duże a
zadecydują trasy wysokiej klasy. - Reszta
to uzupełnienie. Nie trzeba wielkich

inwestycji. Od lat w pucharowych
zawodach, stawia się na kilka dni
kontenery i namioty. Najlepszym przykładem jest pobliski Liberec. Stały był
tylko jeden obiekt. Resztę postawiono
i potem zdemontowano – powiedział
nam Julian Gozdowski.
Szklarska Poręba kilkakrotnie prezentowała się już przed FIS-em. Latem
gościł w mieście pod Szrenicą Juerg
Capol, dyrektor FIS-u ds. organizacji
Pucharu Świata w biegach narciarskich. Szwajcar wyjeżdżał zadowolony.
Przede wszystkim podobały mu się
urozmaicone trasy narciarskie Polany
ja kuszyckiej i połączenia z trasami
Harrachova oraz atrakcje turystyczne
miejscowości. Puchar Świata to cykl
34 imprez, które w tym sezonie odbędą
się w 11 krajach. Każda gromadzi przed
telewizorami kilkadziesiąt milionów
ludzi na całym świecie. Szklarska
Poręba ma szansę, by w 2011 r. zostać

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

po wcześniejszej rejestracji przez Internet. Dobry
start w Lidze zapewnia
udział w finałowym Międzynarodowym Zjeździe
Saniami Rogatymi, który
zamyka kowarski sezon
zimowy.
Liga Sań Rogatych
uzyskała dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach
Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 za
pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Fot. R. Ignaciak

Poza kondycją godną karkonoskiego drwala, umiejętnością sterowania
saniami, uczestnicy zjazdów sprawdzają się w kilku konkurencjach
takich jak rzut śnieżką do dzwonka,
piłowanie pnia, wiązanie knebla.
Uwadze sędziów nie umknie żaden
szczegół, dlatego też dobrą zabawę
podkreślają ciekawe stroje zawodni-

Pierwszy start już w najbliższą
niedziele 20 grudnia! Aż do kwietnia,
co drugą niedzielę, będzie można
także korzystać z pomocy wykwalifikowanych instruktorów oraz uzyskać
fachowe porady sprzętowe.
Nawet zupełnie początkujący
narciarze będą mogli wspaniale się
bawić i brać udział w profesjonalnie
przygotowanej imprezie. W ramach
SNS przygotowano aż 30 kategorii
startowych na dwóch trasach (krótszej
10km i dłuższej 20km), w stylach
dowolnym i klasycznym. Ośrodek
„Bieg Piastów” w Jakuszycach to
jedno z najlepiej znanych miejsc do

Liga Sań Rogatych to cotygodniowe zjazdy saniami. Impreza potrwa
od grudnia do marca w każdą śnieżna sobotę.

Trasy wysokiej klasy
gospodarzem Tour de Ski, czyli odpowiednika Turnieju Czterech Skoczni
w skokach narciarskich.
Telewidzowie oglądają nie tylko
zawodników - spora część transmisji
poświęcona jest również urokom
miejscowości, która gości narciarzy. Do
miasta zjechałoby ponad 20 tys. osób,
a to oznacza także korzyści dla hoteli i
gastronomii.
Według pełnomocnika burmistrza
Szklarskiej Poręby ds. organizacji
pucharu Jacka Jaśkiewicza, byłaby to
dla miasta bardzo korzystna data, bo
Tour de Ski odbywa się w styczniu, w
środku sezonu narciarskiego. Ci, którzy
dowiedzieliby się o Szklarskiej dzięki
telewizyjnej relacji, mogliby jeszcze
tutaj przyjechać, i do woli korzystać
z uroków zimy. A gdzie jak gdzie, ale
na Polanie Jakuszyckiej, śniegu nie
brakuje nigdy.
Szklarska Poręba chce zorganizować pucharowe zawody wspólnie z
Harrachovem. Pierwszego dnia zawodnicy wystartowaliby w Czechach, a jego

(nazwa klubu)

(nazwa klubu)

metą byłyby Jakuszyce. Następny bieg
na blisko 20 kilometrowej trasie, zaczynałby się od Białej Doliny a kończył
widowiskowym finiszem na Polanie.
narciarze przenieśliby się do Szklarskiej
Poręby, by ponownie zakończyć bieg w
Jakuszycach.
Jak zapewnia burmistrz Szklarskiej
Poręby Arkadiusz Wichniak, po rozmowach ze starostą Harrachova Czesi
są zainteresowani współpracą. Będą
się teraz starać o poparcie swojego
związku narciarskiego. Na organizację
imprezy potrzeba około 400 tys. euro.
Szklarska Poręba i Harrachov będą
chciały rozłożyć koszty po połowie.

jj

trenowania biegów narciarskich w
Europie. Prawdopodobnie już w 211
r. zawita tu z dwudniowa impreza
narciarski Puchar Świata.
Na zawodników – amatorów zawodów Salomon Nordic Sunday czekają
świetnie przygotowane trasy wraz
z punktami żywieniowymi, elektroniczny pomiar czasu oraz nagrody od
sponsora. Różne kategorie startowe
premiować będą dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów a także całe rodziny!
Zapraszamy nie tylko do odwiedzania
strony www.sns-nartybiegowe.pl . W
górach na biegaczy już czeka śnieg!

Nauczyciele z Rzemiosł
triumfują
w turnieju siatkówki
W miniony weekend odbyły się zawody piłki siatkowej
dla nauczycieli jeleniogórskich szkół.
Mecze turniejowe odbywały się na
dwóch obiektach sportowych.
Na sali MOS przy ul. Skłodowskiej
o punkty walczyły trzy zespoły; Zespół
Szkół Rzemiosł Artstycznych (I),
Zespół Szkół Licealnych i Usługowych
oraz Zespół Szkół Technicznych.
Na sali sportowej w ZSO 1, rywalizowały natomiast: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rzemiosł
Artystycznych (II) oraz Gimnazjum
nr 1.
W całych zawodach zwyciężyła
drużyna Zespołu szkół Rzemiosł

Artystycznych (II): (5 pkt), która
wyprzedziła ZSLiU (5 pkt), ZSRzART(I) i Gimnazjum nr 1. Na miejscach
V – VI turniej zakończyły ekipy z II LO,
ZST”Mechanik”.
Skład zwycięskiej ekipy: Piotrowski
Dariusz, Gawlik Daniel, Binasiewicz
Marcin, Mazur Beata, Woźniak Dorota,
Gnich Katarzyna, Fitobór Marek,
Kesza Kazimierz.
Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportu przy
udziale Związku

Plebiscyt Sportowca i Trenera – II tydzień
Drugi tydzień Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku już za nami. Plebiscyt
organizowany jest przez Miasto Jelenia Góra pod patronatem medialnym Jelonka.com.

Lista zgłoszonych osób i oddanych na
nich głosów po drugim tygodniu:
Sportowcy:
Wojciech Bijan – piłka nożna – KS Karkonosze Jelenia Góra – 36 głosów
Marcin Pawłowski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 35 głosów
Ireneusz Zakrzewski – boks – Power Boks
Jelenia Góra – 32 głosy
Rafał Niesobski - koszykówka – KS Sudety
– 9 głosów
Natalia Lewińska – tenis ziemny – KT
Jelenia Góra – 6 głosów
Marcin Pawlikowski – lekkoatletyka – MKL
„12” – 6 głosów
Majka Włoszczowska – kolarstwo górskieCCC Polkowice – 4 głosy
Krzysztof Samiec – koszykówka – KS
Sudety – 4 głosy
Sabina Kobzar – piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 3 głosy
Łukasz Włoch - rajdy samochodowe - Automobilklub Karkonoski - 3 głosy
Maciej Popławski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 2 głosy
Tomasz Kołodziejski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 2 głosy
Przypominamy, że cały czas
jeszcze można głosować!!!
Na konkurs można zgłaszać
wszystkich sportowców i trenerów dowolnej dyscypliny i
rozgr ywek, pochodzących z
naszego miasta, którzy odnoszą sukcesy na arenie krajowej

Łukasz Janik – boks – zawodowa grupa
bokserska Bullit Knockout Promotions – 2
głosy
Małgorzata Buklarewicz - piłka ręczna – KPR
Jelenia Góra– 2 głosy
Marta Dąborwska - piłka ręczna – KPR
Jelenia Góra– 2 głosy
Joanna Załoga - piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra– 2 głosy
Monika Imiołek - lekkoatletyka – MKL
„12” – 1 głos
Mirosław Gałuszka – piłka nożna – KS
Karkonosze Jelenia Góra – 1 głos
Łukasz Kowalski – piłka nożna – KS Karkonosze Jelenia Góra – 1 głos
Alicja Mizera – liga western i rodeo - Western Pleasure Jaczków Ranch – 1 głos
Tomasz Wojdyła – koszykówka – KS Sudety/ Zastal Zielona Góra – 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” – 18 głosów
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

Adam Słomka – badminton – KS Chojnik
– 17 głosów
Janusz Lewiński - tenis ziemny – KT Jelenia
Góra – 11 głosów
Marek Herzberg - piłka nożna – KS Karkonosze Jelenia Góra – 5 głosów
Wojciech Lara – siatkówka – KS AZS KK
Jelenia Góra – 5 głosów
Artur Czekański - koszykówka – KS Sudety
– 4 głosy
Rafał Janik – boks – Power Boks Jelenia
Góra – 2 głosy
Wiktor Żuryński – siatkówka na siedząco –
Simet – 2 głosy
Zdzisław Wąs- piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 2 głosy
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
Ireneusz Taraszkiewicz - koszykówka – KS
Sudety – 1 głos

przynieść (przysłać) do redakcji przy ul. Curie-Skłodowskiej
13/2 (I piętro).
P r o p o z yc j e m o ż n a t a k ż e
przesyłać mailem na adres:
konkurs@jelonka.com
W temacie należy wpisać:
TRENER lub SPORTOWIEC.
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REKLAMA

MONT-SAT

wygraj karnet na zajęcia taneczne
do Fitness Klubu „Euromanta” !

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

Odpowiedż na pytanie i wytnij kupon!

Z jakiego kraju pochodzi SALSA
a) BRAZYLIA
b) KUBA
c) HISZPANIA

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

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

Dla zwycięzcy karnet miesięczny na zajęcia taneczne
dla 2 - ch osób w Fitness Klubie Euro Manta. Zajecia
odbywaćsię będą we wtorki na 20.00 oraz we środy na
16.00. Kurs rozpoczyna się od 5 stycznia 2010. W
trakcie trwania nauka: salsa, samba, rumba, cza-cza,
tango argentyńskie

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl
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Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

RESTAURACJA
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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
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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

koszt 135 zł od osoby

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

Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
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Sylwester
Dom Turysty - POLONIA
Uwaga!

OD PON. DO SOB. 830-1800

zlykljupl
hwyhzht
···

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

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

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

Sylwester
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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

Blisko sensacji!

Najlepszy mecz w sezonie i wielkie emocje zakończone dramatem. Tak pokrótce można opisać sobotnie spotkanie
Sudetów z Zastalem Zielona Góra. Nasi koszykarze przegrali dopiero po emocjonującej dogrywce 80:86.

górą

Jeleniogórzanie zwyciężyli
w Międzynarodowym Turnieju w Piłce Siatkowej z okazji
Światowego Dnia Inwalidy w
Złotoryi.
Turniej ten odbywał się po
raz drugi. Jest pomyślany jako
impreza promująca piłkę siatkową na siedząco w środowisku
siatkarskim oraz wśród lokalnej
społeczności.
W zawodach udział wzięły
:reprezentacja Polski kobiet,
REN-But Złotoryja, START Wrocław, KSSS SA Złotor yja, Simet Jelenia Góra, Wittelsheim
(Francja), „Cichy Lew” Legnica,
Urząd Miasta Złotoryja, Start
Szczecin, ZNP Żywiec, HSV
Brundssum (Holandia).
Wymienione drużyny rozgrywały mecze pomiędzy sobą
w trzech kategoriach: stojącsiedząc, siedząco, stojąco. Dodatkową atrakcją turnieju był
inauguracyjny mecz pomiędzy
dr użyną VIP team, a reprezentacją kobiet. Do VIP teamu
zaproszono przedst awicieli
europarlamentu, samorządów
wojewódzkiego, powiatowego
miejskiego i gminnego oraz
przedstawicieli wojewódzkich
władz organizacji pozarządowych.

(ahawer)

Skład Start Simet Jelenia Góra:
Piotr Tośko, Paweł Tośko, Grzegorz
Samczyk, Wojciech Rećko, Tomasz
Janculewicz, Wiktor Żuryński, Jarosław
Dąbrowski, Paweł Karczmarczyk, Michał
Szymanowski i Mirosław Zymek.

Mistrzowie za kierownicą
W minioną niedzielę odbyła się kolejna runda amatorskiego cyklu samochodowego
„Mistrz Jeleniej Góry”.
„Mistrz Jeleniej Góry”.
Była to ostatnia runda Mistrzostw naszego miasta, jak
również ostatnia runda Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu.
W klasyfikacji „Mistrza Jeleniej
Góry” 2009 w klasie pierws z e j

o czter y punkt y mniej, niż
zwycięzca. Na podium załapał
się także Tomasz Ochrombel. W
klasie drugiej zwyciężył Łukasz
S z e s z ko , d r u g i
był Piotr

Fot. Raczyński

Start Simet

pierwszego prowadzenia Sudetów,
a jednocześnie zakończyły pierwszą
cząstkę gry 17:15.
Znakomicie rozpoczęliśmy także
drugą kwartę, każda z oddanych
przez naszych zawodników „trójek” znajdywała drogę do kosza,
po kwadransie gry prowadziliśmy
30:25, a po 18. min już 34:25.
Zastal, kandydat do ekstraklasy
był kompletnie zdezorientowany
świetna grą naszych zawodników.
W rezultacie do szatni schodziliśmy
z przewagą dziewięciu punktów
37:28, wygrywając całą kwartę
20:13.
Po przerwie nadal przewagę
utrzymywały Sudety. Celne rzuty
z daleka coraz lepiej grającego
Alana Urbaniaka podwyższyły
wynik na 50:41 dla miejscowych.
Gospodarze uwierzyli, że mogą
ten mecz wygrać. Końcówka tej
części gry należała już do Zastalu,
ale jeleniogórzanie nadal kontrolowali wynik.
Czwarta kwarta dostarczyła
kibicom wielu emocji. Niestety nasi
zawodnicy przez cztery minuty nie

Grabowiecki, a trzeci Hubert Kakuba. W klasie trzeciej nie miał
sobie równych Piotr Czypionka,
drugi zaś Marcin Jóźków, a trzeci Maciej Wikorejczyk.
W klasie czwar tej pośród
dwudziestu
sześciu
zawodników
wygrał
Rados ł a w
Sagała,
przed Marcinem Nowakiem i
Patrykiem Makarewiczem.

(ahawer)
zwyciężył
Marcin Jemiołek,
który zgromadził 46 punktów.
Drugie miejsce zajęła niespodziewanie kobieta, Joanna Kaszowska, która miała t ylko

W VII rundzie DMO w klasie piątej na pierwszym miejscu znaleźli się Sebastian Śmietana,
wraz z pilotem Robertem Wiśniewskim. Drudzy na mecie zameldowali się Marek Pauś
z pilotem Rafałem Owsianką, trzeci był Tomasz Śliwa i Tomasz Juras, czwarci Bartosz
Wyrzykowski i Marek Holek.

W miniony weekend w hali sportów walki przy ul. Nowowiejskiej odbył się Gwiazdkowy Turniej Judo zorganizowany przez Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe
„Gwardia” w Jeleniej Górze.
W Turnieju udział wzięły dzieci z
następujących klubów: MKS Karolina Jaworzyna Śląska, UKS „Judo”
Świdnica, UKS 11 Jelenia Góra (przy
Szkole Podstawowej nr 11) oraz JSS
„Gwardia” Jelenia Góra.
Turniej otworzył menadżer sportu prezes JSS „Gwardia” Teofil

Papierzański.
Zawodnicy „Gwardii” godnie
reprezentowali i promowali miasto
Jelenia Góra osiągając wyniki:
Maksymilian Ulikowski I miejsce w
kat. 46 kg, Krystian Gasz I miejsce w
kat.24 kg, Konrad Kania miejsce w
kat. 30 kg. Mikołaj Dwojak I miejsce

W 2009 roku sekcja Judo JSS „Gwardia” byłą dofinansowana przez Urząd Miasta Jelenia
Góra, co umożliwiło start naszym zawodnikom w zawodach krajowych i regionalnych.

zdołali trafić do kosza, przewaga
Zastalu nieznacznie rosła, a gdy na
trzy minuty przed końcem wynik
na tablicy widniał 60:70, niektórzy
z obecnych już rokowali niekorzystny dla nas wynik. Ostatnie jednak
dwie minuty czwartej kwarty
dostarczyły kibicom mega emocji,
podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza ani myśleli się poddawać. Na
30 sekund przed końcowym gwizdkiem na tablicy wyników widniał
remis po 70:70. Większość kibiców
oglądała już mecz na stojąco, przyjezdni zdobyli dwa punkty z rzutów
osobistych i przy stanie 70:72, piłkę
miały Sudety, Rafał Niesobski oddał
rzut za dwa punkty i doczekaliśmy
się przy Sudeckiej pierwszej w tym
sezonie dogrywki.
Niestety w doliczonym czasie
gry, zabrakło już sił naszym za-

wodnikom, którzy robili co mogli,
by zniwelować straty, ale lider rozgrywek miał do dyspozycji szeroką
ławkę rezerwowych, którzy często
wymieniali się pod koszami, co okazało się kluczem do ich końcowego
zwycięstwa 80:86.
Zdecydowanym liderem naszego
zespołu był Rafał Niesobski, który
zdobył w sumie aż 27 punktów.
Dzisiejsze spotkanie pokazało
komu, tak naprawdę zależy na
Sudetach. Przykre, przy Sudeckiej
nie pojawił się nikt z lokalnych
władz. Jeleniogórscy kibice także
zaliczyli najmniejszą frekwencję w
całym dotychczasowym sezonie.
Odeszli czołowi gracze, odeszło
wielu fanów. Na szczęście zostali
najwierniejsi.

Aldona Hawer

Sudety Jelenia Góra - Intermarche Zastal Zielona Góra 80:86 (17:15, 20:13, 19:29,
16:15, dogrywka 8:14)
KS Sudety: Niesobski 27, Samiec 18, Urbaniak 17, Czekański 8, Minciel 7, Cierzniewski
3, Kozak, Owczarek.

LIGOWE WYNIKI
Zakończone spotkania XV kolejki pierwszej ligi:
Sudety Jelenia Góra - Intermarche Zastal Zielona Góra 80:86 (17:15, 20:13, 19:29, 16:15,
8:14)
Victoria Górnik Wałbrzych - MKS Dąbrowa Górnicza 69:99 (12:20, 21:19, 19:26, 17:34)
Big Star Tychy - Start Lublin 77:74 (12:24, 16:18, 27:14, 22:18)
PTG Sokół Łańcut - Tempcold AZS Politechnika Warszawska 85:79 (9:23, 21:11, 22:25,
33:20)
MKS Znicz Basket Pruszków - KS Spójnia Stargard Szczeciński 63:84(16:22, 20:24, 12:17,
15:21)
Żubry Białystok - KS AZS AWF Katowice 89:78(28:23, 26:18, 20:23, 15:14)
ASK KS Siarka Tarnobrzeg - Asseco Prokom 2 Gdynia - drużyna gości nie stawiła się na mecz,
decyzję podejmie WGiD PZKosz.
Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno - ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź (niedziela, 18:00)

Stołowo wzorowo
Bardzo dobrze spisują się w
trzeciej lidze tenisiści stołowi MKS
Bobry.
Jeleniogórzanie zwyciężyli szósty raz z rzędu. Tym razem, ich
łupem padła GLKS Pastuchów
Jaworzyna Śląska 10:3. Emilia
Kijok i Maciej Kosal zdobyli łącznie
sześć punktów ( 2x3pkt.), cztery

Mateusz Kowal i Adam Łuszczewski
( 2 x 2 pkt.)
W sobotę kolejny mecz Bobrów.
Tym razem jeleniogórzanie zagrają
w Polkowicach z MKSTS-em. W
czwartej lidze zawodnicy Bobrów II
Jelenia Góra pokonali u siebie LZS
Błękitni Krzewie Wielkie 10:5.

(ahawer)

GWIAZDKOWY TURNIEJ JUDO
w kat. 21 kg, Robert Gasz I miejsce w
kat. 46 kg i Klaudia Stasińska 1 miejsce w kat. 42 kg oraz Szymon Kącki
w kat 21 kg (dzieci młodsze), który
ma 5 lat i był najmłodszym uczestnikiem turnieju. Drugi w kat 46 kg
był Samuel Bil a trzeci w kat. 33 kg
Mateusz Napora. Kierownikiem
zawodów była Barbara Płońska,
a sędzią głównym Kazimierz Piecuch. Wszyscy uczestnicy Turnieju
otrzymali słodycze, a najlepszym
zawodnikom w poszczególnych
kategoriach wagowych wręczono
medale i dyplomy.

Aldona Hawer

Fot. Organizator

Podopieczni trenera Tomasza
Herkta byli zdecydowanym faworytem potyczki. Intermarche Zastal
jak do tej pory zajmuje fotel lidera
pierwszoligowych rozgrywek grając w ostatnich spotkaniach dobrą
i skuteczną koszykówkę. Bukamcherzy na zwycięstwo gospodarzy
płaciły 10 złotych za każdą postawioną złotówkę, na gości stawkę
minimalną 1,01.
Sudety, jak powszechnie wiadomo są w bardzo trudnej sytuacji, w
związku z kłopotami organizacyjnymi klub rozstał się z najlepszymi
zawodnikami i skład uzupełnił juniorami. Pomimo przedmeczowych
zapowiedzi to jeleniogórzanie byli
bohaterem tego spotkania!
Od pierwszych minut zagraliśmy
bardzo rozważnie, wykorzystując skrupulatnie każdą okazję do
zdobycia punktów. Rozpoczęliśmy
mecz w ustawieniu: Niesobski,
Samiec, Czekański, Urbaniak,
Minciel. Rozpoczęło się od lekkiego
prowadzenia gości, po pięciu minutach było 8:13, znakomite „trójki”
Krzysztofa Samca doprowadziły do
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stypendia
dla bezrobotnych

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

w partnerstwie z
Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy
w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. realizuje projekt

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

izotech_jgora.republika.pl

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,0/,634

Z tym ogłoszeniem do 26.12.2009 r.
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WYDARZENIA

Łobuziara spod Śnieżki
Zepchnęła starszego
mężczyznę ze schodów,
okradła go i groziła mu
spaleniem, wybijała szyby
i kradła. Mowa o 14-latce
zatrzymanej przez policję
w Karpaczu. Teraz o
dalszym losie dziewczyny
zadecyduje sąd rodzinny.
Nieletnia wszystkie te czyny popełniła w grudniu. – Ma na swoim
koncie wybicie wszystkich szyb w
dwóch domach jednorodzinnych,
kradzież dwóch telefonów komór-

kowych, kradzież z włamaniem do
jednego z domów jednorodzinnych,
skąd jej łupem padły artykuły
spożywcze, pieniądze i telefon
komórkowy – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka policji.
Dziewczyna podejrzana jest
również o rozbój. Na swoją ofiarę
wybrała 75-letniego mężczyznę,
którego zepchnęła ze schodów i
ukradła mu telefon komórkowy.
Później szantażowała pokrzywdzonego mówiąc, że go spali, jeśli
powie o przestępstwie policji.

Jeleniogórska straż pożarna została wezwana w
sobotni poranek do Kopańca, gdzie z nieznanych
przyczyn wybuchł pożar w
wielorodzinnym budynku
mieszkalnym. Na szczęście
nikt nie zginął. Niektórzy
strażacy podtruli się dy(tejo) mem.

Nieletnia przyznała się do wszystkich tych przestępstw. Czeka ją sprawa przed sądem
rodzinnym. Trudno się spodziewać, aby poniosła odczuwalną karę w proporcji do popełnionych przestępstw

Włamywacz w szafie
Jeleniogórscy „kryminalni” zatrzymali 22-letniego jeleniogórzanina podejrzanego o kradzieże z
włamaniem. Mężczyzna kilka dni
wcześniej włamał się do jednego
z jeleniogórskich warsztatów.
Ukradł elektronarzędzia warte 10
tysięcy złotych. Do tego wspólnie z
wcześniej zatrzymanym 18-latkiem
włamał się do domu jednorodzinne-

Od piwnicy
aż po dach

Poddasze w ogniu

go. Zabrali stamtąd kilka butelek
drogich alkoholi, zabawki i monety
okolicznościowe warte co najmniej
pięć tysięcy złotych.
Kiedy w minionym tygodniu
policjanci pojawili się w mieszkaniu złodzieja, ten w obawie przed
zatrzymaniem ukrył się w szafie.

(tejo)

Pożar zauważyła sąsiadka idąca
po godz. 8 do sklepu położonego
przy budynku nr 59, w którym
wybuchł ogień. Po kilku minutach
gesty dym i jęzory płomieni wydobywały się już z jednego z okien na
poddaszu. Strażacy z OSP Kopaniec
natychmiast podjęli akcję. Remiza
ze sprzętem graniczy przez płot z
płonącym budynkiem. W chwilę potem dojechali strażacy z pobliskiego
Chromca i zastępy PSP z Jeleniej Góry
ze specjalistycznym sprzętem.
– Nic nie wiedziałam, nie zauważyłam. Gdyby nie sąsiadka,
mogłabym nie zdążyć nic uratować
– opowiadała roztrzęsiona pani
Krystyna. W wynoszeniu dobytku
pomagali mieszkańcy, strażacy
ochotnicy i najbliżej mieszkający
sąsiedzi.

Fot. JJ
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Błyskawicznemu rozprzestrzenieniu się ognia,
zdaniem strażaków, zapobiegł, nowy blaszany dach.
Po opanowaniu ognia ratownicy zajęli się dogaszaniem rzeczy pozostawionych na strychu. Mimo użycia
podnośnika, masek tlenowych i
pianowych gaśnic, trudno było
tam się dostać przez kłęby gęstego
dymu.

Sąsiedzi i strażacy pomagają ratować dobytek
pogorzelców.

Na pogorzelisku pojawił się także lekarz, który musiał udzielić pomocy wychłodzonym i
zaczadzonym strażakom, a także Wojciech Poczynek, wójt Starej Kamienicy, który obiecał
pomoc pogorzelcom.

(jj)

OBWODNICA POŁUDNIOWA: START!

Budynek Pasażu Grodzkiego, który
powstaje przy ulicy Jasnej, został
na zimę zadaszony. Ułatwi to prace
ekipom wykonawcy, które na czas
najchłodniejszej pory roku nie przerwą
robót. Niebawem na gmachu zawiśnie
wiecha. – Otwarcie galerii planowane
jest na jesień przyszłego roku. Znajdzie
się w nim około 30 sklepów i punktów
usługowych oraz kawiarnie i restauracje. Będą też mieszkania. Wewnątrz
inwestor chce znaleźć miejsce do
ekspozycji reliktów z wykopalisk
archeologicznych. Na poziomie minus
jeden (piwnice) będzie usytuowany
podziemny parking na 70 miejsc.

Trwa formalna procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obwodnicy południowej
Jeleniej Góry. Ponad dwukilometrowym odcinkiem drogi
za 124 981 704 zł pierwsze auta pojada pod koniec 2011
roku.

– Zadanie obejmuje budowę
odcinka drogowego o dł. 2.1
km, węzła drogowego nad drogą
krajowa nr 3, budową dwóch
obiektów mostowych oraz wiaduktu kolejowego nad torami
PKP. Całkowita wartość projektu
wynosi 124 981 704 PLN z tego
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO
WD wynosi 46 080 230 PLN –
(tejo) poinformowano na oficjalnej

stronie miasta.
Przed inwestorem sporo zadań. Choć odcinek drogi nie jest
długi, koszty i zakres czynności
zwiększają budowy dwóch przepraw i wiaduktu nad torami. Inwestycja zacznie się od budowy
odcinka drogowego z obiektami
inżynierskimi i przebudową
uzbrojenia podziemnego na
odcinku od skrzyżowania z ulicą
Wincentego Pola do skrzyżowania z ulicą Sudecką – wylot w

kierunku na Karpacz i Kamienną Górę.
Ważnym elementem będzie
też budowa węzła „Grabarów”.
Tam powstanie wiadukt drogowy o konstrukcji stalowej nad
krajową „trójką” wraz z prze-

budową istniejących zjazdów w
kierunku ulicy Wincentego Pola
oraz budową nowego mostu i
przebudową istniejącego przez
rzekę Bóbr.

(tejo)

Co to da?
Po gorącym sporze dotyczącym pozwolenia na zaciągnięcie przez miasto kredytu na budowę
tej oczekiwanej inwestycji, wiosną przyszłego roku ruszą roboty budowlane. Zmotoryzowani
zastanawiają się, czy obwodnica rzeczywiście odciąży zatłoczone autami – zwłaszcza w
godzinach szczytu – centrum Jeleniej Góry. I nie brakuje głosów, że nic się nie zmieni, dopóki
obwodnica południowa nie zostanie zrealizowana w całości. Projektowana inwestycja jest
bowiem tylko częścią większego projektu.

WARTO TRZEŹWIEĆ DLA SZCZĘŚCIA

– Warto trzeźwieć dla takich
c h w i l ! – m ów i ł 6 g r u d n i a
wyraźnie wzr uszony Marek
Cwen, jeden z aktorów amatorów „Karawany”, kiedy publiczność owacją na stojąco
podziękowała zespołowi za
p o n a d p ó ł g o d z i ny e m o c j i
wywołanych wciąż uniwersalnym t ekst em Sławomira
Mrożka.
Przezabawny tekst Mrożka
to czyt elna aluzja do życia
w społeczeństwie demokrat ycznym. Śmieszy pobudzając jednocześnie do ref leksji
dotyczącej zasad demokracji,
często zupełnie nielogicznych
i prowadzących do absurdalnych wyborów.
Janusz Belczyk, Marek
Cwen, Lesław Zamaro, Mateusz Gąsiorowski oraz Dariusz
Jezierski, aktorzy „Karawany”
dokonali wyboru słusznego.
Kiedy okazało się, że silniejszy
od nich jest alkohol, postano-

wili wypowiedzieć mu wojnę.
Uczynili to bardzo zgrabnie na
scenie pod okiem
Tadeusza Rybickiego,

kę j a ko re medium.
– Pracowaliśmy

nad sztuką dwa i pół miesiąca.
Nie było łatwo, ale w panach
drzemie ogromny potencjał! –
powiedział Tadeusz Rybicki.
O wystawieniu swojej
s ztu k i w ie a u t o r, S ławo m i r
Mrożek. – Zgodził
się nie pobierać
tantiem przez
dwa miesiące.
„Na pełnym
morzu” zobac z ą ś r o d ow i s k a
trzeź-

w i e j ą c yc h a l ko h o l i ków,
o ś ro d k i t e r a p e u t yc z n e . Te atr K arawana działący przy
Miejskim Domu Kultury
„Muflon” ma w planach
inne realizacje. Środki na
jego działalność zapewnił o m i a st o J e l e n i a
G ó ra.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Gorące brawa od pełnej sali nie tylko za udane przedstaaktora związanego z Teatrem
wienie otrzymali aktorzy amatorzy z Teatru Karawana, Cinema, reżysera, a także – jak
który w MDK „Muflon” pokazał premierę „Na pełnym
się okazało – armorzu” Sławomira Mrożka. W sztuce wystąpili ludzie,
t et e r a p e u t y,
którzy walczą z nałogiem alkoholowym. Na razie wygrali
który wykobitwę. Życzymy zwycięstwa w wojnie!
rzystał sztu-

„Na pełnym morzu” to jednoaktówka o rozbitkach, którzy pozbawieni środków do życia,
postanawiają zjeść jednego spośród siebie. Kogo? Tu zaczyna się problem. Rozbitkowie
organizują swoistą kampanię propagandową, w której każdy siebie zohydza w najbardziej
wymyślne sposoby, aby uniknąć stania się daniem obiadowym dla swoich towarzyszy. Kiedy
już wyrok zapadł i wiadomo, kto trafi na talerz, jeden z rozbitków znajduje puszkę cielęciny z
groszkiem. Jest jednak za późno, bo ludożerczy apetyt zwycięża wszystko.

MZK
w święta
Od 23 grudnia do 3 stycznia
2010 r., z uwagi na świąteczną przerwę w zakładach Dr
Schneider zostają zawieszone
kursy linii nr 2 w relacji Jelenia Góra - Radomierz – Janowice Wielkie i z powrotem. 23
XII zostanie wykonany tylko
poranny kurs do Janowic Wielkich o godz. 06:15 z Radomierza. Wznowienie kursów nastąpi 3 stycznia 2010 r. o godz.
21:37 z Janowic Wielkich. Kurs
o godz. 22:07 relacji Jelenia
Góra „Grunwaldzka” - Janowice Wielkie oraz kursy relacji
Jelenia Góra – Radomierz
będą wykonywane zgodnie
z dotychczas obowiązującym
rozkładem jazdy.
Zmiany czekają też pasażerów korzystających z bezpłatnej linii C, a to w związku z
innymi godzinami otwarcia
marketu Carrefour. Do 23
grudnia jest dodatkowy kurs:
godz. 21:35 Morcinka - Carrefour, - godz. 23:10 Carrefour –
Morcinka. W Wigilię kurs Carrefour - Morcinka z godz. 15:45
zostanie opóźniony na godz.
16:30 i będzie ostatnim w tym
dniu. C nie będzie jeździło w
Boże Narodzenie oraz w Nowy
Rok. W sylwestra ostatni kurs
Carrefour - Morcinka z godz.
18:30 zostanie opóźniony na
godz. 19:30 . Inaczej też będzie
jeździł autobus TES. W Wigilię
ostatni kurs TESCO – Kiepury
– TESCO z godz. 17:00 zostanie opóźniony na godz. 17:30
. W sylwestra kurs z godz.
18:00 zostanie opóźniony na
godz. 18:30 i będzie ostatnim
kursem w tym roku. W święta
i Nowy Rok TES nie będzie
jeździło. W pozostałe dni obydwa autobusy bezpłatnych
linii wyjadą w trasy zgodnie z
rozkładami jazdy.

(RED)
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11/12/2009 – 18:00 – 18/12/2009 – 21:10
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 123, OGŁOSZEŃ 800
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria
Brokerska poszukuje do współpracy osób
na stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@
centim.pl - 501 039 202
AKCJA karp - ITC POLSKA poszukuje
osób do AKCJI KARP od juz do 23 XII
praca od 8 do 14 lub 14 do 21. Wymagana książeczka sanepidowska - 606
692 071
AVON - opłaca się - Rozpocznij współpracę z ﬁrmą AVON. Wpisowe gratis.
Zarobek do 40%. Możliwość rozwoju.
Kosmetyk w prezencie. Zbuduj swoją
firmę. Spróbuj. To się opłaca. email:
piotraska@vp.pl - 603 749 945; 075
71 30 487
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 lub dzwoń - 602 452 578

PRACA
DAM PRACĘ
POTRZEBNA Pani do opieki nas starszą kobietą w Świeradowie Zdroju na
ok. 3 godziny dziennie - 661 571 079
PRZEDSTAWICIEL ds. odszkodowań
- (także jako praca dodatkowa) osoby
otwarte komunikatywne, wysokie
zarobki, zapraszam warto - 500 029
197
SZUKAM korepetytora z matematyki - i
ﬁzyki z dojazdem do ucznia. Poziom
gimnazjum - 602 448 489
TAKŻE jako dodatkowa - Przedstawiciel ds. odszkodowań, osoby otwarte
komunikatywne, wysokie zarobki,
zapraszam warto - 500 029 197
RESTAURACJA w Karpaczu - zatrudnimy kelnera - 792 371 688
AGENCJA ochrony zatrudni - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Leśnej i okolic. Praca na stałe. 605 097 861

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.

CIEŚLA szalunkowy - Potrzebuje 2
cieśli szalunkowych z doświadczeniem
na domkach jednorodzinnych i szeregowych. Zarobki od 15 do 20 złotych na
godzinę - 511 519 238
DEKARZ - Firma budowlana zatrudni
od zaraz, tylko fachowców do dachów
drewnianych. Praca za granica. Dobre
warunki pracy. Wyjazd 04.01.2010 - 501
418 553
DEKARZA - umiejącego kłaść gonty
drewniane udokumentowana praktyka.
Praca za granicą, wyjazd 4 stycznia 697 336 410
DLA biur rachunkowych - Firma Temida
poszukuje do współpracy biur Rachunkowych i księgowych prowadzących
własną działalność lub chcących podjąć
współpracę. - 509 029 334
DO punktu telewizji N - Poszukujemy
osób do pracy na pół etatu do punktu N
w Tesco. Stała praca i pensja + premia.
CV ze zdjęciem na biuro@mont-sat.
pl doświadczenie mile widziane - 500
183 269
DOCHODZENIE odszkodowań - Pozyskiwanie i obsługa osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Umowa
zlecenie. Wszystkie składki. Wielostopniowy system szkoleń. Profesjonalna
obsługa klienta. 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

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim
prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących
do łamania prawa, przemocy, itp.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami oraz
wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie tj. numer telefonu, z którego został wysłany
SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

DORADCÓW - Praca w usługach
pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych. Uzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy
wypadku za prowizje od sprawy. Bez
konsekwencji dla sprawcy. E-mail: a.salamon@euco.pl - 508 841 459
DORADCÓW ﬁnansowych - Firma Proﬁt
poszukuje doradców lub kandydatów.
Wiek powyżej 30 lat. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV wyślij na adres: rekrutacja.dolnyslask@proﬁty.com.pl
ELEKTROMECHANIK - elektryk samochodowy z doświadczeniem - 506
431 123
FIRMA budowlana zatrudni dekarzy - do
gontów drewnianych. Praca za granicą.
Tylko fachowcy. Dobre warunki pracy. 501 418 553
FRYZJERKĘ zatrudnię - w centrum
Jeleniej Góry - 667 556 889
FRYZJERZY - Zatrudnię lub wydzierżawię salon fryzjerski dla samodzielnych
fryzjerek - 781 191 833
GARMAŻERKA - szukam pani do
lepienia pierogów, uszek, krokietów itp. od
zaraz z możliwością zatrudnienia najlepiej
z Kowar - 513 019 690
GOSPODA Szklarska Poręba - przyjmę
osoby energiczne do pracy na stanowiska: obsługa baru, kuchni, sali oraz osobę
do wypożyczalni nart - 721 220 041
GWARANT Poznań sp.z o.o. poszukuje
pracowników do ochrony obiektów
handlowych z okolic m. Kamienna Góra
- 665 567 562
HANIA szuka niani - Praca od lutego
2010r (PN-PT, 8 h) w Sobieszowie. Obowiązki Niani: opiekowanie się, ubieranie,
zabawa, układanie do snu w ciągu dnia,
karmienie, dbanie o higienę, spacery 660 748 281
HOLANDIA - praca kontrakt - praca
w Holandii dla kobiet i mężczyzn.
Zapraszamy do biura ALMA VAR przy
ul. Karola Miarki 52, g.8-16,od pon. do
piątku.75 647 44 02 - 075 647 44 02
KANCELARIA rachunkowo-podatkowa
- zatrudni osoby z minimum średnim
wykształceniem - 506 060 863
KARPACZ - pomoc kuchenna - D.W.
Mieszko w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenną (z możliwością zakwaterowania) - 756 439 922
KARPACZ - recepcjonista - od
01.01.2010r. przyjmę do pracy na stanowisko recepcjonista-kelner informacja
pn-pt 8-16.00 - 075 76 19 415
KELNER - Karpacz - Restauracja
w Karpaczu zatrudni kelnera - 792
371 688
KELNER/KELNERKA - Poszukujemy
osoby na stanowisko kelnera w obiekcie
hotelowym w Karpaczu dorywczo lub na
stałe. Mile widziane doświadczenie. CV
proszę przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
KELNERKA - Karpacz - D.W. Mieszko
w Karpaczu zatrudni kelnerkę (z możliwością zakwaterowania) - 756 439
922
KELNERÓW/KI - na bardzo dobrych
warunkach na stałe do pracy w restauracji w Karpaczu - 606 303 883
KIEROWCA D autobus - turystyczny
55 miejsc. Od 10 stycznia potrzebny.
10 zł. h , praca w Przesiece. Wymagane
wszystkie świadectwa i badania - 500
101 645
KIEROWNIK robót, majster - Firma
Elektromont S.A. poszukuje wykwaliﬁkowanych pracowników na stanowiska
Kierownika Robót i Majstra. Atrakcyjne
zarobki. Praca w delegacjach. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
- 75 641 58 65

KONSERWATOR - Poszukujemy osoby
na stanowisko konserwatora do obiektu
hotelowego w Karpaczu z ewentualną
możliwością zakwaterowania. joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
KONSERWATOR wyciągu. - Pilnie
potrzebny konserwator wyciągu narciarskiego. Konieczne aktualne uprawnienia
- 75 76 212 11
KOSZTORYSANT budowlany - zatrudnię kosztorysanta z branży budowlanej
- 693 638 727
KUCHARZ - Karpacz - D.W. Mieszko w
Karpaczu zatrudni kucharza, z możliwością zakwaterowania. - 756 439 922
KUCHARZ do pizzerii - (wspólnika) - 695
692 942
KUCHARZA - zatrudnię samodzielnego
kucharza do obiektu w Karpaczu - 517
769 888
LEKTOR angielskiego - Jelenia Góra Centrum Edukacji ATUT zatrudni lektora
języka angielskiego do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym w Jeleniej Górze
i okolicy. CV i LM prosimy przysłać na
adres: anna.czyzewska@ceatut.pl - 661
933 903
MANAGER recepcji - Hotel Pałac Staniszów zatrudni menagera recepcji.
Wymagana dobra znajomość języka
niemieckiego, doświadczenie. Prosimy
o przesyłanie CV na adres: agatarome@
palacstaniszow.pl. - 605 055 967, 605
107 326
MARKETING dla każdego - zostań
dystrybutorem FM zarabiaj sam na siebie
pracuj w określonych przez siebie godzinach. praca stała i dodatkowa. pracadlakazdego.fm@gmail.com GG3807644
- 667 151 191
MECHANIK samochodowy - Mirsk zatrudnię mechanika samochodowego,
praca w Mirsku - 503 125 020
MECHANIK samochodowy - zatrudnię
mechanika samochodowego - 603
455 968
MERCHANDISER - Jelenia Góra - w
okresie świątecznym motorleg@wp.pl
- 793 007 542
MONTAŻ okien, kat. B - Firma zatrudni
montażystę okien - do lat 35, z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy kat.
B - 515 240 373

Zatrudnię kucharkę, kucharza, pomoce kuchenne,
kelnerki, kelnerów, pokojowe
- Szlarska Poręba centrum hotel z restauracją - możliwość zamieszkania - 505
035 885
NAUKA obsługi komputera - za naukę na
komputerze, nauczę gry na pianinie lub
pomogę w nauce - 608 700 184
OCHRONA środowiska i bhp - zatrudnimy osobę z kierunkowym wyższym
wykształceniem i doświadczeniem na
podobnym stanowisku, ze znajomością
j.angielskiego - 607 661 755
OPIEKA-NIEMCY - panie - Praca od
zaraz dla Pań przy opiece w Niemczech,
na bardzo dobrych warunkach Tomasz
Bira - 511 844 939
OPIEKUNKA - Potrzebna dyspozycyjna
Pani, najchętniej z Zabobrza, do dwójki
dzieci ( 2 i 5 lat). Opieka w godzinach
14-22 (wtedy jak będę pracowała na 2
zmianę). Ilość dni uzależniona od mojego
graﬁku. - 691 137 900
OPIEKUNKA do dziecka - poszukuję
sympatycznej, odpowiedzialnej opiekunki
do 7 miesięcznego dziecka. Praca od
pierwszego marca 2010 roku na 6 godzin
dziennie od poniedziałku do piątku - 605
448 422
PANIĄ do sprzątania - panią do sprzątania, oferuję 5 zł/h. Praca w Karpaczu.
- 500 183 298
PARKINGOWY - Karpacz - osobę do
pracy na parkingu - 693 429 971
PARTNER - Telefonia Dialog S.A poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy. Masz ﬁrmę zadzwoń - 756 412
925;756 412 948
PEDAGOGA, logopedę - Centrum
Edukacji ATUT zatrudni pedagogów
i logopedów do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym. Mile widziane
przygotowanie muzyczne. CV i LM na
adres: anna.czyzewska@ceatut.pl - 661
933 903
PENSJONAT - przyjmę do pracy w charakterze kucharza/pomocy kuchennej w
Szklarskiej Porębie - 792 212 725

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

BEZPŁATNY

KUPON PROSZĘ WYPEŁNIC DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)
ILOŚĆ WYDAŃ:...................................................

WAŻNE TELEFONY

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

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
64 58 709
Szpital Wojewódzki
75 37 100
Izba przyjęć
75 37 118
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
75 46 101
Ul. Sudecka
75 46 210
Powiatowy Urząd Pracy
64 73 160
Urząd Skarbowy
64 73 500
Urząd Celny
64 57 200
Rzecznik praw konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji Turystycznej
76 76 925
Sąd Okręgowy
64 15 100
Prokuratura Rejonowa
64 28 400

Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

TEL.
Dane obowiązkowe
do wiadomości redakcji (nie bedą publikowane).
Imię i nazwisko:............................................................
Adres:.............................................................................
Telefon:..........................................................................
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og£oszenia

Pensjonat Karkonoski przyjmie do
pracy na weekendy na stanowisko kelnerka, pokojowa. Wymagane podstawy
niemieckiego. - 502 101 041
Pomoc do pensjonatu - zatrudnię
pomoc do obiektu noclegowego( pokojowa - pomoc kuchenna, możliwość
przyuczenia do recepcji i baru) - osoba
dyspozycyjna. Cv proszę wysyłać na
biuro@monali.eu - 517 769 888
Pomoc kuchenna - do pracy w restauracji w Szklarskiej Porębie - 602 712 307
Poszukuje 3 osób - Do wykonywania
instruktażowych/pokazowych zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy. Proszę przesłać CV na adres ale248@wp.pl - 607
800 188
Poszukujemy barmana o bardzo
dobrej prezencji z doświadczeniem. CV
na mariolawegner@op.pl
Poszukujemy doradców/kandydatów
na doradców finansowych. Pełny pakiet
szkoleń. Mile widziane osoby po 40-stce.
Wynagrodzenie prowizyjne. CV wyślij:
rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl
Potrzebny kucharz - Rezydencja
Patria w Karpaczu zatrudni kucharza
na cały etat-nie tylko na sezon zimowy
- 509 429 835
Potrzebny woźnica - nie pijacy,
znający się na obsłudze koni, umiejący
powozić - 691 557 044
Pozyskiwanie klienta - i pomoc
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w uzyskiwaniu
odszkodowań od 3 do 11,5 roku wstecz.
a.salamon@euco.pl - 508 841 459
Praca - Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w uzyskiwaniu odszkodowań oraz
pozyskiwanie potencjalnych klientów.
Obsługa spraw za prowizje. Umowa
zlecenie. E-mail: a.salamon@euco.
pl - 508 841 459
Praca - pół etatu - praca dla dziewczyny - studentki. Praca od 01.01.2010
r. Kontakt bb@biuro-bud.pl
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 biurowa w Simeko - Firma
SIMEKO przyjmie do pracy biurowej
osobę znającą program Excel w stopniu
zaawansowanym. CV wraz z listem motywacyjnym proszę składać w siedzibie
firmy. - 075 64 28 065
Praca dla samodzielnych - Poszukujemy osób chcących osiągnąć sukces
w branży finansowej. Oferujemy przygotowanie do zawodu, wynagrodzenie
stałe + premia + prowizja. CV i LM na
adres rekrutacja.puf@gmail.com - 508
265 360
Praca jako teleankieter - Poszukujemy
na stanowisko teleankietera (wywiady
telefoniczne). Praca w Jeleniej Górze,
2 zmiany (9-15 lub 15-21), atrakcyjne
wynagrodzenie. Zgłoszenia na maila:
ankieter_2009@go2.pl - 513 557 757
Praca na produkcji - Dr. Schneider w
Jeleniej Górze i w Radomierzu poszukuje pracowników działu montażu - 075
75 460 45
Praca od lutego - szukamy osób chcących osiągnąć sukces w branży finansowej: wiek powyżej 25 lat, wykształcenie
średnie. Wynagrodzenie: podstawa +
premia + prowizja. CV i ML na rekrutacja_puf@gmail.com - 508 265 360
Praca od zaraz - przyjmę osobę do
prac murarskich oraz tynkarskich - 516
171 460
Praca w Belgii dla dekarza - szukamy
2 dekarzy, praca na stały kontrakt, mieszkanie, samochód firmowy, stawka do
uzgodnienia. Wynagrodzenie, co 7 dni.
Mile widziany język - 0032 497 418 196
Praca w biurze N.Sudety - CV + list
motywacyjny proszę kierować na biuro.
sudety@gmail.com wymagania : wykształcenie: min. średnie - prawo jazdy
B Grażyna Zabłucki - 075 75 25 121
Praca w dziale handlowym - zatrudnimy specjalistę ds. handlowych ze
znajomością j.angielskiego. Kontakt:
ZORKA Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul.
Dworcowa 19 e-mail: kadry@zorka.pl 075 64 66 323
Praca w gospodarstwie - przyjmę pana
do prac fizycznych w gospodarstwie telefon (po godz. 20) - 512 687 899

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca w kawiarni weekendy - Praca na
weekendy najlepiej dla osób uczących
się. Praca na pasażu w Tesco w kawiarni.
Kontakt w sprawie pracy pod podanym
nr. - 664 788 136
Praca w kuchni - przyjmę panią bez
nałogów do pracy w kuchni. Telefon po
godz. 20. - 512 687 899
Praca w restauracji - zatrudnię kucharkę
i pomoc kuchenną w restauracji w Karpaczu - 518 977 181
Praca w sklepie - poszukujemy kobiet
28-40 lat, miłych, doświadczonych w
obsłudze klienta [obsługa kasy] na stanowisko sprzedawcy - 513 966 229
Praca w sklepie Karpacz - na weekendy i okres świąteczny osobę do pracy
w sklepie turystycznym. Wymagana
dyspozycyjność - 697 868 330
Praca w wypożyczalni - w Karpaczu na
sezon zimowy - 506 048 116
Praca wakacyjna Niemcy - Oferta dla
studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze znajomością j. niemieckiego. Kontakt Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy Filia w Jeleniej Górze ul.
Wojska Polskiego 18 - 075 75 451 83
lub 186
Pracownik milowy - zarób tysiąc lub
więcej tygodniowo, wykorzystując własny
komputer i własny czas. W celu uzyskania więcej informacji wyślij do mnie e-mail
na adres: karolina0387@tlen.pl
Pracownik obsługi VW - Video World
Sp. z o.o. lider rynku w zakresie wypożyczania filmów DVD zatrudni Pracownika
obsługi wideoteki - 075 75 31 545
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
Przedstawiciel ds. odszkodowań
- (także jako praca dodatkowa) osoby
otwarte komunikatywne, wysokie zarobki,
zapraszam warto - 500 029 197
Przedstawiciel techniczny - Zatrudnimy przedstawiciela technicznego do
sprzedaży naszych produktów. CV i LM
przesłać na adres: info@inpak.info
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. Wysokie prowizje. CV na piniek@autograf.
pl - 693 873 473
Przyjmę do pracy - Firma zatrudni
pracownika. Mile widziane doświadczenie w piaskowaniu. Praca od zaraz - 668
007 610
Recepcja - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni pracownika recepcji - 507
051 967
Recepcja hotel Karpacz - Praca w
recepcji, wymagane doświadczenie,
obsługa komputera i sprzętów biurowych,
komunikatywny j. niemiecki. Prosimy
o przesyłanie CV na adres: a.jawor@
tarasywang.pl - 660 443 378
Recepcjonistka - Hotel Pałac Łomnica zatrudni recepcjonistkę z wykształceniem i doświadczeniem hotelarskim
- 798 427 655
Recepcjonistka - Pensjonat w Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego na
stanowisko recepcjonistki. CV proszę
przesyłać na adres biurosniezka@interia.
eu - 500 238 521
Restauracja w Karpaczu - zatrudnię do pracy w kuchni oraz kelnerki
doświadczenie w pracy mile widziane
- 502 583 999
Roznoszenie ulotek - praca dodatkowa, roznoszenie ulotek w centrum
Jeleniej Góry. Od zaraz - 600 012 938
Sklep komputerowy - Przyjdź! Pracuj
i zarabiaj z Nami! Praca z ludźmi. W
Sklepie komputerowym. Miejsce tylko
dla najciekawszych! Prześlij CV z dopiskiem „REKRUTACJA S.P.” na adres:
neo-info@wp.pl - 507 973 222
Sklep sportowy - Poszukuje sprzedawcy w sklepie sportowym. Wymagana
obsługa komputera i pracy w programie
optima. Mile widziane doświadczenie w
handlu. Cv proszę przysyłać na adres:
kasia@sprzet-gorski.pl - 604 288 143
Spawacz - ślusarz - spawacz ślusarz pilne - 696 115 226

Spec. ds. sprzedaży - Kwalifikacje: Biegła znajomość języka angielskiego w
mowie i w piśmie, - Poparte sukcesami
doświadczenie w sprzedaży usług,
aplikacje na: E-mail: e.blaszak@pgbhr.
com - 501 026 725
Stażystka - do biura rachunkowego,
zgłoszenia: biuro_r@wp.pl - 756 431
911
Strona www - szukam osoby, która
podejmie się stworzenia profesjonalnego
CMS-a ściśle wg. moich wytycznych.
Więcej info na przemyslaw.szymanski@
o2.pl
Szukam kierowcy - auto do 20 zł. za 100
km na gaz 70 zł. dziennie zwrot kosztów
jazdy - 721 505 932
Szukam korepetytora - z matematyki i
chemii - pilne - 796 473 302
Szukam korepetytora z matematyki
- i fizyki z dojazdem do ucznia. Poziom
gimnazjum. - 602 448 489
Szukam pracownika - szukam osoby
bez nałogów do prac budowlanych i
wykończeniowych ze znajomością fachu.
Praca od zaraz. Mile widziane prawo
jazdy kategorii B - 507 408 229
Szukasz pracy? - Masz wolny lokal
- dołącz do nas? Cel: prowadzenie
działalności związanej z przyjmowaniem
zakładów bukmacherskich. Wiadomość
na adres: wspolpraca@betako.pl tel.
kom. 501 380 099” - 501 380 099
Uczącego się chłopaka - przyjmę do
pracy młodego, uczącego się mężczyznę
do saloniku prasowego, na weekendy.
Wymagane: uśmiech na twarzy i komunikatywność. Proszę o informację o sobie
na maila aw21089@gmail.com - 721
578 985
W Szklarskiej Porębie - zatrudnimy do
pracy w charakterze pokojowej osobę
dyspozycyjną, dyskretną, rzetelną.
Praca na etat, warunki płacy i pracy do
uzgodnienia - 692 369 169
Weekendy salonik prasowy - szukam
młodej, uśmiechniętej osoby uczącej się,
do pracy w weekendy w saloniku prasowym. Obowiązkowe dobre nastawienie
do pracy! Proszę o krótką informację o
sobie na mail aw2108@gmail.com - 721
578 985
Współpraca w Niemczech - Firma
Temida nawiąże współprace z Polakami
na terenie Niemiec, wysokie prowizje,
profesjonalne szkolenia - 784 347 925
Wykładanie towaru - ITC POLSKA
poszukuje osób do wykładania towaru
od już do 23 XII praca od 8 do 16.
Wymagana książeczka sanepidowska
- 606 692 071
Zatrudnię do sklepu - Panią do sklepu
z odzieżą nowa i używana, konieczne
doświadczenie kilkuletnie w handlu
odzieżą, wiek, co najmniej 30 lat - 669
979 729
Zatrudnię kelnerkę - Malachit Medical
Spa Hotel w Karpaczu ul. Staszica 12
zatrudni kelnerkę na cały etat. - 693
425 258
Zatrudnię na Sylwestra - do małego
pensjonatu (20 osób), na noc Sylwestrową, zatrudnię kelnerkę/pomoc
kuchenna z doświadczeniem. Szklarska
Poręba - 601 558 884
Zatrudnię recepcjonistę - Hotel Pod
Różami w Cieplicach poszukuje recepcjonisty. Dyspozycyjny, mile widziana
znajomość języków obcych. - 75 514 53
Zatrudnimy - Karpacz - miłe uśmiechnięte panie uczące się w wieku do 26 lat
do pracy w saloniku z prasą i art. tytoniowymi w Karpaczu. - 693 330 358
Zatrudnimy - Kowary - uśmiechnięte
dziewczyny uczące się do 26 lat do pracy
w saloniku z prasą i art. tytoniowymi.
kowary@tobaccopress.pl - 785 230 037
Zatrudnimy cieśli - z własną działalnością. Wymagane doświadczenie - 075
64 420 73
Zatrudnimy stolarzy - z doświadczeniem - dobra praca - dobra płaca - kontakt
lub CV. Jelenia Góra ul. 1-go Maja 69
- 757 525 297
Zatrudnimy trasera - Firma PMPoland
S.A. pilnie zatrudni trasera. Wymagane
doświadczenie w zawodzie i bardzo
dobra znajomość rysunku technicznego.
oferty proszę składać: praca@pmpgroup.
com - 075 64 59 524
Zespół na Sylwestra - zgłoszenia z
prezentacją proszę wysyłać na mariolawegner@op.pl
Zlecę budowę domu - Miszkowice Jarkowice - 075 742 64 24
Zlecę budowę domu - w Staniszowie
- 075 64 42 073

Zlecę napisanie skryptu WWW, więcej
info pod mailem tomcof15@gmail.com
Zlecę remont - mieszkania 1 pokój w
rynku J.G., kompleksowo, solidnemu
wykonawcy (termin: styczeń 2010).
Proszę o telefony pomiędzy 09:00-15:00.
- 502 377 461

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
26 latka od zaraz - znajomość kasy
fiskalnej, doświadczenie w sklepie i
na kuchni - 697 366 924
Lakiernik samochodowy - podejmę
pracę - duże profesjonalne doświadczenie - 794 327 012
Mam 21 lat - moje wykształcenie to
średnie, znajomość kasy fiskalnej.
Jestem osobą pracowitą, zaradną,
szczerą, zacznę od zaraz - pilnie - 661
279 210
20 letnia kobieta - wykształcenie średnie z maturą. Ze znajomością języka
angielskiego, książeczką sanepidowską
oraz kursem pierwszej pomocy - 517
736 806
20 latka - w Jeleniej Górze, Kowarach,
Karpaczu, ukończyłam szkołę zawodową
- sprzedawca. Pracowałam 2 lata w
markecie, praktyki odbywałam w sklepie
z odzieżą - podejmę się każdej pracy na
cały etat - 665 876 741
22 lata - poszukuje pracy w charakterze:
sprzedawca, pomoc kuchenna lub kelnerka - 722 053 915
22 lata, kat. B - szukam pracy najlepiej
jedno zmianowej na dogodnych warunkach i dobrej pensji. Jestem pracowity,
sumienny i szybko się uczę oraz dobrze
się odnajduje wśród ludzi - wykształcenie
średnie - 721 631 548
23 latka - jestem dyspozycyjna od zaraz,
mam doświadczenie w handlu i na produkcji, znajomość kasy fiskalnej - 795
664 755
26 latka od zaraz - znajomość kasy
fiskalnej, doświadczenie w sklepie i na
kuchni - 697 366 924
26 letnia kobieta z Kowar - wykształcenie
wyższe - fizjoterapeutka, pracowita,
komunikatywna, umiejąca obsługiwać
kasę fiskalną, podejmie pracę w Kowarach bądź okolicy - 505 956 630
32 latek na budowę - prawo jazdy kat. B,
uczciwy i pracowity - 669 947 981
38 lat, rencista - orzeczenie II stopnia,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie na
busach i w handlu, j, niemiecki, obsługa
komputera, forma zatrudnienia nieistotna
- 504 727 528
Alpinizm - przemysłowy - przy myciu
okien, wieszaniu reklam, mierzeniu
zbiorników, wycince drzew oraz wszelkich
innych prac budowlanych z użyciem technik alpinistycznych - 697 661 543
Biuro sekretariat - młoda, ambitna z
doświadczeniem, pełna obsługa biura 504 944 119
Biurowej - absolwentka UE, dobra
znajomość pakietu Ms-Office, j. niemiecki, prawo jazdy kat B. Szukam
pracy biurowej, nieprowizyjnej Kontakt:
wwpraca@op.pl - 661 571 055
Biurowej - na połowę lub cały etat.
Wykształcenie wyższe licencjackie z
socjologii, posiadam doświadczenie
jako recepcjonistka oraz w handlu - 667
017 256
Budowlaniec - podejmę prace w
budownictwie - 514 428 563
Budowlanka - szukam pracy w
okolicach Szklarskiej Poręby na budowie
lub gastronomii lub podejmę się remontu
- 517 042 980
Budowlano - wykończeniowe podejmę prace jako pracownik, a także
jako wykonawca - 661 411 654
Do pracy w biurze - Podejmę prace w
biurze. 20l. Absolwentka LP o profilu
Zarządzanie informacja. Odbyte 5 miesięczne przygotowanie do pracy biurowej
- 693 098 410
Dodatkowej pracy - może być składanie długopisów, tylko bez żadnych opłat
i kaucji - 796 718 428
Dodatkowej pracy CNC - programowanie frezarek numerycznych w
systemie Fanuc, pisanie programów
ręcznie, znajomość programów Cad/
Cam (EdgeCam). - 663 164 547

Dorywczo w gastronomii - (na kuchni
lub kelner) szczególnie na okres świąteczny i Sylwester. Obecnie kończę technikum o tym kierunku! - 691 634 733
Dyspozycyjny 24h z autami - mam
busa Renault Master do 3,5t i BMW na
gaz. Nie mam nałogów ani zobowiązań.
Znam Niemiecki. 35 lat za kółkiem.
Podejmę współpracę - 508 067 225
Dziewczyna 18 letnia - na terenie
Jeleniej Góry. Odpada praca w Karpaczu i
Szklarskiej Porębie - 516 600 653
Elektryk - Podejmę pracę przy produkcji, serwisie, awariach, naprawach
urządzeń sterujących do wytłaczarek,
zagęszczarek i innych maszyn sterowanych elektrycznie. - 500 043 716
Elektryk - prawo jazdy, samochód,
praktyka - 515 565 811
Elektryk z uprawnieniami - podejmie pracę dodatkową przy naprawie,
montażu oraz konserwacji instalacji i
przy urządzeniach elektrycznych - 500
870 894
Emerytka - z doświadczeniem w pracy
w biurze poszukuje pracy. Najchętniej w
saloniku prasowym, kiosku ruchu itp. 506 612 337
Emerytka 55 lat - dyspozycyjna,
operatywna z doświadczeniem, samochodem chętnie podejmie pracę - 504
786 104
Główna księgowa z 37 letnią praktyką
księgową szuka poważnej pracy w księgowości - 605 404 381
Hydraulik - zagranica - szukam
pracy za granica jako hydraulik, (choć
niekoniecznie) angielski komunikatywnie
- 782 179 766
Informatyk - podejmie pracę - 796
122 095
Informatyk/programista Bardzo dobra znajomość MS SQL
Server, Transact SQL, j.angielski, 2-letnie
doświadczenie w dużej firmie informatycznej. hoczyk@gmail.com - 725
204 210
Instalacje elektryczne - wszelkie
instalacje elektryczne, rozdzielnie, uprawnienia powyżej 1kv - 517 910 435
Jako kierowca - lub malarz na budowę
- 075 76 124 04
Jako kierowca - prawo jazdy kategoria
B, C, E, mam duże doświadczenie - 502
214 189
Jako pomoc kuchenna - sprzątaczka
lub do opieki - 511 194 649
Jako sprzedawca - młoda 23 lata,
doświadczenie w handlu. Może być też
inna praca - pilnie - 075 71 25 145
Jeleniogórzanin - ślusarz - mechanik, mechanik samochodowy, obsługa
komputera, kasy fiskalnej Durze doświadczenie w handlu, dobry kontakt z ludźmi
- 692 124 507
Jeżeli szukasz solidnego - uczciwego,
niepijącego pracownika z kat. B, C, (wieloletnie doświadczenie), uprawnienia na
wózki widłowe i gotowego do przyuczenia
do zawodu to szukasz właśnie mnie - 782
223 676
Każdą pracę - 25 lat przyjmę - 785
507 093
Kelner z 12 letnim doświadczeniem podejmie stałą pracę - 695 690 632
Kierowca - kat. B jestem młody, dyspozycyjny 24h, mam doświadczenie w
prowadzeni busa itp. - 606 384 569
Kierowca - sprzedawca (34l) doświadczony kierowca kat B. Doświadczenie w sprzedaży, marketingu,
promocji. Gotowość do pracy od zaraz
- 796 461 736
Kierowca A, B, C, D, E - Dyspozycyjny, aktualne badania lekarskie i
psychotechniczne, umiejętność obsługa
kasy fiskalnej, aktualna karta kierowcy 661 059 921
Kierowca B, B+E, C, C+E - mam
24 lata, wykształcenie średnie, kurs
na przewóz rzeczy, kartę do tacho.
Doświadczenie na autach ciężarowych
- 605 450 812
Kierowca B, C - oraz uprawnienia na
przewóz rzeczy, jestem dyspozycyjny 600 055 024
Kierowca kat B, C - dyspozycyjny
24h najchętniej na lawetę, piaskarkę
itp. - 516 021 761
Kierowca kat. B - w transporcie nawet
od zaraz - 691 975 674
Kierowca kategorii B i C - wraz z
uprawnieniami potrzebnymi do przewozu
towaru - 693 714 963

Kobieta, lat 23 - od zaraz, wykształcenie wyższe I stopnia, doświadczenie w
handlu, dobra komunikatywność - 724
111 906
Księgowa/kadrowa - w Jeleniej
Górze lub okolicach. Mam doświadczenie w w/w zawodzie i studia wyższe. 26
lat - 505 590 918
Kucharz - jestem samodzielnym
kucharzem z doświadczeniem - 883
731 781
Kucharz na Sylwestra - lub jako
pomoc - 793 676 488
Kurier, dostawca - prawo jazdy B,
C. Młody, dyspozycyjny, wykształcenie
średnie - 727 621 520
Lakiernik samochodowy - podejmę
pracę - duże profesjonalne doświadczenie - 794 327 012
Lubię pracować - Wykształcenie wyższe pedagogiczne, polonistyczne, język
niemiecki, prawo jazdy. Interesuje mnie
praca biurowa ,w szkolnictwie lub korepetycje - 691 236 981
Magazynier, kierowca - młody 26
lat prawo jazdy kat B od 7 lat, kierowca
aktywny, uprawnienia na wózki widłowe
od 8 lat, kierowca aktywny. Podejmę
prace. Uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy
- 792 473 415
Mam doświadczenie na kuchni - na
budowie i inne prace fizyczne - 517
454 646
Mechanik - samochodowy lub pomocnik lakiernika - pilnie - 694 194 936
Mężczyzna 26 lat - nie pijacy, prawo
jazdy kat. B, C - na budowie lub jako
kierowca lub inne, ewentualnie zagranica
- 693 009 479
Mężczyzna 30 lat - Posiadam doświadczenie w handlu, na magazynie i budowie
oraz na liniach produkcyjnych. Od zaraz
- 609 685 350
Mgr inż. budownictwa - Mężczyzna
28 lat, ponad 2 lata doświadczenia jako
inżynier budowy/majster, Norma, Cad,
Office, prawo jazdy kat. B + auto, w
trakcie realizacji kursu na uprawnienia
- 501 015 513
Młoda – 20 letnia, studentka na 1szym
roku, 2 języki obce, doświadczenie w prowadzeniu recepcji schroniska górskiego
- 725 159 487
Młoda 25 lat - mgr zarządzania i
marketingu podejmie stałą pracę, roczny
staż jako pracownik biurowy. Kontakt:
aniolek22b@op.pl Młoda i dyspozycyjna - szuka pracy na
terenie Cieplic lub Jeleniej Góry. Umiejętność obsługi komputera, pakietu Office,
prawo jazdy, doświadczenie z zakresu
obsługi klienta. Uczciwa i pracowita. 509 507 930
Młoda, ambitna - po licencjacie polonistyki (obecnie studiuje bibliotekoznawstwo, magisterkę, zaocznie na UW) szuka
pracy, najlepiej biurowej - 515 095 551
Młoda, dyspozycyjna - szuka pracy
jako pomoc kuchenna w Jeleniej Górze
- 518 647 986
Młoda, miła kobieta - bardzo chętnie
podejmę pracę w charakterze gospodyni
domowej jak również osoby sprzątającej
- 518 075 090
Młody - 17 latek podejmie pracę w
okresie 19.12.09 rok - 03.01.10 r. na
terenie Karpacza - 796 925 899
Młody - 24 letni chłopak poszukuje
pracy jako kierowca kat. B, bądź jako
pomocnik budowlany albo jako dekarz,
może być praca także na jakieś produkcji
- 661 716 486
Młody - ambitny, uczciwy, godny zaufania 24 latek podejmie pracę od zaraz
na stanowisku magazynier, kierowca (
kat. B) lub inne (wykształcenie średnie
ogólne) - 506 898 872
Młody inżynier - elektroniki i telekomunikacji szuka pracy (najchętniej w zawodzie). Proszę o poważne propozycje.
diebier@gmail.com - 695 299 271
Młody od zaraz - mam 21 lat zdolny,
pracowity. Doświadczenie kelner 9
miesięcy w hotelu Skalny i restauracja
Palmiarnia Zielona Góra, a obecnie
ocieplenie najlepiej prace na stale - 661
783 705
Młody poszukujący pracy - mam 21 lat,
jestem pracowity, szybko się uczę, byłem
kelnerem 9 miesięcy w Hotelu Skalny i
Zielonej Górze w restauracji Palmiarnia.
Jestem z Kowar - 726 748 273
Monter mebli - doświadczony monter
mebli, tanio - 510 517 229
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BESTUR Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Szklarskiej Porębie, przy ul. Kilińskiego 4
Przedmiotem przetargu
przetargu są
są następujące
następujące nieruchomości:
nieruchomości:
Przedmiotem
1. Grunt:
Grunt:
1.
prawo wieczystego
wieczystego
-- prawo
użytkowania – KW nr 16724 prowadzona przez
użytkowania
KW
Wydział
Ksiąg –Wieczystych
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze;
nr 16724 prowadzopowierzchnia
837 m²
na przez Wydział
Ksiąg Wieczystych
2. Budynek:
Sądu
Rejonowego
- budynek
o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym (Dom Wypow Jeleniej „Bełchatów”)
Górze; po- czterokondygnacyjny, z poddaszem użytczynkowy
wierzchnia
837 m²
kowym,
w zabudowie
wolnostojącej, o powierzchni netto 1.170,60
m² i powierzchni użytkowej 1.108,50 m² (z komunikacją o pow.
2. 185,50
Budynek:
m²)
- budynek o charakterze wypoczynkowo3. Budowle:
rekreacyjnym
(Dom uzbrojenie
Wypoczynkowy
czterokondy- budowle
stanowiące
terenu „Bełchatów”)
(przyłącza: energetyczne,
gnacyjny, z poddaszem
użytkowym,
wolnostojącej,
wodociągowe,
kanalizacyjne
wraz wzezabudowie
zbiornikiem,
gazowe,
o powierzchni netto 1.170,60 m² i powierzchni użytkowej 1.108,50
teletechniczne),
m² (z komunikacją
o pow.
185,50 m²)
- budowle
stanowiące
zagospodarowanie
terenu (dojazd, parking,
ogrodzenie, murek oporowy, schody zewnętrzne)
3. Budowle:
- budowle stanowiące
uzbrojenieoglądać
terenu (przyłącza:
Przedmiotową
nieruchomość
można wenergetyczne,
dniach od
wodociągowe,
kanalizacyjne
wraz ze zbiornikiem,
gazowe,
5.01.2010r.
do 8.01.2010r.
lub po uprzednim
uzgodnieniu terminu
teletechniczne),
oględzin
pod numerem tel. 605 631 599.
- budowle stanowiące zagospodarowanie terenu (dojazd, parking,
ogrodzenie,
murek oporowy, WYNOSI:
schody zewnętrzne)
CENA
WYWOŁAWCZA
4.050.000,00 PLN

(słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy)

Przedmiotową nieruchomość oglądać można w dniach od
5.01.2010r. do 8.01.2010r. lub po uprzednim uzgodnieniu terminu
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a i art. 29 ust. 5 Ustawy z 11.03.2004r.
oględzin pod numerem tel. 605 631 599.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze
zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI: 4.050.000,00 PLN
i usług.

(słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na rachunek
Na podstawie
art. 43 Sp.
ust.1zpkt.
29 ust. 5Bank
Ustawy
z 11.03.2004r.
bankowy
BESTUR
o.o.10a
w i art.
NORDEA
Polska
S.A. o/
o podatku 82
od 1440
towarów
usług0000
(Dz.U.
z 1509
2004r.
Nr 54,wpoz.
535 ze
Bełchatów
1257i 0000
0192
wadium
wysokości
zm.) sprzedaż
nieruchomości
zwolniona
od podatku
towarów
202.500,00
PLN
(słownie: dwieście
dwa jest
tysiące
pięćset),od
najpóźniej
i usług.
w
dniu 18.01.2010r.

NA pół etatu - w godzinach porannych od
poniedziałku do piątku. Na terenie Kowar
lub okolic. Jestem studentką ostatniego
roku pedagogiki - 723 075 142
NA terenie Jeleniej Góry, 27 lat, średnie
(akwizycji dziękuję) - 696 889 882
NA weekend - prawo jazdy kat. B - 883
605 623
NAJCHĘTNIEJ praca przy komputerze
- lub w sklepie z ciuchami, kosmetykami
- 721 779 976
NAJLEPIEJ na pół etatu - nie ﬁzyczną.
Rencista, średnie, komputer. - 603
783 521
NATYCHMIAST - podejmę pracę - prawo
jazdy kat. B - 663 361 586
NIE pijący - min.8 godz. dziennie lub po 14
stej, prawo kat. B, duże doświadczenie,
także na busach, 6 lat jako przedstawiciel
sprzedawca, pracowałem na budowie
jako pomocnik - 508 383 074

OD zaraz - Młoda, 20 letnia odpowiedzialna, podejmująca nowe wyzwania
kobieta, podejmie pracę w obiektach
hotelarskich. Biegła znajomość języka
niemieckiego. Posiadam doświadczenie
w pracy. - 721 722 313
OPERATOR - uprawnienia na koparko
- ładoarki i koparki kl. III, kat. B, 25 lat,
dyspozycyjny, własne auto, Jelenia Góra
- 723 888 245
OPIEKUNKA Niemcy - jako opiekunka
osób starszych w okolicach Frankfurtu.
43 lata, komunikatywny niemiecki, 6 lat
doświadczenia - 075 74 60 539
PODEJMĘ pracę - Interesuje mnie praca
typu: sprzątanie, pomoc kuchenna, praca
w sklepie (średnio znam kasę ﬁskalną),
roznoszenie ulotek. Liczę na uczciwego
pracodawcę wypłacającego pieniądze.
- 501 803 578

OD zaraz - główny atut to dyspozycyjność, lecz nie tylko... - 792 039 432

POMOC kuchenna - na terenie Jelenia
Góra - Cieplice - 513 048 307

PRENUMERATA

OD zaraz - 28 lat bez nałogów, średnie,
podejmie każdą pracę - 662 859 792

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

Warunkiem
przystąpienia kopertach
do przetargu
wpłacenieSZKLARSKA
na rachunek
Oferty
w zamkniętych
(z jest
dopiskiem:
bankowy BESTUR
Sp. z o.o.
w NORDEA Bank
PolskaBESTUR
S.A. o/
PORĘBA)
należy składać
w SEKRETARIACIE
SPÓŁKI
Bełchatów
1257
0000
0192 1509 do
wadium
w wysokości
Sp.
z o.o. , 82
ul. 1440
1 Maja
63,0000
97-400
Bełchatów
dnia 19.01.2010r.
202.500,00
PLN (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset), najpóźniej
do
godz.14.00.
w dniu 18.01.2010r.
Oferty wPOWINNA
zamkniętych
kopertach (z dopiskiem: SZKLARSKA
OFERTA
ZAWIERAĆ:
PORĘBA) należy składać w SEKRETARIACIE SPÓŁKI BESTUR
z o.o.
, ul. 1 Maja
63, 97-400
Bełchatów
do dnia
19.01.2010r.
•Sp.
imię,
nazwisko
i adres
oferenta
lub nazwę
i siedzibę,
jeżeli
dooferentem
godz.14.00.
jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna;
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: wypisu z ewidencji
działalności gospodarczej; umowy spółki cywilnej (w przypadku
OFERTA
POWINNA
ZAWIERAĆ:
takiej formy
działalności);
właściwego rejestru;
• promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych
• iimię,
nazwisko zezwolenia
i adres oferenta
lub nazwę
i siedzibę, przez
jeżeli
Administracji
na nabycie
nieruchomości
oferentem jest(jeśli
osoba
prawna lub inna jednostka organizacyjna;
cudzoziemca
dotyczy);
potwierdzone
za zgodność
•• datę
sporządzenia
oferty; z oryginałem kopie: wypisu z ewidencji
działalności gospodarczej;
umowy spółki
(w przypadku
• oświadczenie,
że oferent zapoznał
się z cywilnej
warunkami
przetargu
formytedziałalności);
itakiej
przyjmuje
warunki bez właściwego
zastrzeżeń; rejestru;
promesę wydania
przez zapoznał
MinistrasięSpraw
Wewnętrznych
•• oświadczenie,
że oferent
ze stanem
prawnym
Administracjinieruchomości;
zezwolenia na nabycie nieruchomości przez
ii technicznym
cudzoziemca
(jeśli
• oferowaną
cenę
(codotyczy);
najmniej równą cenie wywoławczej);
datę sporządzenia
oferty;
•• zobowiązanie
oferenta
do pokrycia wszelkich opłat związanych
• zoświadczenie,
że oferent zapoznał
z warunkaminotarialnej
przetargu
nabyciem nieruchomości
(kosztysię
sporządzenia
i przyjmuje
te warunki
bez zastrzeżeń;
umowy
sprzedaży
i związane
z tym inne opłaty, w tym sądowe);
oświadczenie,
zapoznał
ze stanem
prawnym
•• podpis
oferentaże(woferent
przypadku
firm się
- przez
upoważnionych
i technicznym nieruchomości;
przedstawicieli
firmy);
oferowaną cenę
(co najmniej
równą
wywoławczej);
•• kserokopię
potwierdzonej
przez
bankcenie
wpłaty
wadium.
• zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych
z nabyciem nieruchomości (koszty sporządzenia notarialnej
umowy sprzedaży
i związane
z tym
inne opłaty,
w tym
sądowe);
KOMISYJNE
OTWARCIE
OFERT
NASTĄPI
DNIA
20.01.2010r.
oferenta
przypadku
firm - BESTUR
przez upoważnionych
o• podpis
godz. 11.00
W (w
SIEDZIBIE
SPÓŁKI
Sp. z o.o.
przedstawicieli firmy);
W BEŁCHATOWIE,
UL. 1 MAJA 63.
• kserokopię potwierdzonej przez bank wpłaty wadium.
Wadium przepada na rzecz BESTUR Sp. z o.o. , jeżeli :
• oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia
KOMISYJNE
OFERTw NASTĄPI
DNIA 20.01.2010r.
ostatecznej OTWARCIE
umowy sprzedaży
terminie wyznaczonym
przez
o BESTUR
godz. 11.00
W SIEDZIBIE SPÓŁKI BESTUR Sp. z o.o.
Sp. z o.o.,
BEŁCHATOWIE,
UL. 1 na
MAJA
63.
•W oferent
zaproponuje
ofercie
cenę niższą od ceny
wywoławczej.
POMOC kuchenna - Pani 40 + jako
pomoc kuchenna. Aktualna ks. san.
Kowary, Karpacz okolice lub inne oferty,
z motoryzowana, dyspozycyjna - 725
203 743
POMOC kuchenna - posiadam prawo
jazdy kat. b, nie mam nałogów, dyspozycyjna - 667 377 795
POMOC kuchenna pokojowa, szukam
pracy na terenie Karpacza - 602 872
454
POMOC kuchenna z doświadczeniem
jednorazowo, jak i na dłuższy okres
czasu, jelenia góra, doświadczenie w
gastronomii w raz z badaniami CZW.- ND.
- 669 417 059, 075 753 11 88
POMOC kuchenna/kucharz - mam 2
letnie doświadczenie zawodowe - 781
145 918
POMOCNIK budowlany - konserwator
delegacje - 667 456 330
POMOCNIK lub inne - budowlany, lub
dotyczącą komputerów. Prawo jazdy B.
Bądź inne 22 latek - 667 601 493
POSIADAM auto dostawcze - podejmę
pracę w charakterze kierowcy - 793
945 797

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!

POTRZEBUJĘ pracy - mam 25 lat, uczę
się na studiach dziennych, szukam pracy
na popołudnia i weekendy, po gastronomie, książeczka sanepidu, prawo jazdy
kat. B, C + kurs na przewóz rzeczy - 697
884 677
PRACA biurowa - wykształcenie wyższe,
1,5 roczne doświadczenie w Kancelarii
prawnej, znajomość zagadnień prawnych, obsługa komputera i urządzeń
biurowych. Miła aparycja, wysoka kultura
osobista. - 602 718 558
PRACA chałupnicza - podejmę pracę 606 140 826
PRACA chałupnicza - Podejmę pracę
chałupniczą - 669 947 986
PRACA na Sylwestra - dwie dziewczyny
podejmą pracę w charakterze kelnerek 661 029 444
PRACE chałupniczą - perfekcyjnie
posprzątam i pysznie ugotuję. Domy,
mieszkania, biura. Doświadczenie.
TANIO - 665 248 514
PRACOWNIK biurowy - Młody, energiczny, po studiach z doświadczeniem
w pracy. Świetna obsługa komputera.
Kontakt telefoniczny lub mailowy: LukaszSarzynski@gmail.com - 727 228 304

Wadium przepada
na rzecz
BESTUR których
Sp. z o.o.oferty
, jeżelinie
: zostaną
Wadium
złożone przez
oferentów,
• oferent,podlega
którego zwrotowi
oferta zostanie
przyjęta po
uchyli
się od zawarcia
przyjęte,
niezwłocznie
dokonaniu
wyboru
ostatecznej
umowya sprzedaży
terminie
wyznaczonym
przez
oferty
(bez odsetek),
oferentowi, wktórego
oferta
została przyjęta,
BESTUR
Sp. z o.o.,
będzie
zarachowane
na poczet ceny .
• oferent zaproponuje na ofercie cenę niższą od ceny
W wywoławczej.
razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,
Wadium złożone
przez
oferentów, termin
którychbędzie
ofertykontynuowała
nie zostaną
BESTUR
Sp. z o.o.,
wyznaczając
przyjęte, wpodlega
zwrotowi niezwłocznie
po dokonaniu
wyboru
przetarg
formie negocjacji
z tymi oferentami,
przyjmując
jako
ofertywywoławczą
(bez odsetek),
a oferentowi,
oferta została przyjęta,
cenę
kwotę
zgłoszoną którego
w ofercie.
będzie zarachowane na poczet ceny .
W przypadku gdy zwycięzcą przetargu będzie cudzoziemiec, do
W razie
ustalenia,
że kilku
oferentów
zaoferowałojest
tę samą
cenę,
dnia
podpisania
umowy
sprzedaży
zobowiązany
dostarczyć
BESTUR Sp.
z o.o.,
wyznaczając
termin
będzie kontynuowała
zezwolenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
na nabycie
przetarg w formienieruchomości
negocjacji z tymi
jako
przedmiotowych
podoferentami,
rygorem przyjmując
unieważnienia
cenę wywoławczą
zgłoszoną
ofercie.
wyników
przetargukwotę
stosownie
do w
postanowień
Ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.
W przypadku
gdy zwycięzcą
przetargu
będzie cudzoziemiec, do
Dz.U.
nr 10 z 2005
r. poz. 24 ze
zm.).
dnia podpisania umowy sprzedaży zobowiązany jest dostarczyć
zezwolenie
Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
nabycie
Nabywca
będzie
zobowiązany
wpłacić na konto
BESTURna
Sp.
z o.o.
przedmiotowych
nieruchomości
pod rygorem
unieważnienia
kwotę
nabycia nieruchomości
pomniejszoną
o wadium,
najpóźniej
wyników
przetargu
stosownie
w
przeddzień
zawarcia
umowy. do postanowień Ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.
Dz.U. nr 10
poz.
24 zeodpowiedzialności
zm.).
BESTUR
Sp.z z2005
o.o. r.nie
ponosi
za ukryte wady
przedmiotu sprzedaży.
Nabywca będzie zobowiązany wpłacić na konto BESTUR Sp. z o.o.
kwotę nabycia
wadium, najpóźniej
BESTUR
Sp. z nieruchomości
o.o. zastrzegapomniejszoną
sobie prawo oswobodnego
wyboru
w przeddzień
zawarcia od
umowy.
oferty
oraz odstąpienia
przetargu bez podania przyczyny.
BESTUR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady

przedmiotu sprzedaży.
DODATKOWE
INFORMACJE :
DZIAŁ
ADMINISTRACJI
I ZARZĄDZANIA
BESTUR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
NIERUCHOMOŚCIAMI
- TEL. bez
44/ podania
632 13przyczyny.
25 w. 107,
oferty oraz odstąpienia od przetargu
w godz. 9.00 – 15.00.

DODATKOWE INFORMACJE :
DZIAŁ ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI - TEL. 44/ 632 13 25 w. 107,
w godz. 9.00 – 15.00.
PRACOWNIK budowlany - prace ogólnobudowlane i wykończeniowe. Gładzie,
regipsy, malowanie, panele, hydraulika.
Glazura, itp. podejmę pracę w ﬁrmie lub
osoby prywatnej. Prawo jazdy kat. B,
praca również za granicą - 668 823 266
PRACOWNIK ochrony - posiadam
prawo jazdy kat. B oraz licencję pracownika ochrony drugiego stopnia - 693
169 277
PRACY od 20 do 31 grudnia - jestem
uczniem ostatniego roku technikum
gastronomicznego. Posiadam także
doświadczenie w pracy w gastronomii
- 691 634 733
PRAWO jazdy kat. B - kulturalny - 888
830 115
PRAWO jazdy kat. B - oraz kurs na wózki
widłowe, mam również doświadczenie
na stanowisku magazynier. Czekam na
propozycje - 793 655 022
PRAWO jazdy kat. B - uprawnienia na
wózki widłowe, znajomość komputerów,
język ang. na poziomie dobrym, 24 lata,
dyspozycyjny - 725 094 434
PRAWO jazdy kat. B (młody, dyspozycyjny, z zawodu ślusarz) - 725 865 512

PROGRAMISTA - informatyk. Posiadam
bogate doświadczenie zawodowe.
Umiejętności: serwery Unix/Linux, Html,
Php, JavaScript, Css, Symfony. email:
whoami@aol.pl
PRZEDSTAWICIEL, kierowca - podejmę
prace jako przedstawiciel handlowy lub
kierowca kat, B, 5 letnie doświadczenie,
prawo jazdy, znajomość języka angielskiego, własny samochód, dyspozycyjny
- 505 505 663
RENCISTKA po 60 - pomogę przy starszej osobie - 692 526 488
RESTAURACJA w Karpaczu - zatrudnimy kelnera - 792 371 688
ROZDAM ulotki - (uliczne) tanio i solidnie
wykonam - 693 859 654
ROZDAM ulotki - Rozdawanie ulotek
(uliczne) tanio i solidnie wykonam - 796
441 228
SOBOTA niedziela - bardzo dobra
obsługa kasy ﬁskalnej, znajomość dwóch
języków obcych - 695 063 602
SPRZĄTANIE lub jako opiekunka, bez
zarejestrowania tylko poważne oferty 664 675 185
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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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og£oszenia

Sprzedawca - kasjer - 3 letnie
doświadczenie w branży, umiejętność
obsługiwania kasy fiskalnej oraz obsługiwanie wózków elektrycznych - 511
298 966
Sprzedawca - młody, rzetelny, aktualna książeczka sanepidowska. Zawód
sprzedawca (ukończona szkoła zawodowa). - 726 508 629
Sprzedawca - serwisant GSM podejmę pracę w komisie GSM - 697
453 664
Sprzedawczyni - 30 lat zawód
wyuczony sprzedawca, obsługa kas 10
lat w zawodzie sumienność, komunikatywność, staż pracy, samodzielność
- 691 561 187
Stała praca/lub staż - 25 lat, podejmę
stałą pracę/staż w Jeleniej Górze (NIE
agent/przedstawiciel),wykształcenie
wyższe, znajomość obsługi komputera,
urządzeń biurowych, szybko się uczę.
agata844@op.pl - 663 500 837
Stałej pracy - młody, energiczny, dyspozycyjny. 21 lat wykształcenie średnie
podejmie każdą, najlepiej stałą pracę
- 781 086 575
Student - studiów dziennych na UE
w Jeleniej Górze podejmie prace w
weekendy lub popołudniami na terenie
Jeleniej Góry. Prawo jazdy kat. B, dobra
znajomość j. angielskiego, obsługa komputera - 603 485 084
Student malarz - oraz drobnych prac
remontowych, solidny, dyspozycyjny i
TANI - 697 771 114
Student tytułem technika - młody
kreatywny i dyspozycyjny student Uniwersytetu Ekonomicznego, Technik
Hotelarstwa, podejmie pracę E mail:
bartoszkazmierski@gmail.com - 503
330 591
Studentka zaoczna 20 lat - w dniach
pn. - pt., na terenie lub w okolicach
JG. Uczciwość, asertywność, obsługa
komputera, prawo-jazdy kat. B - 607
487 331
Szukasz pracownika - dzwoń - na
terenie Jeleniej Góry, bądź okolicach.
Jestem młodych i aktywnym człowiekiem, wykształcenie średnie + technik
mechanik. Posiadam prawo jazdy kat B.
(najlepiej na stanowisku kierowcy) - 721
367 308
Tłumacz - młody - mam 26 lat wykształcenie średnie, doskonała znajomość w mowie i w piśmie języki: włoski,
chorwacki, niemiecki, angielski. Praktyka.
Uśmiechnięty, komunikatywny szukam
ciekawej pracy lub zleceń - 796 825 143
Uczennica - proszę o kontakt telefoniczny bądź pod adresem Agusiek2711@
wp.pl - 663 368 815
Uczeń zaoczny - 18 latek podejmie
pracę od PN do PT od zaraz, j. niemiecki,
aktualna książeczka sanepidu - 509
262 091
W biurze - z doświadczeniem, j. angielski,
komputer, 30 lat. Może być na 1/2 etatu.
- 660 408 360
W charakterze sprzedawcy - dział ogrodniczy (sklep hurtownia). Również jako
konserwator - dozorca - 600 696 893
W gastronomii bądź w APS - itp. dyspozycyjność czwartek-niedziela już od
jutra. - 669 417 059

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe - na Zabobrzu - 660 683
791
2,3-pokojowe, Cieplice - Więcej
inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zaw.
Roksanes Żukowski nr lic. 7867 - 519
350 100
Chcę kupić - mieszkanie 3 pokojowe w
Kowarach lub okolicy do 120 tys. może
być do remontu - zdecydowany Klient
Nieruchomości Żebrowscy 9549 - 793
355 015
Dla klienta z gotówką poszukujemy
mieszkania lub małego domu. N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
Do remontu mieszkanie około 30-40 m2
do kapitalnego remontu w centrum Jeleniej Góry - ABN Stępień Nieruchomości
- nr lic. 7867 - 508 240 825
Działka siedliskowa - o powierzchni
kilku ha w okolicach Wlenia ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508
240 825
Gospodarstwo rolne z min 8ha. Im
więcej tym lepiej ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508 240 825
Mieszkanie - 3 - pokojowe w Kowarach lub okolicy - zdecydowany klient
Nieruchomości Żebrowscy 9549 - 793
355 015
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - od 40
m2, bez pośredników - 695 160 526
Mieszkanie do 80 tys. - do remontu
w JG lub bliskich okolicach, lub też 2
pokoje na Zabobrzu. NŻ Lic. 9549 - 660
408 360
Mieszkanie do remontu - mieszkanie 2
pokojowe do remontu (Jelenia Góra, Cieplice, Piechowice, Górzyniec). Gotówka
- ABN Stępień Nieruchomości - nr lic.
7867 - 508 240 825
Mieszkanie w Cieplicach - parter lub
I piętro 2, 3 pokoje. ABN Stępień, nr lic.
7867 - 514 600 102

Mieszkanie w Kowarach - pilnie
poszukujemy mieszkań w Kowarach
dla zdecydowanych klientów, os. odp.
zaw.: Roksanes Żukowski lic7867 - 508
240 828
Okazyjnie mieszkanie - 1-2 pokojowe
na ul. Wojska Polskiego może być do
remontu. Lic.4566 - 601 540 292
Pilnie - poszukujemy lokalu użytkowego
od 30 - 50 m2 w Piechowicach (lic. 4566)
- 75 75 25 045
Zabobrze - tania kawalerka lub 2
pokojowe na Zabobrzu ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508 240 825

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka na Zabobrzu II, 30 m2,
wysoki parter, gotowa do wprowadzenia - dzwonić wieczorem - 075
64 287 07
Duża kawalerka w Jeleniej Górze okolice Małej Poczty, najchętniej bez
pośredników - 604 307 932
Działka budowlana w Piechowicach
Dolnych 972 m2 - cena 99.000 - 788
301 420
Komfortowe mieszkanie 2 pokojowe na 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
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
Pilnie sprzedam M4, II p, C.O. siła,
Cieplice + suteryna 32 m2 na działalność, mieszkanie. Spokojna willowa
dzielnica, widok na góry lub zamiana
na mniejsze (chętnie wysoki parter) 660 130 645
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
Mieszkanie w Piechowicach, parter
63 m2 do remontu - 075 76 17 433
Sprzedam, bądź zamienię na kawalerkę własnościowe Zabobrze II, 54
m2, w dobrej lokalizacji, piękne widoki,
duży balkon - 501 038 525
280789. Kiepury 3 pokoje - mieszkanie
o pow. 63 m2 położone na wysokim
parterze. Lic. 6311 - 501 167 262
281205. Okazja mieszkanie - dwupokojowe cena tylko 105.000 zł. N.Żebrowscy
lic. 9549 - 505 074 854
281212. Pilnie dom - w Komarnie Dolnym
w trakcie remontu z dużym potencjałem
i z bardzo ładnym ogrodem 2000 m2.
N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
281183. Pilnie domy - w zabudowie
bliźniaczej z bardzo ładną lokalizacją.
Stan deweloperski. N.Żebrowscy lic.
9549 - 505 074 854
281250. Mieszkanie - atrakcyjna lokalizacja I piętro 2 pokoje, balkon piwnica, ogródek 50 m2 165000 tys. - 506 117 851
279960. 2600 zł./m2 Zabobrze II - mieszkanie okazyjnie - tanio więcej info: Marek
Stępień lic 12181 - 508 240 821
279978. Kawalerka 80 tys. - najtańsza
możliwa kawalerka na Zabobrzu! Standard deweloperski, nowe okna, instalacje
itd., do wykończenia. Więcej info: Marek
Stępień lic 12181 - 508 240 821
279974. Kawalerka centrum ul. 1go Maja.
Po kapitalnym remoncie z kominkiem.
Super lokalizacja przy bramie Wojanowskiej. Marek Stępień lic 12181 - 508
240 821
279972. Kiepury 2 pokojowe 175 tys. Bardzo ładne mieszkanie bez nakładów
finansowych, 54 m2, czynsz 220 zł. 2 piętro, ładna lokalizacja! więcej info: Marek
Stępień lic 12181 - 508 240 821
280378. 2 pokojowe do wykończenia - 2
pokojowe do wykończenia w pobliżu
dworca zachodniego - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508 240 825

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow. 700 m2 i
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra - Kowary - 601
221 559, 502 548 771

Okazyjnie sprzedam budynek biurowy o pow. 2000
m2 w bardzo atrakcyjnej
cenie,parkingi, media.
Możliwość prowadzenia nie
uciążliwej działalności
gospodarczej 601 221 559

280385. 3 pokojowe blisko centrum
JG - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic.
7867 - 508 240 825
280383. 3 pokojowe na Długiej - do
odświeżenia na ul Długiej w Jeleniej
Górze - ABN Stępień Nieruchomości - nr
lic. 7867 - 508 240 825
280389. 3 pokojowe na Zabobrzu - ponad
80 m2. - ABN Stępień Nieruchomości - nr
lic. 7867 - 508 240 825
280380. 4 pokoje w Podgórzynie - 130
tys. zł. - ABN Stępień Nieruchomości - nr
lic. 7867 - 508 240 825
280391. Dom z lokalem gastronomicznym - Dom w okolicy Małej Poczty z
lokalem gastronomicznym - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508
240 825
280404. Działka budowlana w Płoszczynie, 1700 m2, około 136 tys. zł. - ABN
Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867
- 508 240 825
280411. Działka budowlana - W Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobrza, 1792 m2,
110zł/m2 - ABN Stępień Nieruchomości nr lic. 7867 - 508 240 825
280412. Działka mieszkalno - usługowy - Działka mieszkalno-usługowa
w Szklarskiej Porębie. 1265 m2, 229 zł/
m2 - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic.
7867 - 508 240 825
280408. Działka siedliskowa - 0,96 ha
gruntu kilka km od Wlenia, przepiękne
widoki, perełka - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508 240 825
280413. Działka siedliskowa - 2,87 ha
gruntu siedliskowego w Pilchowicach
- ABN Stępień Nieruchomości - nr lic.
7867 - 508 240 825
280382. Mieszkanie w Łomnicy - 3 pokojowe 170 tys. zł. - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508 240 825
280400. Obiekt mieszkalno usługowy - 4
km od Jeleniej Góry przy głównej drodze
krajowej - ABN Stępień Nieruchomości nr lic. 7867 - 508 240 825
280396. Pensjonat Szklarska Poręba
- Dom pensjonatowy w Szklarskiej Porębie, 750 tys. zł. - ABN Stępień Nieruchomości - nr lic. 7867 - 508 240 825
280398. Piękny dom pod Jelenią - śliczne
widoki - ABN Stępień Nieruchomości - nr
lic. 7867 - 508 240 825
279506. Dwupokojowe 115 000 zł. mieszkanie powierzchnia 40,60 m2 parter
okazja, os odp. zawodowo Roksanes
Żukowski lic. 7867 - 508 240 828
280011. Dwupokojowe 70 000 zł. - mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2 w Wojcieszowie, os odp. zaw.: Roksanes Żukowski
lic. 7867 - 508 240 828
280542. Trzypokojowe 160 tys. - przytulne
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 44
m2, II piętro - os. odp. zaw.: Roksanes
Żukowski lic.7867 - 508 240 828
278717. Prosto od dewelopera - Nowe
mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji 2 i
3pokojowe. Roksanes Żukowski lic nr
7867 - 508 240 831
280531. Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokoje po remoncie. Atrakcyjna cena
- ABN Stępień Nieruchomości - nr lic.
7867 - 508 240 825279316. Mieszkanie
3 pokojowe - na parterze 200 tys., na
Zabobrzu ABN Stępień nr lic 7867 - 514
600 102
279317. Mieszkanie na Lwóweckiej - w
JG 3 - pokojowe z 170 tys. ABN Stępień
nr lic. 7867 - 514 600 102
280331. Posiadłość - w Sosnówce. ABN
Stępień lic. 7867 - 514 600 102
278706. Pilnie XX-Lecia - mieszkanie
2-pokojowe na parterze. 115 tys. ABN
Stępień Nieruchomości lic. nr 5627 - 514
600 103
280528. Ładne - 2 pokojowe, balkon, 54
m2, rozkładowe, umeblowana i wyposażona kuchnia, nowa łazienka, II piętro
- Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
280525. Nowe - mieszkanie do wykończenia 50 m2 z dużą kuchnią i łazienką na
I piętrze - lic. 4566 - 601 540 292
280514. 72 m2 ścisłe centrum - klasyczne
mieszkanie na I piętrze kamienicy na
początku ulicy Wolności. Mieszkanie
po remoncie wymagające częściowego
odświeżenia, ogrzewanie gazowe +
kominek. Cena 258 tys. zł. Lic. 5124 603 491 335
280518. Bliźniak 330 tys. zł. - spokojna
lokalizacja w Cieplicach blisko Osiedla
XX-lecia, 5 pokoi, działka ok. 500 m2,
garaż - Lic. 5124 - 603 491 335
279906. Działka budowlana 6zł/m2 2,58 ha w Trzcińsku za jedyne 154800
zł. (do negocjacji). Piękny otwarty teren
przeznaczony w studium pod budowę
obiektów turystycznych i rekreację, z
widokiem na Karkonosze i Pogórze.
L.5124 - 603 491 335
279859. Atrakcyjne trzypokojowe ładne, przestrzenne mieszkanie 63 m2,
położone na I piętrze kamienicy z cegły.
Cena 237 tys. zł. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
279894. Dom na wsi - niedaleko Jeleniej
Góry (8 km), dom po remoncie. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
279877. Dwupokojowe w Cieplicach mieszkanie w ocieplonym w bloku na
Oś. Orlim, III piętro, duża wyposażona
kuchnia. Cena 160 tys. zł Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308

279880. Wiłkomirskiego M2 - mieszkanie na I piętrze z balkonem, 52 m2, po
remoncie. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
279878. 3 pokoje na Zabobrzu - mieszkanie 60 m2, 3 pokoje, parter w wieżowcu.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
279876. 54 m2, 3 pokoje - mieszkanie
rozkładowe, usytuowane na trzecim piętrze w bloku na Zabobrzu. 170 000 zł do
negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
279405. 80 000 zł. mieszkanie - ładne,
2 pokoje, pierwsze piętro w bloku, z
garażem i ogródkiem, w Barcinku. - 667
219 752
279872. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie
3 pokojowe po remoncie, czwarte piętro
w bloku, przy ul. Kiepury. NŻ - 667
219 752
279981. Nowe mieszkanie – dwupokojowe, 42 m2, własne ogrzewanie gazowe,
balkon - 693 539 967
280527. Kawalerka - 36 m2 na Zabobrzu
III - Euro-Dom lic. 4566 - 757 525 045
281108. Bardzo ładne 2 pokoje - na osiedlu Orlim. 47m2. W bardzo dobrej cenie
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
281198. Dom do wykończenia - Jeżów
Sudecki. Dom parterowy z poddaszem
użytkowym. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Wszystkie media doprowadzone N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
281107. Luksusowe 2 pokoje - w niskiej
cenie. Bardzo atrakcyjna oferta. Oferta
godna uwagi N.Ż. lic. 9549 - 793 363
574
280423. Apartamenty Szklarska Poręba
- od 27 do 59 m2, cena od 195 tys. Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96, - 75 75
23 505; 601 209 198
280424. Dom 100.000 zł. - Okolice
Świeradowa Zdrój, działka 4400 mkw.
Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96, - 75
75 23 505; 601 209 198
280418. Dziwiszów działka - budowlana
o powierzchni 1372 m2, cena 58.000
złotych. Nieruchomości Pindyk, licencja
nr 96, - 75/75 23 505; 601 209 198
280431. Lwówek okolice - dom - wolno
stojący o pow. 168 m2, cena 119 tys. zł.
Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96 - 75
75 23 505; 601 209 198
280915. Kadetów - atrakcyjne - mieszkanie trzypokojowe, położone na pierwszym
piętrze. Ciepłe, przestrzenne z balkonem.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 075 649 50 50
281117. 3 pokojowe - na Zabobrzu
(200000) oraz na ul. Lwóweckiej (170000)
ABN Stępień, lic. 7867 - 514 600 102
278831. Nowe pod koroną Cieplice - Dla
Wymagających tuż przy powstających
Termach Cieplickich obok Biedronki
Pod Koroną. Energooszczędne Ściany,
Ogródki, Balkony, Parki, Wyjątkowa Ilość
Okien, kontakt - info@dom-pol.com
115 tys. 2 pokoje - W bardzo dobrej lokalizacji w Jeleniej Górze. Wysoki Parter.
Słoneczne - 793 363 574
150 000 zł. mieszkanie - 60 m2, 2 pokoje,
trzecie piętro w kamienicy, przy ul. 1-go
Maja w Jeleniej Górze - 667 219 752
150 000 zł. za 60 m2 - mieszkanie, 2
pokoje do remontu, trzecie piętro w
kamienicy. przy ul. 1-go Maja. Jelenia
Góra Lic. 9549. NŻ - 667 219 752
2 pokoje na Orlim - bardzo ładne mieszkanie, bardzo okazyjna cena. Mieszkanie
po remoncie - N.Ż. lic. 9549 - 793 363
574
2 pokojowe - 145000 zł. - M2 Zabobrze,
47 m2 rozkładowe - 602 727 242
2 pokojowe do remontu - mieszkanie 47
m2 położone na 2 piętrze w ocieplonym
bloku na Zabobrzu. Mieszkanie do
remontu, wymienione zostały tylko okna
– nr lic. 5877 - 515 285 788
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu o
łącznej powierzchni 40 m2 – nr lic. 5877
cena 115 tys. - 515 285 788
2 pokojowe na Zabobrzu - 40 m2 - 115
tys. – nr lic. 5877 - 515 285 788
2 pokojowe Noskowskiego - sprzedam
ładne mieszkanko 35,22 m2 z balkonem.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
3 pokojowe - 195000 zł. - 70 m2, rozkładowe Zabobrze II LIC. 3059 - 602
727 242
3 pokojowe Kiepury - piękne mieszkanie
63 m2. Jeldom lic.3059 - 600 434 800
3 pokojowe. Zabobrze 3 - 64 m2 + 12 m2
piwnica. Piętro 4/4. Wszelkie media. Do
odświeżenia 210 tys. - 791 235 343
30 000 zł działka - budowlana, 3409 m2,
z dostępem do prądu, blisko głównej
drogi. Pilna sprzedaż. NŻ Lic. 9549 - 667
219 752
4 pokojowe Cieplice - sprzedam 60 m2
na II piętrze, ogródek. Jeldom lic. 3059 600 434 800
47 m2 do remontu - Na Zabobrzu na
drugim piętrze z balonem w bloku po
termomodernizacji - nr lic. 5877 - 515
285 788
52 m2 centrum - dwupokojowe, własne
ogrzewanie gazowe, czynsz tylko 93 zł.,
lic. 5524 - 662 112 344
52 m2 z garażem - w okolicach ul. Mickiewicza, na parterze kilkurodzinnego
budynku, w cenie murowany garaż na
tyłach domu. Cena 163 tys. zł. Lic. 5124
- 603 491 335
54 m2 na Zabobrzu III - wysoki standard
w atrakcyjnej cenie – nr lic. 5877 - 515
285 788

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania
połowa lub w całości. Sprzedaż w stanie
deweloperskim z mozliwością domówienia
warunków solidnego wykończenia wnętrz.
Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/
m4098d8c147f1b Niezwykle interesująca
lokalizacja w miejscowości Piastów, będącej
częścią Piechowic. Zapewnia łatwy dojazd
do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji miejskiej 70 metrów, urokliwa , spokojna okolica z pięknym widokiem na góry.
Doprowadzony prąd, woda z własnej studni. Dom w pełni podpiwniczony, z garażem.
Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół budynku. Zapraszam do obejrzenia.
DOSKONAŁA CENA 355 TYS.
ZEB 1341 Przestronne mieszkanie trzypokojowe, o powierzchni 113 m2 położone na
drugim piętrze w kamienicy, w spokojnej
częsci Jeleniej Góry. Powierzchnia mieszkalna obejmuje przedpokój, z zabudowaną
szafą, duży hall z wyjsciem na balkon,
( może być traktowany jako dodatkowy
pokój ) osobną kuchnię z oknem wyposażoną i umeblowaną, łazienkę z oknem, w
wyposażeniu wanna, toaleta, umywalka i
miejsce na pralkę. Pokój, pokój gościnny z
wyjściem do zabudowanej loggi i sypialnię
z dużą garderobą. W większości wymienione okna na pcv, oryginalne od strony ulicy. W całym mieszkaniu podłogi drewniane,
tynki. Wymienione instalacja, gazowa, elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Ogrzewanie
piecem gazowym, dwufunkcyjnym. Opłaty miesieczne wynoszą 280 zł, w tym f. remontowy i opłaty eksploatacyjne. Do mieszkania przynalezy piwnica. Własne miejsce
parkingowe w podwórzu. Przygotowana do remontu klatka schodowa i dach budynku.
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, do odświeżenia, w doskonalej lokalizacji, blisko
centrum. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752.
ZEB 1205 Bardzo ładne mieszkanie , po
remoncie kapitalnym na I piętrze kamienicy secesyjnej w centrum miasta. Składa
się z dużego hollu , z którego są wejścia
do każdego pomieszczenia tj, kuchnia
z podręczną komórką , łazienka z wc i
kabiną oraz trzy pokoje w którym są piękne
secesyjne, funkcjonujące piece. Pokoje są
także tzw. przechodne tj. każdy pokój jest
ze sobą połączony drzwiami.W jednym z
pokoi jest wyjście na werandę , która stanowi dodatkowy walor mieszkania. Stolarka
okienna i drzwiowa jest drewniana, bardzo
ładnie odrestaurowana w bardzo dobrym stanie technicznym, w części pomieszczeń
jest oryginalny parkiet.Ogrzewanie jest gazowe - piec dwufunkcyjny/. Mieszkanie z
duszą dla konesera. Cena 430000 Serdecznie polecam. 505074854
ZEB 1356 Pół domu rok budowy 1995 w
cichej i spokojnej miejscowości ok. 8 km
od centrum Jeleniej Góry. Dom położony
na wzgórzu z pięknymi widokami. Bardzo
dobry dojazd z drogi asfaltowej , działka o
pow. 5200 m2.płaska na której jest garaż
wolnostojący.Dom dwupiętrowy, parter i
pierwsze piętro wykończone do zamieszkania od zaraz tj. 6 pokoi, 2 kuchnie , 2
łazienki, 2 duże tarasy.Dodatkowe mieszkanie jest w części piwnicznej, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, całość wykończona i
umeblowana , niezależne wejście. Drugie
piętro do wykończenia wykonane są ścianki
działowe, możliwość uzyskania trzech pokoi , kuchni i łazienki.Cały dom ma ok. 350 m2
pow. użytkowej, ze względu na lokalizację i pow. idealnie nadaje się na agroturystykę.
Cena 640 tys. Poleca Tadeusz Sułkowski tel. 0 506 117 851.
ZEB 1373 Dom poniemiecki mieszkalno
-gospodarczy w trakcie remontu na działce
2000m2 w bardzo dobrej lokalizacji.Na
parterze częsci mieszkalnej są dwa pokoje
, kuchnia , pomieszczenie gospodarcze
, duża łazienka i korytarz. Na I piętrze są
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia do
adaptacji na cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną jest także strych. Część
gospodarcza - jest możliwość zrobienia
dużego garażu, oraz na piętrze możliwość
adaptacji na cele mieszkalne.W budynku
jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje elektryczne i siła ,
instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren cały jest
zdrenowany , dach po częściowej przekładce. Największym walorem tej oferty jest
lokalizacja oraz funkcjonalność pomieszczeń. Cena 350 tys. Serdecznie polecam
Anna Roziel 509156552
ZEB 1321 OKAZJA 105 tys. Mieszkanie w bardzo dobrym punkcie, w bliskim
sąsiedztwie przystanku MPK, sklepu,
przychodni lekarskiej , w dzielnicy Jeleniej
Góry - Maciejowej. Mieszkanie na parterze
o pow.42m2 plus pomiesczenia gospodarcze
typu piwnica i część strychu co daję łacznie
49,20m2 , do mieszkania przynależy dość
duży, zadbany ogród z altaną.Mieszkanie
jest na parterze, po kapitalnym remoncie.
Koszty m-nego utrzymania to 62zł . C.O.
na gaz - piec dwufunkcyjny, okna wszystkie
nowe -pcv.Instalacje wszystkie wymienione.Anna Roziel 509156552
Atrakcyjne, doskonale urządzone mieszkanie
o powierzchni całkowitej 81.32m2 położone
w jednej z najbardziej poszukiwanej części
Jeleniej Góry, na ładnie zagospodarowanym,
komfortowym osiedlu PARK SUDECKI.
Mieszkanie usytuowane na pierwszym piętrze
składa się z przedpokoju, gustownego salonu
połączonego z kuchnią, w pełni umeblowaną i
wyposażoną,( płyta elektryczna) z wyjściem na
balkon od strony południowej, gdzie roztacza
się piękny widok na góry. Eleganckiej sypialni,
pokoju dziecinnego ( meble w cenie mieszkania ) oraz bardzo ładnej łazienki wyposażonej w wysokiej jakości wannę narożną z
hydromasażem firmy ruben, umywalkę i toaletę. Szykownie urządzone, okna drewniane brązowe, nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne antywłamaniowe. Ściany i sufit
pokryte gładzią, pomalowane ciepłymi kolorami. Na podłogach w przedpokoju, salonie
i łazience dobrej jakości kafle, w pokoju dziecinnym i sypialni panele. Ogrzewanie I
ciepła woda sieciowe. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska o powierzchni
10,65 m2. Budynek w doskonałym stanie, ocieplony, klatka schodowa po remoncie.
Idealna lokalizacja dla ludzi ceniących komfort przestrzeni, a zarazem ciszę, spokój
oraz bliską komunikację z centrum. Bardzo atrakcyjna oferta, serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752 pb.
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63 m2 na Kiepury – 3 pokojowe mieszkanie. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
65 m2 w centrum - do sprzedania duże
rozkładowe 3 pokojowe mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry – nr lic. 5877 515 285 788
72 m2 w centrum – 3 pokojowe mieszkanie po remoncie wymagające jedynie
odświeżenia, ogrzewanie gazowe i
kominek, I piętro, nadaje się też na biuro.
Lic. 5124 - 603 491 335
80 000 zł. mieszkanie - 2 pokoje, pierwsze
piętro w bloku, z garażem i ogródkiem w
Barcinku. NŻ lic. 9549 - 667 219 752
80 tys. 2 pokojowe – ok. 12 km od Jeleniej
Góry, dogodny dojazd, autobus, piętro,
ogródek, 47 m2 Remigiusz Rychlewski
lic. 9549 - 501 736 644
94 m2 w centrum - po remoncie 3 pokojowe - nr lic. 5877 - 515 285 788
Arakcyjne 0,5 ha - w Podgórzynie
250.000 - 508 127 007
Atrakcyjny dom - Jednorodzinny
blisko Jeleniej Góry, widoki na góry i
okolicę. Duży dom o pow. całkowitej
330 m2, powierzchni użytkowej 220 m2,
parterowy podpiwniczony z poddaszem
użytkowym (lic. 4566) - 601 540 292
Bliźniak 330 tys. zł. - Cieplice, 5
pokoi, działka 500 m2, 2 łazienki, garaż,
spokojna okolica. Bliźniak w cenie mieszkania. Lic. 5124 - 603 491 335
Budowlana Jelenia Góra - działka
1689 m2 w pełni uzbrojona, woda,
prąd, gaz, kanalizacja. Spokojne, ładne
miejsce. 90 zł. Przedmieścia. Remigiusz
Rychlewski lic 9549 - 501 736 644
Cieplice - atrakcyjne mieszkanie w
atrakcyjnej cenie 47m2 nr lic. 5877 - 515
285 788
Cieplice - sprzedam 4 pokojowe na II
piętrze. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Cieplice - W.Stwosza - 3 pokoje, IV
p., słoneczne, rozkładowe. Opcjonalnie
garaż - 603 502 232
Cieplice 2 pokojowe - na osiedlu
Orlim 47 m2 - 155 tys. - nr lic. 5877 - 515
285 788
Cieplice 70 m2 - Komfortowo wykończone mieszkanie o powierzchni 70 m2
położone na parterze w nowym budynku.
Do mieszkania przynależy ogród z pięknymi widokami na góry. Mieszkanie bez
czynszowe – nr lic. 5877 - 515 285 788
Dom 230 tys. zł - 8 km od JG. Dom z
potencjałem, dogodnym dojazdem z
widokiem na góry, cena do negocjacji
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom Chrośnica - dom wiejski do remontu
– powierzchnia domu 220 m2, cena:
160.000 zł. 514 600 108 - Ewelina Jarząbek ABN Nieruchomości Stępień os. odp.
R.Zukowski nr lic.7867 - 514 600 108
Dom do wykończenia - W Jeżowie
Sudecki. Bardzo ładny domek w spokojnej okolicy. Wnętrze do wykończenia.
Wszystkie media doprowadzone. Dom
parterowy z poddaszem użytkowym N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
Dom mieszkalno gospodarczy - o dwóch
kondygnacjach i zabudowania gospodarcze ( stodoła) na działce Świeradów. (lic
4566) - 601 540 292
Dom w Jeleniej Górze - piękny dom Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Dom w Mysłakowicach - nowy dom.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Dom w Piechowicach - do wprowadzenia, cena 370.000 zł. – do rozmów,
Ewelina Jarząbek, ABN Nieruchomości
Stępień os. odp. R. Żukowski nr lic.7867
- 514 600 108
Dom w Piechowicach - nowy dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym w rejonie Piechowic o powierzchni
całkowitej 168 m2, powierzchni użytkowej
150 m2, posadowiony na działce o
powierzchni 2482 m2 - (lic. 4566) - 601
540 292
Dom w Rybnicy - 7 km od Jeleniej Góry,
po remoncie, z dużym pomieszczeniem
gospodarczym. 280 000 zł do negocjacji.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
Dom, okazja 179 tys. zł. – 14 km od
Jeleniej Góry, stan surowy zamknięty,
powierzchnia użytkowa 150 m2, działka
800 m2, bez pośredników - 696 421
853
Dwupokojowe - Atrakcyjne mieszkanie w dobrej lokalizacji za rozsądną
cenę. Roksanes Żukowski lic. nr 7867
- 508 240 831
Dwupoziomowe, Cieplice - w Jeleniej Górze - 82 m2. Więcej inf. Joanna
Szwarga Osoba odp. zaw. Roksanes
Żukowski nr lic. 7867 - 519 350 100

REKLAMA

Dwupoziomowe, Szklarska Poręba
- piękne, klimatyczne dwupoziomowe
mieszkanie w centrum - duży taras.
Więcej inf: Joanna Szwarga Osoba odp.
zaw. Roksanes Żukowski nr lic. 7867 519 350 100
Działka 2000 m2 na działalność z
mieszkaniem, wydane war. zabudowy,
wszystkie media, przy głównej ulicy - 513
098 128
Działka budowlana - W Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobrza, 1792 zł.,
110 zł./m2. ABN Stępień Nieruchomości
nr lic. 7867 - 508 240 825
Działka budowlana 1,2h - w Zachełmiu
- Podgórzyn - 507 600 791
Działka budowlana Łomnica - Okazja
- 23 zł / m2 – 5000 m2 Ewelina Jarząbek
ABN Nieruchomości Stępień os. odp.
R.Żukowski nr lic. 7867 - 514 600 108
Działka z funkcją UDG - usługi,
działalność gospodarcza. Pow. O,5
Ha Piechowice. Transformator studnia
głębinowa, pełne uzbrojenie terenu. 100
PLN m2 - 508 142 566
Garaż murowany - w centrum - 691
081 217
Garaż murowany - w centrum Jeleniej
Góry ul Zamenhofa - 510 124 844
Grunt rolny - ponad 8 ha, okolice
Świerzawy. Doskonała cena 1,8 zł/m2
Remigiusz Rychlewski - 501 736 644
Karpacz działka - w Karpaczu 1258
m2, dobry dojazd, media w pobliżu,
widok na góry. Pelkom nr lic. 10750 691 210 677
Kawalerka - 75 tys. w JG ABN Stępień lic. 7867 - 514 600 102
Kawalerka 30 m2 - pokój z balkonem i pokój z aneksem kuchennym
(zabudowa kuchni zostaje) łazienka w
Podgórzynie za 80 tys. - 668 402 840
Kawalerka TBS - Kowary z umeblowanym aneksem kuchennym oddam
kaucja + odstępne tanio - 721 207 663
Kiepury 3-pokoje - na pierwszym piętrze 63 m2 - nr lic. 5877 - 515 285 788
Kiosk typu Ruch - przyłącze prądu,
dobra lokalizacja, zadbany, gotowy do
otwarcia działalności. Cena 800 zł. - 509
608 343
Komfortowy dom – ok. 190 m2
obrzeża Jeleniej Góry, parterowy z poddaszem użytkowym, posadowiony na
działce o pow. 700m2, ogrodzony grillowisko, oczko wodne, niewielka odległość od
centrum - (lic 4566) - 601 540 292
Lokal handlowo usługowy - Lokal handlowo usługowy 18000 - 790 418 318
Lokal handlowy - Nieruchomość
komercyjna do sprzedania o pow. 100
m2 w bardzo dobrej lokalizacji. Lic. 6311
- 501 167 262
Lokal użytkowy 76 m2 - sprzedam
lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry
- Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Lokale usługowe - Oferuję Państwu
lokale usługowe w nowo budowanym
budynku. Możliwość wydzielenia dowolnej powierzchni. Roksanes Żukowski lic.
nr 7867 - 508 240 831
Ładne M3 Piechowice - 55 metrów.
Pierwsze piętro. Słoneczne. W bardzo
dobrej cenie. Mieszkanie do zamieszkania od zaraz. Nie wysoki czynsz. Mieszkanie do odświeżenia - 793 363 574
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe o
dobrym standardzie, bardzo ciepłe,
o powierzchni 52 m2, na 4-piętrze,
okolice Morcinka, czynsz 260 zł./m-c,
do wprowadzenia od zaraz, atrakcyjna
cena - lic.2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie – 2 pokojowe
na III-piętrze w bloku 4-piętrowym o
powierzchni 38,24 m2, środkowe, bardzo ciepłe, duży balkon, wymienione
wszystkie instalacje, czynsz 200 zł./m-c,
Zabobrze - lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie – 2 pokojowe
rozkładowe, środkowe o powierzchni
51,2 m2 na I-piętrze, Zabobrze III, klatka
schodowa zadbana, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe bardzo
ciepłe o powierzchni 76 m2 na I-piętrze
budynku wielorodzinnego, słoneczne,
minimalny czynsz, doskonała lokalizacja,
okolica cicha i zielona, dobra cena - lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 42 m2 po kapitalnym remoncie z ogrodem. Cena 105.000
zł Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549
- 509 156 552
Ładne mieszkanie - na parterze,
środkowe, rozkładowe, o powierzchni
54,50 m2 po remoncie, duży balkon, w
cenie wyposażenie kuchni, Zabobrze III,
wysoki standard, dobra cena lic.2400 669 620 071

Ładne mieszkanie - po remoncie
2-pokojowe o powierzchni 37 m2 na
I-piętrze w bloku 4-piętrowym, przytulne,
ciepłe, dobry standard, klatka schodowa
zadbana, cena do negocjacji - lic. 2400
- 669 620 071
M3 185000 - Cieplice - Mieszkanie 3
pokojowe, bardzo ładne, bezczynszowe.
Ładny budynek, spokojna okolica - lic.
3059 - 602 727 242
M3 po remoncie 65 m2 - dwa balkony.
Zabobrze II bez pośredników - 793
429 104
Mieszkanie - 3 pokojowe na Obr.
Westerplatte Nieruchomości Żebrowscy
9549 - 793 355 015
Mieszkanie - bardzo ładne 2 pokojowe o powierzchni 54 m2 na 2-piętrze
w bloku 3-piętrowym na Zabobrzu III,
słoneczne, kuchnia - meble w zabudowie,
przestronna łazienka - lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie - bardzo ładne 3 pokojowe
o powierzchni 50,80 m2 na III-piętrze, okolice Morcinka, ocieplony blok
4-piętrowy, balkon od południa, czynsz
niewysoki, okolica cicha - lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie - na Hoffmana 2 pokojowe
Nieruchomości Żebrowscy 9549 - 793
355 015
Mieszkanie - parter 3 pokojowe
Zabobrze 200 tys, ABN Stępień – lic.
7867 - 514 600 102
Mieszkanie - po remoncie 2 pokojowe
o powierzchni 47,55 m2 rozkładowe,
środkowe o dobry standardzie, Zabobrze,
blok 4 piętrowy, czynsz 270 zł/m-c, dobra
cena - lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie - słoneczne 2-pokojowe
o powierzchni 48 m2 na VIII-piętrze wieżowca, Zabobrze III, środkowe, balkon
od południa, czynsz niewysoki, dobry
standard, atrakcyjna cena - lic. 2400 669 620 071
Mieszkanie - w JG 3-pokojowe ok.
Kolegium Karkonoskiego ABN Stępień,
lic. 7867 - 514 600 102
Mieszkanie - w Mysłakowicach 2 pokojowe tylko 108 tys. - 793 355 015
Mieszkanie 100 m2 - na poddaszu
2-wu poziomowe, do wykończenia,
ogrzewanie gazowe parking, Jelenia
Góra - 513 098 128
Mieszkanie 2 pokoje - dwupokojowe
z balkonem o powierzchni 43 m2 w
bloku na 4 piętrze. W skład mieszkania
wchodzą 2 pokoje, kuchnia , łazienka i
przedpokój - (lic 4566) - 601 540 292
Mieszkanie 2 pokojowe 35 m2 - w
Jeleniej Górze obok Placu Ratuszowego.
Cena 126 tys. zł. - 695 677 143
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe, słoneczne z dużym balkonem o
powierzchni 53,90 m2, blok 4-piętrowy,
Zabobrze II. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - w spokojnej
części Piechowic - mieszkanie po remoncie 104 m2 Bardzo dobra cena - N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Mieszkanie 40 i 50 m2 - tanio, bez
pośredników - 513 098 128
Mieszkanie 52 m2 ul. Kiepury - 3
pokoje, drugie piętro, bardzo cieple
mieszkanie, niski czynsz okolice nowej
Poczty 165 tys. - 607 155 706
Mieszkanie blisko centrum - 49,16 m2
jednopokojowe z dużą kuchnią, łazienką
i przedpokojem na pierwszym piętrze
w budynku II piętrowym w niewielkiej
odległości od ścisłego centrum. (lic. 4566)
- 601 540 292
Mieszkanie blisko centrum - 62,89 m2,
2 pokojowe z dużą kuchnią, łazienką i
przedpokojem na pierwszym piętrze
w budynku II piętrowym w niewielkiej
odległości od ścisłego centrum. Okazyjna
cena(lic 4566) - 601 540 292
Mieszkanie centrum - Jeleniej Góry. 2
pokoje, stan b. dobry - 501 052 420
Mieszkanie na osiedlu Widok w Cieplicach - 75 m2, 3 pokoje, kuchnia, duża
łazienka, garaż + ogród - 502 101 413
Mieszkanie na Zabobrzu - 71,2 m2, (I
piętro): 2 duże pokoje, mniejszy pokoik,
duża łazienka, kuchnia i przedpokój.
Mieszkanie nietypowe. Do mieszkania
należy duży taras o powierzchni całkowitej 50 m2 - (lic 4566) - 601 540 292
Mieszkanie na Zabobrzu - słoneczne,
bardzo ciepłe o powierzchni 38,24 m2
na III-piętrze w bloku 4-piętrowym, duży
balkon od poł. - wsch., wymienione
wszystkie instalacje, czynsz 200 zł/mc.
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie po remoncie - 2 pokoje,
ładnie urządzone, praktycznie w centrum. Tanio 160 tys. NŻ Lic. 9549 - 660
408 360

Mieszkanie stylowe - 140,00 m2 w Cieplicach w stylowej, secesyjnej kamienicy
na II piętrze. Mieszkanie dla konesera,
doceniającego klimat budowli sprzed 100
lat. (lic. 4566) - 601 540 292
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe o
powierzchni 71 m2 na II-piętrze w kamienicy 3 piętrowej, rozkładowe, doskonała
lokalizacja, czynsz 220 zł./m-c. okazyjna
cena lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w centrum - po remoncie,
funkcjonalne, 3 pokojowe o powierzchni
82,13 m2 na IV-piętrze w budynku wielorodzinnym, czynsz niewysoki, rozsądna
cena - lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w centrum - tylko 270
tys. za 98 m2 w ścisłym centrum okolice
Bankowej i Matejki. Idealne na biuro lub
inna działalność. POLECAM N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Mieszkanie w Cieplicach – 3 pokojowe na I-piętrze w bloku 3 piętrowym o
powierzchni 67,4 m2, duży balkon, dobra
lokalizacja, atrakcyjna cena.lic.2400 - 669
620 071
Mieszkanie w kamienicy - 37m2, ładne
mieszkanie dwupokojowe, w zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry. Łazienka wymaga
małego remontu, natomiast budynek jest
po remoncie dachu i elewacji wewnętrznej 125 tys. nr lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie w kamienicy - w Centrum
Jeleniej Góry po kapitalnym remoncie
o powierzchni 54 m2 na I-piętrze, niski
czynsz, do zamieszkania od zaraz, rozsądna cena.lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Kowarach - przy ulicy
Bocznej. Po generalnym remoncie - 510
815 107
Noskowskiego, 1 piętro - bardzo
jasne, dwupokojowe mieszkanie z dużym
balkonem na Zabobrzu - 160 000 zł.
Więcej inf.: 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
Nowoczesne, komfortowe - po
remoncie 39 m2 na Kolberga. 4 piętro,
czynsz z ogrzewaniem 230 zł. Cena to
149 tys. - 501 752 137
Okazja działka - budowlana 3409 m2,
dobry dojazd, tylko 30 000 zł. NŻ lic.
9549 - 667 219 752
Okazja działka - budowlana o
powierzchni 3409 m2 tylko 30 000 zł. w
Pasieczniku. NŻ - 667 219 752
Okazja nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Gorze. Cena 140.000,
48 m2, bez pośredników i prowizji. Do
zamieszkania od zaraz. - 605 885 085
Piechowice - trzypokojowe - w
budynku z cegły z ładnym dużym balkonem. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 075 649 50 40
Piękna działka w Wojcieszycach - z
widokiem na panoramę Karkonoszy ok.
3000 m - 600 552 310
Piękne mieszkanie - w Cieplicach 3
pokojowe na Zjednoczenia - 793 355
015
Piękny dom - stan deweloperski - 246
m2, działka 1900 m2 za 850 000! Wymarzony dom dla Ciebie! Więcej inf.: Joanna
Szwarga Osoba odp. zaw. Roksanes
Żukowski nr lic. 7867 - 519 350 100
Pilne dom - w Komarnie Dolnym w trakcie remontu, z bardzo ładnym ogrodem
2000 m2. N.Żebrowscy lic. 9549 - 505
074 854
Pilnie 2 pokoje - W spokojnej okolicy.
Bardzo dobra cena. 47 m2 + balkon.
Mieszkanie ładne i zadbane - N.Ż.
lic.9549 - 793 363 574
Pilnie za 80 tys. kawalerka - 30 m2 po
remoncie w Podgórzynie (do negocjacji)
- 668 402 840
Słowackiego 37 m2 - Ładne mieszkanie dwupokojowe, w zielonej dzielnicy
Jeleniej Góry. Łazienka wymaga małego
remontu, natomiast budynek jest po
remoncie dachu i elewacji wewnętrznej.
Niski czynsz - nr lic. 5877 - 515 285 788
Solidny dom - nie wymaga remontu - w
Jeleniej Górze - 507 055 422
Szklarska Poręba - działka - 1942
m2, cena 200 000 zł. Dojazd drogą
gminną, media w pobliżu Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
Świeradów - ładne mieszkanie 55
m2, 240 tys. ABN Stępień, nr lic. 7867
- 514 600 102
Tanie mieszkanie - 2-pokojowe, na
parterze o powierzchni 38,90 m2 w bloku
4-piętrowym, rozkładowe, środkowe,
bardzo dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071

Tanie mieszkanie - 3 pokojowe na 3
piętrze, środkowe, ciepłe, rozkładowe,
zadbane, o powierzchni 55,65 m2, Zabobrze, doskonała lokalizacja, bardzo atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - 3-pokojowe na
IV-piętrze o powierzchni 63,24 m2, rozkładowe, środkowe, bardzo słoneczne, do
częściowego remontu, klatka schodowa
szeroka i zadbana, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - ładne, przytulne
2-pokojowe o powierzchni 52,5 m2 na
II-piętrze budynku wielorodzinnego,
blisko Centrum Jeleniej Góry, atrakcyjna
cena.lic.2400 - 669 620 071
Tanio 2 pokojowe - mieszkanie w Jeleniej Górze Ewelina Jarząbek ABN Nieruchomości Stępień os. odp. R. Żukowski
nr lic.7867 - 514 600 108
Zabobrze - 2 pokojowe - nr lic. 5877
- 515 285 788
Zabobrze III - 63 m2 (3 pokoje). Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Zabobrze III - 63 m2 - mieszkanie
3-pokojowe na optymalnym pierwszym
piętrze w bloku czteropiętrowym. W cenie
mieszkanie pozostaje pełne umeblowanie. Cena 220 tys. do negocjacji – nr lic.
5877 - 515 285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje, bursa, akademik z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze -blisko
UE - 606 360 443
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
Wynajmę, sprzedam połowę domu
w Cieplicach - 603 139 918
Lokal 36 m2 - parter, ul. Wojska
Polskiego - 514 000 838
Mieszkanie Zabobrze I, 38 m2, koszt
1000 + liczniki - 662 337 306
Kawalerka w Jeleniej Górze, okolice Małej Poczty - duża, słoneczna,
blisko przystanek MZK, sklep, częściowo umeblowana, zadbana - 604
307 932
Pokój parze pracującej lub uczącej
się - może być 1 osoba. Używalność
kuchni i łazienki - wiadomość od
godziny 19:00 - 075 64 27 017
Przyjmę od zaraz Panią na pokój
z kuchnią w domku jednorodzinnym
w Świeradowie Zdroju w zamian
za opiekę nad starszą kobietą - 661
571 073
Mieszkanie 2 pokojowe z miejscem
parkingowym w Cieplicach 800 zł. +
liczniki + kaucja - 502 351 405
1 pokojowe mieszkanie - 450 zł. lub 2
pokojowe 550 zł. - 518 564 347
3 pokoje centrum - nie wysokie opłaty.
Mieszkanie po remoncie. W ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Bardzo atrakcyjna
oferta. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
3 pokoje w centrum - bardzo ładne
mieszkanie w centrum. Niskie koszta.
Mieszkanie zadbane po remoncie. Możliwość wprowadzenia od już. Polecam.
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
3 pokojowe 65 m2 - po pełnym remoncie,
koło Malej Poczty 10 min do centrum
- 1500 PLN + media (czynsz wliczony)
- 798 763 002
3 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu
III 64 m2 w pełni umeblowane i wyposażone. 1000 zł.+ liczniki - 503 128 159
3 pokojowe mieszkanie - umeblowane
dla 3 lub 4 studentów. Okolice Małej
Poczty - 501 700 389
3-pokojowe - umeblowane w JG Plac
Ratuszowy. ABN Stępień, lic. 7867 - 514
600 102
Budynek na hurtownie lub - warsztat
lub inna działalność. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja. Cena jedyne 1400 zł./mc +
media (do negocjacji). Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Dom pod Jelenią Górą - luksusowy
dom kilka km od Jeleniej Góry. Abn
Stępień nieruchomości, nr lic. 7867 - 508
240 825
Dom w Piechowicach - salon 4 pokoje
kuchnia 2 łazienki. Najchętniej firmie 605 959 510
Kawalerka - w centrum, cena 900 zł.
z mediami i z czynszem - 888 014 922
Kawalerka 30 m2 - bardzo ładna,
ulica 1 Maja, właściciel - 514 000 838
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Lokal 30 m2 - centrum Wyszyńskiego,
naprzeciw Rossmanna - 888 221 321
Lokal 35 m2 - parter Wojska Polskiego
- 514 000 838
Lokal 62 m2 - centrum Poznańska
(ciąg sklepów). - 888 221 321
Lokal centrum - parter - z witryną na
dowolną działalność. Rychlewski Remigiusz - lic. 9549 - 501 736 644
Lokal usługowy - idealny na hurtownię
lub inna działalność typu warsztat czy
inny magazyn. Niskie koszty. Oferta
bardzo atrakcyjna. Budynek ogrodzony
z osobnym wjazdem. Polecam N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Lokal użytkowy - w centrum miasta na
parterze z witryną 80 m2. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic. 9549 - 509 156 552
Lokal w centrum - po remoncie idealnie
nadaje się na biura lub przychodnie Bądź
każdą inna działalność. Niskie opłaty.
Lokal o powierzchni ok. 80 m2 - N.Ż.
lic.9549 - 793 363 574
Lokal w centrum - przy ul. Kard.
Wyszyńskiego. Parter, z witryną i wejściem od ulicy. 80 m2, N. Żebrowscy. Lic.
9549 - 667 219 752
Lokal w centrum 80 m2 - od zaraz bardzo dobre warunki! Parter. Witryna - N.Ż.
lic 9549 - 793 363 574
Lokal w centrum JG - bardzo atrakcyjna lokalizacja, opłaty jedyne 900 zł +
media. Możliwość dostosowania lokalu
do swoich potrzeb N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Lokal, biuro 80 m2 - Lokal, biuro 80
m2 - 513 098 128
Lokale użytkowe - Nowe lokale
użytkowe. Różne powierzchnie, świetna
lokalizacja. Abn Stępień nieruchomości,
nr lic. 7867 - 508 240 825
Luksusowa kawalerka - od zaraz,
Cieplice, 800 zł + liczniki - 601 560 396
Luksusowe 68 m2 - mieszkanie, 3
pokoje, parter czterorodzinnego domu, na
Oś. Słoneczna Dolina. 1500 zł + liczniki.
NŻ - 667 219 752
Magazyn - z biurem w J. Sudeckim 214
m2 za 14 zł. netto za m2 - 504 082 195
Magazyn z biurem - pomieszczeniem
gospodarcze oraz WC, duży parking
całość 215 m2 - ogrodzone. ABN Stępień,
nr lic. 7867 - 514 600 102
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej
Porębie o powierzchni 47 m2 po kapitalnym remoncie na apartament lub do
stałego pobytu - 517 353 026
Miejsce dla manicurzystki - miejsce
tipserki w solarium - 512 201 648
Miejsce dla tipserki - manicurzystki w
solarium - 512 201 648
Mieszkania 2 i 3 pokojowe - w Cieplicach, umeblowane. ABN Stępień, lic.
7867 - 514 600 102
Mieszkanie - 5 pokoi, Oś. Czarne 693 984 931
Mieszkanie - w nowym domu 45m2
Mysłakowice, bezczynszowe, oplata
550 zł. ogrzewanie piec gazowy, okna
plastikowe. Częściowo umeblowane 501 320 640
Mieszkanie - Zabobrze 43 m2 - 3
pokoje wynajem 1000 zł. od lutego - 691
432 207
Mieszkanie 1 pokojowe - tanio w
Sobieszowie - 518 564 347
Mieszkanie 3 pokojowe 77 m2 - w
centrum Cieplic. 1300 zł. +media. - 661
685 430
Mieszkanie 38 m2 - w Piechowicach
od 21 stycznia, a oglądać można po 4
stycznia - 501 294 926
Mieszkanie 50 m2 - z pomieszczeniem
na działalność 65 m2 - 695 653 260
Mieszkanie dwupokojowe - 54 m2 w
Jeleniej Górze przy ulicy Kiepury: 800 zł.
+ czynsz + opłaty - 609 117 784
Odstąpię działający sklep - z odzieżą
używaną na Zabobrzu - Kiepury - 886
082 539
Pokoje lub mieszkanie - 4 pokojowe z
Internetem - 669 991 237
Pokój + kuchnia - parter, blisko centrum
550 zł. + media - 509 229 141
Pokój lub dwa - w Jeleniej Górze Cieplicach - 723 529 402
Pokój umeblowany z Internetem współlokatorce pracującej w mieszkaniu
dwu pokojowym na Zabobrzu 350 zł.
- 660 041 935
Pokój umeblowany z Internetem, TV
współlokatorce pracującej w mieszkaniu
dwu pokojowym na Zabobrzu 250 zł.
+ woda, gaz, prąd na połowę - 660
041 935
Pokój w mieszkaniu 3 pokojowym cena 550 zł. plus opłaty - 502 165 638

21 grudnia 2009 r.
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WESO£YCH ŒWI¥T

Z mocą chleba
Urzędnicy, uczniowie, chorzy, więźniowie, sportowcy, niepełnosprawni, młodzi, starzy
– wszyscy dzielą się w Wigilię opłatkiem. Szczególnym chlebem spożywanym na znak
pojednania i miłości.
Wprawdzie Wigilia przypada 24
grudnia i właśnie wtedy podzielimy
się opłatkiem z najbliższymi, jednak
zarówno przed tą datą, jak i po niej,
organizowane są tysiące spotkań,
którym ten przaśny chleb dał wspólną
nazwę. Opłatek. Bowiem to nie tylko
szczególny wypiek, ale okoliczność,
podczas której w bożonarodzeniowym czasie, na znak wspólnoty rozmawiamy, rozważamy, kolędujemy i
dzielimy się tym właśnie niecodziennie spożywanym chlebem.
W minionym tygodniu
opłatkiem
podzieliły

REKLAMA

się jeleniogórzanki, przedstawiciele
środowiska oświaty, okolicznościowe
spotkanie odbyło się w Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Ekumeniczny opłatek połączył wiernych różnych wyznań w Cieplicach
stając się przy okazji wielką manifestacją poczucia wspólnoty lokalnej
małej ojczyzny.
Opłatkom towarzyszą występy
artystyczne: kolędy przygrywane
przez uczniów PSM I i II stopnia,
wyśpiewane przez chór przy Szkole
Podstawowej nr 3 (zdjęcie u góry),
widowiska bożonarodzeniowe jak
choćby to w II LO czy też w karpackiej
Szkole Podstawowej 707. Są przemówienia – dłuższe i krótsze. Są życzenia.
Płynie dobro.
Podczas opłatka środowiska jeleniogórskich kobiet ks. Bogdan
Żygadło nawiązał do istoty nie tylko
podobnych wydarzeń, lecz także całego Bożego Narodzenia: przeżywania

miłości a także do przyjęcia Dzieciątka
do swojego serca, aby tam znalazło się
dla Niego miejsce.
– A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle
łez, lęków, katuszy? Bo nie ma miejsca
dla Ciebie w niejednej człowieczej
duszy. Tak zaśpiewały nam dzieci w
kolędzie. A tam gdzie jest pan Bóg,
wszystko jest w porządku – mówił
ksiądz Żygadło. – Dzielcie się tym
opłatkiem tak, jakbyście dzielili się
tym, co macie najlepsze – podkreślił.
Cóż tu więcej dodać? Wesołych i
szczęśliwych Świąt, drodzy Czytelnicy! Dostrzegajcie piękno nawet tam,
gdzie go na pozór nie widać. Samych
udanych dni w Nowym, 2010 roku,
życzy Wam

Redakcja Tygodnika
Jelonka.com
Zdjęcia
Konrad Przezdzięk,
Marek Tkacz
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OG£OSZENIA
POLOWA lokalu - 20 metrów + zaplecze
+ toaleta + witryna. ul. Sudecka. Cena
1200 zł. brutto + małe opłaty - 608
628 670
POŁOWA magazynu 55 m2 - grupa
interwencyjna, alarm, prąd, brama, regały
- 516 200 030
POWIERZCHNIE na biuro - w centrum
na 1 piętrze - 600 258 703
SAMODZIELNY lokal - usługowo handlowy z witryną w centrum miasta - 504
105 087
W ścisłym centrum - mieszkanie trzypokojowe, umeblowane i wyposażone cena
1200 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
DLA zdecydowanego klienta - mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej Górze
od zaraz N.Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
KARPACZ lub Szklarska - mieszkanie
1-2 pokoje w Szklarskiej lub Karpaczu, dla
zdecydowanego Klienta. Abn Stępień nieruchomości, nr lic. 7867 - 508 240 825
KAWALERKA - ładna, ciepła kawalerka
w centrum Jeleniej Góry Jeldom lic. 3059
- 600 434 800
LOKAL na biuro - W Jeleniej Górze,
nie duży do 25 m2. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
MAŁE mieszkanie - w pełni umeblowane
w Jeleniej Górze - Zabobrze lub Cieplicach - zdecydowany klient Nieruchomości Żebrowscy 9549 - 793 355 015
MAŁŻEŃSTWO z dziećmi - pilnie
poszukuje niedrogiego mieszkania do
wynajęcia w Kowarach lub okolicy - 515
899 840
MIESZKANIE 2 lub 3 pokojowe - para
w dzieckiem stabilna ﬁnansowo szuka
mieszkania do 1000 zł. Najlepiej od zaraz
- 667 556 955
OD stycznia kawalerkę - w Jeleniej Górze
- 602 425 014
POSZUKUJĘ magazynu - o powierzchni
ok. 400 m2 - 601 543 542
RODZINA z 2 dzieci - mieszkanie 2-3
pokojowe nieumeblowane do 1000 zł.
- 793 621 699
SZUKAM 2 pokojowego - mieszkania do
wynajęcia - 500 183 099
SZUKAM kawalerki - w centrum JG,
ładnej, z c.o. ciepłej. Jeldom lic. 3059 600 434 800

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE na Zabobrzu 2 pokojowe z
balkonem o powierzchni 54 m2, II piętro,
po remoncie. W cenie pozostaje nowo
umeblowana i wyposażona kuchnia
w ciekawe, dobre jakościowo meble i
sprzęt. (lic 4566) - 601 540 292

MATRYMONIALNE
TOWARZYSKIE
WDOWA - 61/167/75 kg. pozna pana
do lat 70 - uczciwego, który chce skończyć z samotnością i w Święta nie być
samotny tak jak Ja - 792 094 037
POZNAM wolnego pana, mile widziany
wdowiec do 70 lat - pan, który lubi
zieleń i spokój znajdzie u wdowy
Janiny - 075 76 46 153
21 letnia Sylwia - z dużym biustem gorąco zapraszam - 696 203 488
26 latek dla starszych pań - tylko SMS a
oddzwonię - 796 856 120
30 letnia Kasia - gorąco zaprasza - 726
357 292
ATRAKCYJNY pan lat 30 dla kobiet - w
każdym wieku spełnię twoje marzenia
erotyczne pisz lub dzwon dojadę na
miejsce - 663 128 075
BRUNETKA 25 i blondynka 44 - zapraszają na super duecik les, po 16, możemy
dojechać - 508 403 452
FILIGRANOWA Ula 22 i rudowłosa Sara
25 - zapraszają na poranne igraszki od
9 - 792 434 738
HISZPAN, francuz - zabawy z gadżetami
dominacja zadzwoń, a spełnię twoje
najskrytsze marzenia erotyczne. Tylko
dojrzali panowie, dyskrecja, również
wyjazdy - 787 233 051

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

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

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
MIKOŁAJ zasponsoruję młodą dziewczynę, starszą kobietę - 886 660 520
MŁODA szuka jej - Młoda bi szuka
starszej koleżanki, do wspólnych zabaw!
Nie szukam pary ani mężczyzn! - niunniusia@wp.pl
MŁODY chłopak - miły i dyskretny poszukuje sympatycznej, atrakcyjnej, dojrzalej
kobiety w wieku 40+ do miłych spotkań
we dwoje. Dyskrecja 100%. Tylko SMS
- 798 034 146
PAN dla szczupłych pań - więcej nic nie
piszę, bo wiadomo. Okolice Karpacza 602 488 625
PAN zapozna parę - doświadczony,
obdarzony pozna parę - 791 371 662
POZNAM dziewczynę - mam 27 lat
swoje mieszkanko. Proszę o SMS odp.
na każdego - 722 303 006
POZNAM dziewczynę-Wojtek - 33 lata,
kawaler, wyższe wykształcenie, 180 cm
wzrostu, blond włosy - 605 499 767
PRZYSTOJNY mężczyzna - dla pań i
par mile widziany sposoring - warto - 795
389 104
SZUKAM pani do sex spotkań - czekam
na telefony - 669 385 993
SZUKAM partnerki na wyjazd do Oslo
- Szukam partnerki na wyjazd do Oslo.
- 508 127 007
ZASPONSORUJĘ dziewczynę z Jeleniej
Góry lub okolic czekam na telefon - 796
923 113
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

75 76 78 975

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

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

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

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

LENA

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA
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ROLETY zewnętrzne, roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
REMONTY i wykończenia wnętrz, 12
letnie doświadczenie za granicą. Solidnie, nowocześnie. Nowe technologie,
własne koncepcje - 886 633 989
BRUKARSTWO - przyjmę zlecenia na
rok 2010. Solidne i fachowe wykonanie
- 664 099 312
DROBNE prace remontowe - atrakcyjna
cena - 505 390 884
FIRMA brukarska - podejmie współpracę
z ﬁrmą deweloperską. Tylko poważne
oferty! - 663 232 265
HYDRAULIK monter - wentylacja sieci
gazowe uprawnienia - 603 540 888
HYDRAULIKA od a do z - montaż pieców na gaz, drewno, miał węglowy
- kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego Podłączenia - kuchenek
- junkersów (na terenie Dolnego Śląska)
- 603 237 605
JARBUD prace ogólnobudowlane - kompleksowe wykończenia wnętrz od A do Z
pod klucz - 508 114 498
KOMPLEKSOWE malowanie mieszkań. - szybko, tanio, estetycznie - 603
286 771
KOPARKO ładowarka JCB - Tanio
szybko i solidnie - Jelenia Góra i okolice
- 500 110 534
KOPARKOŁADOWARKA - wykopy
roboty ziemne tanio - sprawnie - 785
535 629
MALOWANIE, remonty - gładź szpachlowa, regipsy, obsadzanie drzwi itp.
- 516 666 638
MĄŻ do wynajęcia - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MEBLOZABUDOWY, pawlacze szafy
garderoby, inne. drzwi rozsuwane lub
klasyczne. 20 lat doświadczenia. storol@
vp.pl - 603 328 832
OGÓLNOBUDOWLANE usługi - docieplenia, elewacje, remonty domów, mieszkań - 606 508 723
PANELE, podłogi drewniane - szybko i
tanio - 509 376 726
PŁYTKARZ zawodowy - wolne terminy
- 608 311 067
POŁOŻĘ panele - dobre ceny - 512
142 884
REMONTY - tanio - Remonty - tanio 509 376 726

Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie - 698 056 197

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
REMONTY - wykańczanie mieszkań
kompleksowo. Konkurencyjne ceny 508 633 244
REMONTY - wykańczanie wnętrz, tynki
maszynowe - tanio, szybko, solidnie 794 366 698
REMONTY, wykończenia - regipsy,
malowanie, płytki, gładzie - profesjonalnie, tanio - 518 854 126
RENOMAX - ogólnobudowlane usługi,
docieplenia, elewacje, remonty domów,
mieszkań - 606 508 723
SOLIDNIE, szybko i tanio - wykonam
remont mieszkania: tynki, regipsy, gładzie, malowanie, panele, podwieszane
suﬁty, ocieplanie i adaptacja poddaszy
- 512 117 726
ŚCIANY działowe itd. - i wykończenia
wnętrz. szybko, tanio i solidnie - 787
210 943
ŚWIADECTWA certyfikaty energetyczne - Wysoka jakość. Konkurencyjne
ceny. Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych
i okolice - 605 593 885
ŚWIADECTWA energetyczne - tanio i
szybko. Wszystkie rodzaje budynków
- 660 408 360
TANIO wykonam usługi ogólnobudowlane - wykończenia, remonty, docieplenia, elewacje, szybko i solidnie - 601
831 657
TYNKI maszynowe - oraz prace wykończeniowe tj. płytki regipsy, malowanie,
gładzie, panele, tapety, dobre ceny,
solidność - 723 930 278
USŁUGI budowlane - prace wykończeniowe wnętrz, remonty, szeroki asortyment, tanio i solidnie - 609 766 620
USŁUGI hydrauliczne - Usługi hydrauliczne - 513 194 392
USŁUGI koparko-ładowarką JCB - tanio
szybko i solidnie - 500 110 534
USŁUGI remontowe i budowlane zniżki dla emerytów i rencistów - 783
616 350

WYKONUJEMY kompleksowe remonty
- mieszkań - 504 997 671
WYKOŃCZENIA - 12 zł./h ocieplenia
poddasza wełną, elewacji, adaptacja
poddasza, suﬁty podwieszane, ścianki
działowe z regipsów, płytki, panele,
malowanie - 667 106 084
WYWÓZ gruzu - zsypy - wszelkich
odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane
do wynajęcia, najlepsze ceny - 667
701 333

USŁUGI
MUZYCZNE
ZESPÓŁ muzyczny wesela - imprezy
okolicznościowe, karaoke - 603
785 794
„MUZYK Orkiestra” na Sylwestra.
Rożny repertuar, muzyka akordeonowa,
instrumentalno - wokalna, oświetlenie 075 75 338 21, 692 046 727
ACUSTIC - błogosławieństwo, wesele,
poprawiny, zapraszamy na prezentacje na żywo, demo na email - 603
363 959
FANTASTIC - zespół - Wesela imprezy
karaoke JUREK MARTA JACEK. Zaufaj
najlepszym - 606 302 931
MUZYCZNY duet - studniówki, wesela,
bankiety - 609 851 863
ZESPÓŁ muzyczny - profesjonalnie
wesela dancingi ogniska instrumenty
akordeon saksofon gitara klawisze 609 272 704
ZESPÓŁ muzyczny - Ultimatum wesela, studniówki, karaoke - 509
669 437
ZESPÓŁ muzyczny Music Party zaprasza do czadowej zabawy na:
weselach, bankietach, studniówkach
- 605 450 117

ZESPÓŁ Muzyczny Topaz - Profesjonalna obsługa na najwyższym
poziomie wesel, studniówek imprez
okolicznościowych. E-mail:zlukasiak@
op.pl Zapraszamy - 693 295 832

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
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

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
DO Domowego Przedszkola - od
stycznia przyjmę jedno dziecko od 2
roku życia - 519 611 294

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

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

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

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

A

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

UTO BANASIAK
iêêIêX
r±ê 
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400
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og£oszenia
Od stycznia zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu. Mam doświadczenie
i dużo pomysłów na mile spędzony
czas - 796 555 934

KOREPETYCJE
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
Angielski - 20 zł./h - dzieciom z podstawówki i gimnazjum, w obrębie Jeleniej
dojeżdżam do ucznia - 693 580 727
Chemia korepetycje - Chemia korepetycje - 793 443 004
J.angielski - korepetycje - dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Również przygotowania do matury i tłumaczenia - 661
059 934
J.francuski - korepetycje - tłumaczenia, konwersacje, wszystkie poziomy
zaawansowania, przygotowanie do
egzaminów, certyfikatów, również nauka
od podstaw - 606 505 009
Język niemiecki - korepetycje - każdy
poziom - 781 402 004
Korepetycje z angielskiego - wszystkie poziomy, 25 zł./godz. - 888 780 345
Matematyka - NIEDROGO! Studentka udzieli korepetycji uczniom ze
szkół podstawowych i gimnazjum - 508
096 967
Nauka Excela - wszystkie poziomy.
Formuły, funkcje, wykresy, tabele, tabele
przestawne, formuły własne. Dojazd w
cenie. 50 zł./godz. - 601 066 884

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

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
Anteny pogotowie/montaż - Ustawianie
oraz montaż anten satelitarnych oraz
naziemnych, serwis, kadra inżynierska.
10.00-22.00 - 793 686 870
Anteny Serwis CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż,
TELEWIZJA N, TV NA KARTĘ info@
csmont.pl - 792 859 985
Biuro Rachunkowe - kompleksowa
obsługa w zakresie księgowości i podatków. Buro świadczy usługi dla podmiotów
o różnej formie prawnej, profilu działalności jak i różnej wielkości. Rozliczenia
podatkowe, prowadzenie księgowości,
rachunkowość, PIT, VAT, ZUS, książka
przychodów i rozchodów - 601 837 677
Elektryk - elektryczne układy sterujące, awarie, naprawy, serwis - 500
043 716
Elektryk - złota raczka - elektryk od
A do Z, szybko, dokładnie i tanio - 500
505 002
Fundusz emerytalny - jeśli nie wybrałeś
jeszcze otwartego funduszu emerytalnego zapisz się do Grupy Ing (zapisy są
obowiązkowe, sam wybierz, nie czekaj na
losowanie z Zus-u) - 511 408 599
Hydraulik - złota rączka - hydraulika
od A do Z, szybko, dokładnie i tanio - 500
505 002
Hydraulika od a do z - montaż pieców na gaz, drewno, miał węglowy
- kominków- instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego Podłączenia – kuchenek
– junkersów (na terenie Dolnego Śląska)
- 603 237 605
Instalacje Elektryczne - wymiana,
naprawa, usuwanie usterek - 663 641
314
Internet/komp. pogotowie - Masz
problemy z działaniem Internetu, routera
sieci lub ogólny problem z komputerem?
Zadzwoń! Konfigurujemy Neostradę,
Dialog, Vectrę, WiFi. Wystawiamy faktury
VAT GG 8143102 - 793 68 68 70
Meblozabudowy, szafy itp. - pawlacze, szafy, garderoby, inne. Drzwi
rozsuwane lub klasyczne. Szybko, tanio
i solidnie. 20 lat doświadczenia storol@
vp.pl - 603 328 832
Montaż mebli - od A do Z, szybko,
dokładnie i tanio Złota Rączka - 500
505 002
Naprawa telewizorów - anten TV/SATmontaż - 721 009 698
Ogrodzenia metalowe kute - Bramki,
balustrady, kraty okienne, wykonam
szybko i solidnie - 601 831 657
PC Serwis - naprawa, modernizacja,
konserwacja komputerów, projekt stron
WWW. Dojazd do klienta Jelenia Góra i
okolice - 603 322 400
Pierogi domowej roboty - dowóz gratis
- 510 543 478
Pogotowie elektryczne 24h – elektryk
- awarie, naprawy - tanio - 782 307 350
Pranie dywanów - pranie tapicerki,
dywanów i wykładzin ostatnie wolne
terminy do świąt - 602 741 724
Sprzątanie, odśnieżanie - Sprzątanie,
odśnieżanie - 667 138 290

PODZIĘKOWANIE za zwrot
portfela wraz z zawartością
dla tajemniczego gwiazdora.
Serdeczene podziękowania z
życzeniami Wesołych Świąt
od M.O.
Chwilówki do 600 zł. - Jelenia
Góra i okolice - 785 135 590

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

Sylwester w Kaczorowie - cena: 190
zł. - cieple, zimne dania, napoje, alkohol,
fajerwerki! Restauracja „Nad potokiem”
- 509 669 437
Szybka pożyczka - miesięczne spłaty
rat - 509 675 760
Ścinka drzew - Ścinka drzew w trudnych warunkach za pomocą technik
alpinistycznych lub podnośnika koszowego, karczowanie i frezowanie pni.
Wystawiamy faktury VAT, polisa OC,
pełne uprawnienia. - 605 326 223
Uszczelnianie okien - uszczelnianie
okien od A do Z, szybko, dokładnie i tanio.
Złota Rączka - 500 505 002
Wysokościowa ścinka drzew - w
koronie i przy pniu czyszczenie terenów,
cięcie drewna opałowego, szybko, tanio,
solidnie - 601 831 657

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222
369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy
południowe – 075 75 182 55, 607
222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i
okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075
75 182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe Niemcy od
99 zł. do 160 zł. – miła obsługa, komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adres- bez przesiadki
– 075 75 182 55, 607 222 369
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
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp..
- 75 76 73 971, 516 146 075
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
Przeprowadzki - transport towarowy
- tanio i solidnie - 513 399 066
Przeprowadzki - transport, kraj
- zagranica - tanio i solidnie, małe przeprowadzki od 59 zł. - 513 399 066
Przewozy na lotniska - i nie tylko - tanio
Berlin - Drezno - Praga - Wrocław - Katowice - 785 537 157
Renault Master MAXI - ładowność
2000 kg, cena transportu do uzgodnienia
- 601 429 858
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
Tanie usługi transportowe - kraj - Star
3-stronna wywrotka 6 ton. Tanio, szybko,
profesjonalnie - 601 560 859
Transport do 1700 kg - odkryta
skrzynia ładunkowa, każdy ładunek do
1700 kg - 665 189 955

KONKURS
SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy Teatr Broadway Wielka Gala
Musicalowa wystąpi na Sylwestra
2009/2010r. w:
a. SandraSpa Pogorzelica
b. SandraSpa Karpacz
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 27 grudnia 2009 a od 28 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.

Transport towarowy - bus Maxi - 606
508 723
Transport towarowy i osobowy - Bus
Renault Master (1,50/km) i BMW na gaz
0,70/km (ceny umowne). - 728 895 353
Zabiorę do Niemiec Bonn - lub okolica
autem osobowym w czwartek wieczorem
3 osoby - 693 009 961

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
Pranie dywanów - profesjonalnym
sprzętem sprawdzonej od lat amerykańskiej firmy KIRBY. Uwaga - świąteczna
promocja do 10 grudnia - 607 112 385
Sprzątanie nagrobków kompleksowe
- oferujemy pełne sprzątanie i zabezpieczanie grobów - 794 757 998

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet rehabilitacji. Skuteczne
leczenie dysfunkcji kręgosłupa i
narządu ruchu. Masaż leczniczy mgr Eryk Olszak - 075 613 74 28, 697
855 631
Makijaż na Sylwestra - na kosmetykach typowo zajmujących się wizażem,
m.in. Kryolan. Promocja - 45 zł. Manicure
Sylwestrowy 35 zł. Gabinet k/Ronda - 792
870 508
Masaże - nowości - aromatyczne
świece do masażu, masaż gorącymi
stemplami - 606 424 970
Miły prezent dla … - jeśli wiesz, że Twój
bliski ma problem ze stopami, podaruj
mu w prezencie wizytę w Gabinecie
Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp. Miły i
praktyczny prezent - 792 870 508
Nie masz jeszcze pomysłu - na
świąteczny prezent? Teraz możesz
kupić Karnet na zdrowe odchudzanie
10% taniej! Vacu, platformy wibracyjne, Rollmasaż z podczerwienią.
Ul.Kiepury57 studio@slimstudio.com.
pl - 504 018 881
Pierwsza wizyta gratis - Zabobrze,
ul. Kiepury 57. Odchudzanie, ujędrnianie, redukcja cellulitu. Vacu Maxx–
spacer w podciśnieniu. Wystarczy 30
min dziennie by po miesiącu osiągnąć
wymarzony cel - 504 018 881
Piłka nożna halowa - Poszukuję
amatorskiej drużyny grającej w piłkę
nożną halową w Jeleniej Górze, do
której można by się przyłączyć. - 692
433 946
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju
Osobistego - profesjonalna pomoc
psychologiczna-depresja, nerwica, kryzysy życiowe. Dorośli i młodzież, rejestracja telefoniczna - 607 377 337
Praktyczny prezent - jeśli wiesz,
że Twój bliski ma problem ze stopami,
podaruj mu w prezencie wizytę w
Gabinecie Specjalistycznej Pielęgnacji
Stóp. Miły i praktyczny prezent - 792
870 508
Problem ze stopami? - Cierpisz
z powodu ;odcisków, wrastania
paznokci, zrogowaceń, pogrubiałych
paznokci, itd. Pomożemy! Gabinet
specjalistycznej pielęgnacji stóp.
Przychodnia Zabobrze (za Rondem)
- 792 870 508
Psychoterapia, profesjonalna
pomoc - psychologiczna - kryzysy
życiowe, depresja, nerwice. Dorośli i
dzieci. Pracownia Psychoterapii i rozwoju osobistego - 698 491 314
Sezon na zgrabną figurę - jest
zawsze! Zrób sobie prezent na Święta.
ZABOBRZE ul. Kiepury 57 Nie masz
czasu na fitness? Wypróbuj 10 minutowy trening na platformie wibracyjnej
jak gwiazdy Hollywood - 504 018 881
Solarium VENUS w Piechowicach zaprasza do solarium oraz na stylizacje
paznokci Ul. 22 Lipca 2A, czynne:
PN.-PT. 12-20,sob 10-16 (obok drogerii) - 785 434 198
Tipsy - zapraszam na profesjonalne
założenie tipsów metodą żelową, uv,
tanio dzwonić po godzinie 18 zapraszam - 793 676 671

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)

Tipsy solidne i trwale - tipsy żelowe
40 lub 50 zł. żelowanie naturalnych
paznokci, dopełnienia! Zdobienia na
każdą okazję. Zapisy telefoniczne.
Zapraszam - 661 305 201
Tipsy żelowe, bogate zdobnictwo posiadam certyfikat i doświadczenia.
Cena 50 zł. - 663 500 608
Trwałe przedłużanie rzęs - metoda
1:1 HIT na Sylwestra, Natural lub
Extreme, cena 250 zł. Pierwsze 5 osób
zniżka 20 % - 889 853 585
Uzdrawianie Praniczne - reiki - 606
424 970
Zdrowe odchudzanie - Studio
SLIM. ZABOBRZE, ul. Kiepury 57
(obok Żabki, niedaleko ZUS i Poczty)
Nowe urządzenia do odchudzania,
ujędrniania i redukcji cellulitu: Vacu,
roll- masaż, platformy wibracyjne - 504
018 881
Zdrowie i odporność - więcej pod
numerem telefonu - 695 642 873

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Przyjmę nieodpłatnie lodówkę
sprawną, wysokość 120 cm - 609
494 710
Przyjmę narożnik do pokoju,
rozkładany, dwuosobowy nadający
się do spania - 609 494 710
Potrzebni: dziennikarz i kamerzysta. Wyprawa studyjna na daleki
wschód - Andrzej 500 290 337
Oddam drzwi - wewnętrzne, zabobrzańskie - 501 323 995
Przyjmę meble używane - z płyty
wiórowej - 609 974 901

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Opony do Quada 110 - proszę
dzwonić po 15.00 - 791 973 430
VW Polo - diesla pojemność 1,1 lub
1,4 do 5000 zł. - 508 127 007
Auta do 10 tys. - za gotówkę z lat
1993-2008 - 664 200 250
Fiata 126P - do 500 zł. - pilne - 691
100 251
Samochód w cenie do 1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat
lub przyjmę każde auto za wyrejestrowanie - 661 519 540
Skup aut za gotówkę - 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
Uszkodzone, całe - skup - auta
uszkodzone, powypadkowe i cale,
również angliki. Odbieram własnym
transportem - 510 522 968
VW Polo - diesla pojemność 1,1 lub 1,4
do 5000 zł. - 508 127 007

MOTORYZACJA
FELGI SPRZEDAM
Opony na felgach do BMW E34
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
Koła zimowe do Forda lub same felgi,
opony - 185/70 - 2 szt., 165/80 - 2 szt.
- 793 146 877
4 Opony zimowe z felgami - 4*100.
Rozmiar opon 165/70 13 - 669 367
258
Felgi 4 sztuki - Fiat Lancia - 4x98 5
1/2 J 14 H ET 43. stan dobry, 70 pln
do negocjacji - 880 555 681
Koło dojazdowe Ford Escort - tylko
trzy razy używane. Rozstaw szpilek
108 mm pasuje też do innych fordów
storol@vp.pl - 603 328 832
Kompletne koła zimowe z oponami
- i oryginalnymi kołpakami w rozmiarze
175/80/14 stan b.dobry cena: 450 zł.
Komplet - 608 026 482
Opony zimowe - Dayton R13, prawie
nowe, 150 zł. za kpl. - 501 208 885
Opony zimowe - różne rozmiary: 13,
14, 15. W ofercie również felgi - 504
554 515
Opony zimowe 135/80 R12 - (Tico,
Fiat 126p) szt. 4, stan b.dobry - tanio
- 510 829 328
Opony zimowe marki Falken - rozmiar 185-70-14, stan bdb. komplet.
300 zł. - 507 804 737
Opony zimowe na felgach - 185/60/14
stan bdb. 4 szt. - 691 277 211
Opony zimowe używane 13,14,15,16,17 - cena 40 zł. za sztukę.
- 727 227 917
Opony zimowe, nowe - najtańsze
opony w Polsce - wszystkich firm taniej
nie znajdziesz nigdzie-wszystkie rozmiary. Sprawdź i porównaj ceny - 785
110 015, 602 487 996

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
VW Sharan - 6 osobowe VR6 zielony
96 rok, stan db., po naprawach
sprzedam lub zamienię na tańsze
Seat, Ford, VW Passat inne propozycje- 504 605 559
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Nissan Sunny - rok produkcji 1995,
cena 2300, do uzgodnienia, stan
dobry - 887 345 022
Ford Tranzit T 80D, 5-cio osobowy,
rok 1996m przebieg 220.000, cena
1000 euro do rejestracji - 075 75
326 77
Mazda 626 - bordo, 2.0 cm3, 1995
rok, bdb. stan, wspomaganie kierownicy, ABS, alarm, imobilajzer, elektryczne szyby, ogrzewane
lusterka, poduszki powietrzne, alufelgi, garażowany - 509 424 940
Bus Renault Master - 2001 rok,
pojemność 2.2, stan bardzo dobry,
opłacone ubezpieczenie i przegląd.
Cena 14.500 - 511 651 415
Hunday Lantra - 95 rok, benzyna 1.5
maska i dach trochę wgniecione. Po
wymianie klocków hamulcowych,
paska rozrządu, teleskopy przednie.
Cena 1800 zł. - 794 307 043
Polonez i Vectra - części - na
części Poloneza Caro plus oraz
Opla Vectrę 2 litry rocznik 93 - 723
958 492
VW Vento 94 rok - 1.9TD, kolor
czarny, nowy rozrząd, olej i płyny.
Zarejestrowany. Cena 5200 zł. - 508
518 930

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe i opałowe cena 100 - 150 zł. m - 695 725 857
Drewno kominkowe i opałowe
- grab, dąb, buk, jesion, olcha,
brzoza, świerk - transport gratis 697 812 567
Sieczkarnia stacjonarna z
podajnikiem i wydmuchem, bardzo
wydajna - tartak, obróbka drewna 603 247 322, 075 75 249 25
Wózek inwalidzki, pielucho-majtki
rozmiar M, bardzo tanio - 075 75
513 22
Akordeon 80 basów, Weltmeister
z futerałem - stan bardzo dobry - 075
64 273 37
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
Nadstawka kredensowa, bogaty
francuski eklektyk 2000 zł. Malutkie biurko damskie XIX w. - 2000
zł. Żyrandol kryształowy czeski - 5
ram 1000 zł. Mojesz - 661 059 918
lub SMS
Dwa kolorowe telewizory Unimor i
Sanyo 21 cali po 100 zł. Każdy - 075
75 41 321
Drewno kominkowe i opałowe,
suszone, pocięte, porąbane, cena
120-180 zł m - 695 725 857
Pamięć ram - twinmos 2x1 GB - 880
819 042
Drewno kominkowe - opalowe
pocięte w klocki z transportem 140
zł. m - 605 886 956
Odzież z Anglii i Szkocji - Super
Cream Extra jakość, w opakowaniach po 30,100 i 200kg - 792
831 818
Regały drewniane - do sklepu
warzywnego. Stan bardzo dobry.
Samostojące - 511 651 415
Regały i lady sklepowe – używane
- tanio - 506 092 348
Sofa 3 os. +fotele - kolor oliwkowy,
600 zł. - 668 978 764
Staropolanka 18,9l - znów
dostępna w Jeleniej Górze. Dostawa
bezpłatna - 510 101 133
Waga sklepowa z wysięgnikiem na gwarancji oraz nowe wagi bez
wysięgnika - 511 651 415
Węgiel brunatny - cena kesy 280
zł. orzech 240 zł. Faktura VAT - 693
516 671

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

RÓZNE
KUPIĘ
Jamniczkę miniaturkę - maści
rudej do 200 zł. - 601 168 089
Starocia, meble, szkło, porcelanę,
obrazy, książki, grafikę, militaria,
białą broń, odznaczenia, zdjęcia,
dokumenty wojskowe, figurki i inne
bibeloty - 609 443 235
Antyki, meble, obrazy, zegary, szkło,
starą broń, figury, świeczniki i inne 695 702 259
Zabytkowe meble do renowacji 075 76 210 36
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