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Leszek Gański
i Eugeniusz Gronostaj.

?

Tadeusz Wnuk, Jacek Grondowy

Zbigniew Ciosmak

Zbigniew Leszek

Zuzanna Dziedzic

Zygmunt Korzeniewski

Lista i kupon
na stronie 4.
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WYDARZENIA / REKLAMA

Oglądanie bajecznych sztucznyc h o g n i
zepsuła
nieco
pogoda: tuż
przed
północą zaczął padać

Fot. Konrad Przezdzięk

deszcz
i zrobiło się mgliście. Przed północą
i po pokazie fajerwerków bawiącym się
dość licznie mieszkańcom przygrywali Czesi.

Elvis Revival Band z „sobowtórem”
legendarnego Króla Rocka na czele
oraz grupa Fireballs, grająca muzykę z lat 60. XX wieku.
Jej członkowie popisywali
się ekwilibrystycznymi umiejętnościami gry na instrumentach. W krótkiej przerwie popis umiejętności
t anecznych dały
dziewczyny z jel e n i o g ó rskiego
ze-

Radości w Nowym Roku!

społu Power Dance.
Przed północą
życzenia
miastu złożył Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.
Później – wraz ze swoim
zastępcą Jerzym Lenardem
oraz prowadzącymi wieczór
Anią Tarkotą i Dariuszem Malągiem z Muzycznego Radia –
obserwowali pokaz fajerwerków,
które rozbłyskiwały z ratuszowej
wieży w rytm muzyki Jeana Michela Jarre’a.

(tejo)

Rauschert
(dawny Polam)

Fot. Konrad Przezdzięk

Widowiskowym pokazem fajerwerków z ratuszowej
wieży mieszkańcy Jeleniej Góry powitali Nowy Rok 2010
podczas jedynej w większych miastach na Dolnym Śląsku
plenerowej zabawy sylwestrowej.
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Udanych 12 miesięcy
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WYDARZENIA
Rekordową liczbę zdarzeń
– około stu wyjazdów – odnotowało pogotowie ratunkowe w czasie sylwestrowonoworocznych. Obyło się bez
poparzeń od fajerwerków
i petard, które w sylwestra
zastąpiły urazy wynikające
z bójek i uszkodzenia kończyn. Pracowite noce i dni
mieli strażacy.

KRONIKA PSP

Pożar przez fajerwerki

O zapaleniu się ocieplenia
werandy w Karpaczu przy ulicy
Myśliwskiej strażaków zaalarmowano w sylwestra o godzinie
18. 40. Na miejsce pojechały trzy
zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry oraz ochotnicy
z Karpacza.  Przed ich przyjazdem
ogień wstępnie przygasili właściciele budynku. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia były
fajerwerki, które wystrzelone przez
nieznanych osobników wpadły
na werandę budynku. Sprawę
bada policja.

W sylwestrową noc (czyli 1
stycznia od północy do godziny
siódmej rano) jeleniogórskie
pogotowie ratunkowe wyjeżdżało
do 48 zdarzeń. W ciągu godziny
pracownicy pogotowia musieli
pomóc średnio sześciu osobom.
W kolejny dzień noworocznego
weekendu liczba wyjazdów wzrosła do stu.
–   W noc sylwestrową dominowały urazy kończyn, urazy
odniesione w skutej pobicia oraz
bóle w klatce piersiowej i duszności – mówi Robert Pietryszyn,
przełożony pielęgniarek Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej
Górze. – W pierwszy dzień nowego
roku dodatkowo pojawiły się bóle
brzucha, zasłabnięcia czy dolegliwości związane z nadciśnieniem
tętniczym. Nie odnotowaliśmy

Horror w piwnicy

W sylwestra przy ulicy Hirszfelda 3 jeden z lokatorów upił
się i zaprószył ogień w piwnicy.
Sprawca zgotował istny horror
swojej żonie: zamknął się i nie
otwierał drzwi. Zaczęły się tlić stare
meble. W całym budynku pojawiło
się zadymienie, jednak dzięki
szybkiej i sprawnej akcji strażaków,
ogień udało się zagasić w zarodku
i nikomu nic się nie stało.

Wyjątkową głupotą wykazali
się sprawcy, którzy w sylwestra do
dziupli jednego z drzew rosnących
w Parku Zdrojowym w Cieplicach
włożyli fajerwerki i podpali nimi
całe drzewo. Spaliło się na tyle, że
trzeba będzie je ściąć.  

Chodnik przy al. Wojska Polskiego
zamienił się w ślizgawkę, co
szczególnie odczuli ludzie starsi.
żadnych poparzeń fajerwerkami
czy petardami – dodał.
Za dużą liczbę wezwań do
złamań i zwichnięć po części
odpowiedzialna jest pogoda. Opa-

dy deszczu i mżawki zmroziła
niska temperatura powietrza. Na
chodnikach i drogach pojawiła
się ślizgawka. Wracający z zabaw
sylwestrowych często zamiast do

domu, trafiali do lekarza dyżurnego z urazami rąk i nóg. Niestety: wina leży także po stronie
zarządców odpowiedzialnych
za odśnieżanie i usuwanie lodu

z chodników. Wielu poszkodowanych nie wyklucza dochodzenia
odszkodowań.

(Angela)

Huczna gala, pełna sala

Fot. Rylit

Petardy w drzewie

W Nowy
Rok
na lodzie

Ogromnym powodzeniem cieszyła się sylwestrowo–noworoczna gala w Filharmonii Dolnośląskiej. Na środowy wieczór z udziałem gwiazd polskiej estrady
biletów zabrakło już kilka dni przed imprezą, a organizatorzy – ze względu
na frekwencję – musieli koncert zdublować.

Płonący telewizor

W Szklarskiej Porębie sporo
strachu najedli się goście jednego
z hoteli przy ulicy I Maja, gdzie
zapalił się telewizor. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Wybuchowy odbiornik udało się ugasić.

Przeszkodą nie okazała się cena biletu:
70 złotych to sporo.
Ale – jak przekonują ci,
którzy wczoraj w filharmonii oklaskiwali
Krystynę Prońko, Magdalenę Wojnarowską
(wokalistki), Piotra
Barona (saksofon),
Pawła Tomaszewskiego (fortepian), Dariusza Ziółka (bas) i Adama Buczka (perkusja)
oraz muzyków FD pod
dyrekcją Stanisława

Pies w rzece

Strażacy zostali wezwani w miniony piątek do Kowar w celu
wyciągnięcia psa z głębokiego
koryta rzeki. Zwierzak nie mógł
się wydostać z niego przez kilka
godzin. Był wychłodzony. Nie
wiadomo, czy przeżyje.

(Angela)

Fijałkowskiego – warto było.
W nietypowej dla siebie roli konferansjera wystąpił znany eseista
i dziennikarz Andrzej Więckowski,
współautor debat „Obserwatorium
Karkonoskie”. Muzycy wykonali
przy towarzyszeniu jeleniogórskiej
orkiestry kompozycje Stanisława
Fiałkowskiego, znane standardy
jazzowe o tematyce świątecznej i zimowej, transkrypcje klasycznych
utworów muzycznych na muzykę
jazzującą, kolędy czym wprowadzili
publiczność w doskonały nastrój
sylwestrowy, za co, otrzymali
oklaski na stojąco. Koncert był no-

worocznym prezentem od władz
sejmiku i urzędu dolnośląskiego
i odbył się pod patronatem dwóch
Jerzych: Pokoja (szefa Sejmku)
i Łużniaka (wicemarszałka).

(rylit)
Środowy koncert był ostatnią imprezą
2009 roku. Jednak o noworocznym
i karnawałowym czasie przypominają
kolejne, styczniowe wieczory. 2 stycznia
2010 roku odbyła się „Gala Noworoczna”
a na 8 stycznia zapowiedziano Koncert
Karnawałowy.

Plebiscyt Plus Roku 2009
Przez minione dwanaście miesięcy w każdym z wydań naszego tygodnika wskazywaliśmy osoby, które dokonały czegoś, co wyniosło je ponad przeciętność czy też sztampę obowiązku.
Ludzi, którzy do swoich codziennych zajęć dokładają gorliwość serca
i poczucie spełniania misji. Dało to
podstawę do stworzenia galerii tych
postaci, którą mogą Państwo zobaczyć na stronie drugiej tego numeru
Jelonki. Zdajemy sobie sprawę, jak
bardzo ułomny jest ten zbiorowy
portret! Jesteśmy przekonani, że
ludzi z pasją jest wśród jeleniogórzan
i mieszkańców okolic znacznie więcej.

Nie wszystkich zauważyliśmy, nie do
każdego dotarliśmy.
Aby tę listę uzupełnić, wpadliśmy
na pomysł zorganizowania plebiscytu
pod hasłem roboczym „Plus Roku
2009”. W jego szranki zaprosiliśmy
naszych „gości” z drugiej strony czasopisma. I zapraszamy też Państwo!
W podwójnej roli: głosujących oraz
proponujących. Macie bowiem także
szansę na zgłoszenie człowieka, który

KUPON PLEBISCYTOWY
Moim kandydatem na Plusa Roku 2009 jest:
………………...................................................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres email.............................................
.........................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Waszym zdaniem
powinien znaleźć się
wśród „Plusów Roku
2009”.
Co tydzień aż do
połowy lutego drukować będziemy kupony plebiscytowe z
wolnym miejscem
na nazwisko Waszego faworyta. Wkrótce plebiscyt trafi
także na łamy portalu www. jelonka.
com, aby dać także
szansę internautom
w wyborze osoby,
która w minionym
roku wyróżniła się w
sposób szczególny.
Zapraszamy do
udziału w naszej noworocznej zabawie!

Redakcja
Jelonki.com

ks. Andrzej Bokiej – proboszcz parafii
garnizonowej
Agnieszka Romanowska – inicjatorka
Fotoruszenia
Alina Obidniak – Cesarzowa Teatrów
Ulicznych
Artur Michalewski – pomysłodawca
Galerii Mrocznej
Artur Zych – starosta lwówecki
ks. Bogdan Żygadło – proboszcz parafii św.
Erazma i Pankracego
Bogdan Koca – dyrektor Teatru Norwida
Bogdan Nauka – dyrektor Zdrojowego
Teatru Animacji
Bolesław Osipik - cyklista
Cezary Wiklik – radny, wydawca, regionalista
Danuta Razmysłowicz - policjantka
Grzegorz Rybarczyk – strażnik miejski
Elwira Hamerska-Kijańska – aktorka

Kandydaci:
Teatru im. Norwida
Elżbieta Kotlarska – poetka, działaczka
społeczna
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak – poetka
literatka
Jacek Grondowy - aktor
Jacek Musiał – szef Aeroklubu Jeleniogórskiego
Jacek Włodyga – starosta jeleniogórski
Jadwiga Reder-Sadowska – miejska
rzeczniczka konsumentów
Jan Hanc – polonista, poeta
Jan Koprowski – szef Jeleniogórskich
Zakładów Optycznych
Jan Owczarek – polonista, poeta
Janina Hobgarska – dyrektorka Biura
Wystaw Artystycznych
Jiri Nosalek – dramaturg, reżyser
Pavel Helebrandt - kompozytor
Joanna Moryc - śpiewaczka

Anna Skóra - śpiewaczka
Krzysztof Bosek - uczeń
Leszek Gański – pasjonat lotnictwa i
modelarstwa
Eugeniusz Gronostaj - pasjonat lotnictwa
i modelarstwa
Łukasz Duda – reżyser teatralny
Małgorzata Kasztelan – dyrektor Zespołu
Szkół Rzemiosł Artystycznych
Marcin Nowakowski – były organizator
imprez w EMPIK-u
Marcin Zawiła - poseł
Marian Piasecki – właściciel Parku Miniatur Dolnego Śląska
Michał Kasztelan – prezes MPGK
Paweł Krzaczkowski – kulturoznawca,
muzykolog
Peter Spruijt i Ad van Rijsewik – społecznicy holenderscy
Piotr Grosman - pedagog

Regina Chrześcijańska – właścicielka
wydawnictwa AD REM
Robert Futerhendler – architekt, współpomysłodawca festiwalu światła
Ryszard Nowak – radny walczący z
sektami
Adam Spólnik – działacz gminny w Starej
Kamienicy
Stanisław Dąbrowski - obieżyświat
Stanisław Firszt – dyrektor Muzeum
Przyrodniczego
Tadeusz Kuta – aktor Teatru Naszego
Tadeusz Wnuk – aktor Teatru im. Norwida
Zbigniew Ciosmak – komendant miejski
policji
Zbigniew Leszek - cyklista
Zuzanna Dziedzic – dyrektorka Filharmonii
Dolnośląskiej
Zygmunt Korzeniewski – szef filii DODN
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(redaktor naczelny), Angelika Grzywacz (zastępca redaktora naczelnego), Aldona Hawer (sport), Anna Pisulska, Karolina Wojtaś Współpraca: Jacek Jaśko, Robert Ignaciak (foto), Ryszard Literacki, Małgorzata Kowalska (ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Lena Aksanowa DTP: Dominik Pędziwol Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Pro Media,
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Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

Fot. Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA
DIALOGI JELONKI
Wiktor Marconi: – Jaki będzie
rok 2010?
Claudia Szewcowa, wróżka: –
Niestety nie będzie on lepszy niż
2009, pod każdym względem,
rów n i e ż k r y z y s u . Poj aw i ą

Przewodniczący Komitetu
Obrony przed Sektami Ryszard
Nowak ze Szklarskiej Poręby
nie musi na razie przepraszać
wokalisty zespołu Behemont,
którego nazwał przestępcą,
kiedy wokalista podarł Biblię.
Wcześniej Ryszard Nowak odwołał się od decyzji sądu niższej
instancji, który nakazał mu
przeproszenie muzyka. Sędziowie uznali, że sąd okręgowy
nie wziął pod uwagę podarcia
przez powoda Biblii. A właśnie
ten gest, zdaniem przewodniczącego, naruszył jego uczucia
religijne i zasady współżycia
społecznego.

i na początku jesieni zła sytuacja osiągnie swój szczyt.
WM: – Idą wybory samorządowe, kto będzie prezydentem
miasta?

Święta spokojne

Czterech nietrzeźwych kierowców, kilka niegroźnych
kolizji i żadnego wypadku drogowego – oto poświąteczny bilans policji jeleniogórskiej. Poza
tym było jak zwykle w święta:
awantury domowe wszczynane
przez pijanych biesiadników
i zakłócanie ciszy nocnej.

Niemiecki najazd

Fot. Konrad Przezdzięk

Jelenia Góra przeżyła na przełomie lat 2009/2010 zalew turystów zza Odry i Nysy. W minioną środę tylko w ciągu zaledwie
pół godziny naliczyliśmy około
10 wycieczek, które zwiedzały
pod wodzą przewodników plac
Ratuszowy i trakt śródmiejski.
Trasa odwiedzin kończy się – jak
zwykle – przy Kościele Łaski pod
Krzyżem Chrystusa. Turystyczny szczyt przypada na okres
sylwestrowy. Goście przybyli
do karkonoskich kurortów, aby
tam powitać Nowy Rok 2010.

Mariusz Vaćkar i Iwona Kwiatkowska w dniiu ogłoszenia wyroku.
Po wielu rozprawach i opiniach biegłych sądowych, kat 3,5 letniego Bartka z Kamiennej Góry, Mariusz Vaćkar usłyszał w przedświątecznym tygodniu wyrok dożywotniego
pozbawienia wolności. Matka chłopca, Iwona Kwiatkowska za nie udzielenie pomocy
i przyzwolenie za przemoc oraz bicie dziecka dostała 15 lat. Wyroki nie są prawomocne.
Strony już zapowiedziały apelację.
Po ogłoszeniu wyroku sprawca
zbrodni, która wstrząsnęła całą
Polską, nie okazał żadnej skruchy,
siedział dumnie rzucając wzrokiem
na dziennikarzy. – Ta sala słyszała
już wiele ludzkich tragedii, jednak
to co usłyszeliśmy w tej sprawie to
niewyobrażalny koszmar. Koszmar
malutkiego dziecka bestialsko

wyeliminować ze społeczeństwa.
Oskarżony swoim czynem pokazał, że całkowicie obce są mu
cechy człowieczeństwa. Jest on
jednostką wyzutą z jakichkolwiek
ludzkich odruchów, nie można go

– Sąd wymierzył oskarżonemu
karę dożywotniego pozbawienia
wolności uznając, że należy go

BARTEK (3,5 ROKU) SKONAŁ W MĘCZARNIACH
KATOWANY TRZY DNI PRZEZ SWOJEGO
OJCZYMA WIOSNĄ 2008 ROKU

Zarówno obrona, jak i oskarżyciel już zapowiedzieli apelacje. – W przypadku oskarżonej
Iwony Kwiatkowskiej prokuratura nie podziela zdania sądu, istnieją bowiem dowody na to,
że oskarżona znęcała się nad swoim dzieckiem – mówił Marcin Zarówny, naczelnik wydziału
śledczego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Góry. Mariusz Vaćkar o wyjście na wolność
będzie mógł się starać najwcześniej po 20 latach.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło przed świętami za
sprawą harcerzy, którzy ogień z miejsca narodzin Jezusa Chrystusa przekazali za pośrednictwem prezydenta
miasta Marka Obrębalskiego mieszkańcom grodu Krzywoustego. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, gorący
barszcz, pierożki i krokiety oraz przepiękne staroczeskie
kolędy w tle.
przekazali prezydentowi miasta
Betlejemskie Światełko Pokoju.
Marek Obrębalski życzył mieszkańcom, aby ten symboliczny

które wypowiada człowiek jest słowo matka,
ludzie przywołują to
słowo w ostatnich chwilach swojego życia. Na
pewno słowa tego nie
wypowiadał konający
w męczarniach Bartek,
nazywanie oskarżonej
matką obraża to słowo
– mówił dalej sędzia.
Sąd wymierzył oskarżonej karę 15 lat pozbawienia wolności mając
na względzie okoliczności jej czynów o charakterze pomocnictwa,
który jest zagrożony
karą jak za sprawstwo,
ale w sensie faktycznym oskarżona nie zadała dziecku żadnych
śmiertelnych obrażeń,
a jedynie wspierała kata
w sensie psychicznym
podczas tego zdarzenia.
– W ostatniej zaś fazie zdarzenia doznała przebłysku
człowieczeństwa, biorąc je na ręce
i zanosząc je na pogotowie. To
dziecko w całym swoim życiu nie
doznało miłości, a nawet zwykłej
ludzkiej litości, odchodziło z tego
świata w mękach i z poczuciem niewyobrażalnej krzywdy doznanej od
świata ludzi dorosłych. Dzisiaj dla
tego dziecka możemy zrobić jedno:
sprawiedliwie osądzić i ukarać jego

zakatowanego przez dorosłego
mężczyznę na oczach i za przyzwoleniem własnej matki – grzmiał
w uzasadnieniu wyroku dla Vaćkara sędzia Marek Klebanowicz.

Siłą światła
i opłatka

Miejska Wigilia pod chmurką
była ostatnim akcentem Jarmarku Świątecznego. Harcerze pod
wodzą harcmistrza Mariana Łaty

CS: – Na pewno nie będzie to
ten sam człowiek, który obecnie
jest prezydentem. Będzie on
dalej politykiem, ale nie w roli
prezydenta.

W celi do
śmierci

Fot. Angela

Punkt dla Nowaka

się kataklizmy pogodowe. Nie
zmniejszy się też liczba osób
bezrobotnych. Nie możemy
też liczyć na nic pozytywnego
w służbie zdrowia. W sierpniu

ogień napełnił ich radością. –
Niech nadchodzące święta będą
dla was szczęśliwe i spokojne
– mówił prezydent dziękując

resocjalizować, bo resocjalizacja to
adaptacja człowieka w społeczeństwie, a oskarżony niestety zapomniał, że jest człowiekiem i żyje
wśród ludzi. Pierwszym słowem,
jeleniogórzanom za
obecność. Głos zabrał
też ksiądz dziekan
Bogdan Żygadło, proboszcz parafii św. Erazma i Pankracego.
Nawiązał do nawrócenia, które powinno
być owocem Bożego
Narodzenia. – Pan
Jezus co rok przychodzi na świat i co roku
mamy okazję, aby
przyjąć go naszych
serc – mówił ksiądz
dziekan podkreślając, że porządek boski
jest często warunkiem
porządku spraw ludzkich. Było czytanie
Słowa Bożego i wspólna modlitwa Ojcze
Nasz. Ksiądz Żygadło
poprosił harcerzy, aby
rozdali wśród mieszkańców opłatek. Rozpoczęło się łamanie
ś więt ym chlebem
i składanie sobie życzeń przez
mieszkańców.

(tejo)

Największe zainteresowanie wzbudziła kuchnia, przed którą ustawiła się długa kolejka
chętnych na poczęstunek: pierożki i krokiety oraz gorący barszczyk. Nie zabrakło i takich
stołowników, którzy wpychali się poza kolejnością, a pierożkami – zamiast żołądków – napychali reklamówki. Wśród wszystkich krążył święty Mikołaj, który grzecznych jeleniogórzan
obdarował cukierkami. Niegrzeczni też dostali słodycze.

katów i oprawców i tą powinność
dzisiaj spełniliśmy – mówił sędzia
Klebanowicz.

Angelika Grzywacz

Groźnie na lodzie

Tragicznie zakończył się
przedświąteczny wypad na
ryby dla jednego z wędkarzy,
pod którym załamał się lód na
jeziorze Witka pod Zgorzelcem.
Do wody wpadł też wędkujący na lodzie w Wojanowie.
Strażacy ostrzegają: lód na
zalewach, jeziorach i rzekach
jest bardzo cienki, zdradliwy
i niebezpieczny.

Na wyższym szczeblu

Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej w Jeleniej Górze, reprezentował Dolny Śląsk
na uroczystościach 18. rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Republikę Kazachstanu. Szefowi rajców towarzyszył inny
jeleniogórzanin, Robert Bobkier
radca prawny kontrahentów
bliskowschodnich, pełniący
również funkcję przedstawiciela
przy Parlamencie Europejskim
polskich organizacji opieki nad
zwierzętami. Rozmawiano,
między innymi, o kwestiach
dotyczących pomocy w repatriacji z terenów byłych republik
radzieckich kolejnych grup potomków polskich obywateli.

Geopark w KPN

Już niebawem zwiększy się
atrakcyjność Karkonoskiego
Parku Narodowego i całych
Karkonoszy. Turyści będą mogli
zobaczyć atrakcje dotychczas
nieznane, bo nieodkryte i nieopisane. Pracownicy KPN zakończyli inwentaryzację parku
i wspólnie z czeskim parkiem
chcą złożyć wniosek do UNESCO
o nadanie najwyższemu pasmu
Sudetów miana Geoparku Narodowego.

Tchnienie cichego

zabójcy

Ostatni dzień minionego roku dla jednej z rodzin z ulicy
Spółdzielczej z Jeleniej Góry niemal nie zakończył się
tragicznie. Dwójka dzieci i mężczyzna z objawami zatrucia
tlenkiem węgla trafili do szpitala. To kolejne taki przypadek w minionych dniach.
Do zdarzenia doszło w miniony
czwartek (31.12.09) kilka minut
przed godziną 19.00. Strażacy i pogotowie zostali poinformowani, że
przy ulicy Spółdzielczej 33 dwójka
dzieci oraz mężczyzna źle się czują
i najprawdopodobniej zatruli się
tlenkiem węgla.
Lekarz karetki pogotowia, który
przyjechał na miejsce, potwierdził to
podejrzenie i podjął decyzję o zabraniu całej trójki do szpitala na obserwację. Ich życiu i zdrowiu nie zagrażało
niebezpieczeństwo. Po zmierzeniu
przez strażaków ilości tlenku węgla

znajdującego się w mieszkaniu okazało się, że jego stężenie nie było zbyt
duże, ale nie przekroczyło stanu alarmowego. Powód? Źle zainstalowany
junkers oraz niesprawna wentylacja
pomieszczenia.
Dwa dni wcześniej 50-letnia kobieta zatruła się tlenkiem węgla w kamienicy przy ulicy I Maja. Uratował
ją jej mąż, który w porę zauważył, że
kobieta straciła przytomność i zawiadomił policję, która wezwała pogotowie. Kobietę udało się uratować.

(Angela)

Jak mówi kpt. Andrzej Ciosk, rzecznik jeleniogórskiej straży pożarnej, zapobieganie takim
sytuacjom wymaga jedynie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze są kontrole przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych. Inne to nie zatykanie
kratek wentylacyjnych, które często są jedynym źródłem dopływu świeżego powietrza.
Wspomagające w zapewnieniu bezpieczeństwa mogą być też czujniki czadu, które kosztują
niewiele, a często uratowały już ludziom życie. - Nie można jednak ograniczyć się do samych
czujek, bo one dla naszego bezpieczeństwa z pewnością nie wystarczą – podkreśla Andrzej
Ciosk.
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ŻYCZĄ SOBIE NA NOWY ROK
Marek Obrębalski Grażynie
Malczuk: – Samego zdrowia,
szczęścia, speł-

nienia marzeń i jak zawsze
przeogromnej dbałości o dobro
miasto i całej lokalnej społeczności.

Grażyna Malczuk Markowi
Obrębalskiemu: – Dużo, dużo
zdrowia, bo będzie potrzebne.
Życzliwości i przyjaźni od partyjnych kolegów oraz spełnienia

najskr ytszych marzeń,
czyli powrotu na uczelnię
i zrobienia habilitacji.

Hycel to horror
Mieszkańcy Kowar, którzy jak co dzień wypuścili swoje psy na zewnątrz bez opieki, musieli – po zapłaceniu kary –
odebrać je z lecznicy dla zwierząt. Bezpańskie i puszczone swobodnie czworonogi były w miniony wtorek łapane
przez rakarzy. Ta jednorazowa akcja miała uświadomić kowarzonom, że psa nie wolno wypuszczać z domu bez
smyczy. Działania wzbudziły wiele kontrowersji i skrajnych ocen.
miastach i stanowi ogromny problem społeczny. Z jednej strony
narażanie człowieka na wiele
zagrożeń, z drugiej – obwinianie
za to zwierząt, które rozumu nie
mając, zdanie są na poczynania
swoich właścicieli.
W Kowarach postanowiono
stawić czoła kłopotowi i przywrócić na jeden dzień instytucję rakarza, wyklętego przez
środowiska przyjaciół zwierząt
i zapomnianego przez wielu mieszkańców. Miejski hycel miał co robić:
psów bez smyczy wałęsało się
sporo. Ale nie wszystkim mieszkańcom akcja się podobała. – Wyszłam
z domu do sklepu. Piesek sąsiada
pobiegł za mną i został złapany

Jestem przeciw
Eugeniusz Ragiel
prezes ZG Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
– Tego typu akcja niczego nie rozwiązuje. Łapane są na ogół pieski łagodne, które nikomu
nie robią krzywdy. Poza tym nie wiadomo, w jakich warunkach przebywają zwierzęta
w lecznicy, nie można ich umieszczać w klatkach. Na pewno w ten sposób nie poprawi się
sytuacji związanej z bezpańskimi zwierzętami, bo one są sprytne i bardzo ciężko je złapać.
W tej sprawie miałem kilka telefonów od mieszkańców Kowar, którzy mieli żal, że w wyniku
akcji cierpią psy i dzieci, kochające swoje pupile. Myślę, że rozsądniejszym rozwiązaniem
jest stosowanie trwałego oznakowania i prowadzenie rejestru.

Bój o dukaty

Karkonoski Dom Numizmatyczny zaprasza do udziału
w konkursie „Dukat Regionalny
Ziemi Kamiennogórskiej”. Został on przedłużony do 20 stycznia 2010 roku. Każda osoba, która zdobędzie Dukat Regionalny
„6 Kamieni” albo zakupi coś
w KDN w Jeleniej Górze, otrzyma ulotkę z unikalnym kodem,
dzięki któremu będzie mogła
wziąć udział w konkursie. Można wygrać blistry z Dukatem
6 Kamieni i mosiężne monety.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
konkurs.numia.pl

(Ania)

WŁAŚCICIELE ZOSTALI UKARANI MANDATEM
200 ZŁOTYCH I MUSIELI ZAPŁACIĆ 50
ZŁ ZA OPIEKĘ NAD CZWORONOGIEM.
PSY, PO KTÓRE NIKT SIĘ NIE ZGŁOSIŁ,
TRAFIŁY DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
prze hycla. Uważam, że jest to
bardzo okrutne przedsięwzięcie
– mówiła jedna z mieszkanek
centrum Kowar. Były też głosy pochwalne. Przechodząca po drugiej
stronie ulicy kobieta krzyczała do
wyłapujących i przedstawicieli
miasta: – Chwała wam za to,
w nocy nie można spać, z powodu

płaceniu kary mogli odebrać swoje
pupile. Odpowiednie schronienie
zostało im zapewnione w lecznicy
dla zwierząt przy ulicy Dworcowej,
współpracującej z Urzędem Miasta
w Kowarach .
– Żadnemu psiakowi nic się nie
stało. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby właściciele odpo-

KOLOSY W KARPNIKACH

W klimatach Estonii

Włodyga mówi: nie!
Wojewoda dolnośląski zażądał, żeby starosta jeleniogórski
przywrócił wcześniejszą organizację ruchu drogowego na
terenie Karpnik. Oznacza to możliwość powrotu do Alei
Lipowej i całej miejscowości potężnych samochodów ciężarowych, których masa przekracza dwanaście ton.
Fot. Tejo

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach zaprasza na
wernisaż wystawy fotografii
pod tytułem „Estonia znana
i nieznana”. Impreza odbędzie
się w środę, szóstego stycznia
o godzinie 17.00. W programie
– oprócz prezentacji dorobku
kilkunastu fotografików z Estonii, zaplanowano także pokaz
filmu o tym mało znanym kraju.
Organizatorami wystawy są
MOK w Kowarach, Towarzystwo
Polsko – Austriackie, Związek
Gmin Karkonoskich.

Beztroski obyczaj
wypuszczania psa samopas
pokutuje wśród
wielu miłośników zwierząt, którzy uważają, że czworonóg sam sobie da radę ze swoimi potrzebami,
a później grzecznie wróci do domu
na obiad. Tymczasem bezpański
pies może pogryźć przechodniów
lub zanieczyścić chodnik. Nie
ma właściciela, nie ma kogo ukarać. Zdarza się to we wszystkich

wałęsających się psów.
Sytuacja była więc dość napięta
i wywołała spore zamieszanie.
O akcji samorząd zawiadomił
trzy tygodnie wcześniej, ale właściciele psów nic sobie z tego nie
zrobili. Wielu – jak co dzień – tak
i dziś wypuściło swoje psy z domu
i pozostawiło je bez opieki. Celem
akcji jest ponadto poprawa stanu
sanitarnego i czystości na terenie
Gminy Kowary.
Widok łapanych skomlących
psów, umieszczanych w klatkach
w samochodzie może szokować.
Z drugiej strony właśnie o taki szok
chodzi: o uświadomienie właścicielom zwierząt ich bezmyślnego postępowania. Posiadacze psów po za-

Jacek
Włodyga –
mimo wskazania
wojewody – nie
przywrócił
poprzedniej organizacji
ruchu ze
względu

chronić drogi powiatowe.
Nie mogą po nich jeździć
30-tonowe samochody ciężarowe, bo nie spełniają one
określonych warunków. Zakaz nie dotyczy pojazdów
8-10-tonowych. Kolosy nie
mogą poruszać się także po
ulicach Turystycznej i Sportowej, należących do gminy

a następnie drogi krajowej.
Wojewoda Dolnośląski uważa, że tę zmianę należy znieść,
ponieważ w przedstawionym
przez starostę jeleniogórskiego projekcie zabrakło opinii
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu, Komendanta
Wojewódzkiego Policji we

JACEK WŁODYGA ZAMIERZA
W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZDOBYĆ
WSZYSTKIE STOSOWNE POZWOLENIA
I DOSTARCZYĆ JE WŁADZOM ZWIERZCHNIM.
na dobro mieszkańców i ochronę
Alei Lipowej, która
jest objęta opieką konserwatora zabytków.
Obecne ograniczenie ma

Mysłakowice. Alternatywą
dla nich jest droga w kierunku
Miedzianki, poprzez trasę
w Janowicach Wielkich. Omijają w ten sposób centrum
i dojeżdżają do Marciszowa,

Wrocławiu oraz w Jeleniej
Górze. Starosta przedstawił
opinię naczelników ruchu
drogowe, ale jak się okazuje
te nie wystarczyły.

(Ania)

wiednio o nie dbali. Od dłuższego
czasu wspólnie z weterynarzami
przeprowadzamy akcję adopcji
bezdomnych zwierząt. Psy są
wcześniej odrobaczywiane i wysterylizowane. Nowi właściciele
otrzymując więc zdrowe i zadbane
zwierzęta – mówi Mirosław Górecki, burmistrz Kowar.

tekst i zdjęcie
Anna Pisulska

Pan Kupa
Kowary przodują w akcjach mających
uświadomić posiadaczom psów odpowiedzialność, jaka związana jest
z trzymaniem tych zwierząt. Podczas
wiosennego happeningu psie odchody
na ulicach malowane były przez trzy
osoby, które nazwano Panami Kupami.
Z kolei zaangażowane w akcję dzieci
z przedszkoli atrapami psich kup ozdobili
deptak przed kowarskim ratuszem. Dzieła
te wykonali z masy solnej, zabarwionej
kawą Inką. Oczywiście nie zabrakło rysunków, ozdabiających odchody. – Jest to
bardzo nowatorski pomysł, ale być może
właśnie takie podejście do brudnej sprawy
odniesie sukces. W końcu psie kupy
zalegające na chodnikach i w parkach to
problem wielu miast – mówił burmistrz
Mirosław Górecki.

O budżecie
i zdrowiu
44. Sesja Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
odbyła się w minioną środę w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej. Przyjęto, między
innymi, projekt uchwały budżetowej na
2010 rok.
Przyszłoroczny budżet miasta ustalono na kwotę
24mln 864tys 12gr. Dochody bieżące wyniosą ponad
16mln zł, a dochody majątkowe, pochodzące m.in.
ze sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń
gruntów z użytkowania wieczystego na własność,
osiągną kwotę ponad 8mln zł. Jak wynika z raportu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
dług Szklarskiej Poręby nie przekracza progu 60%
i wynosi nieco ponad 30%. Radni upoważnili burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów w celu
pozyskiwania środków na ciągłość prawidłowego
funkcjonowania gminy.
Na posiedzenie przybyli dwaj radni powiatu,
reprezentujący interesy Szklarskiej Poręby, Julian
Lachowicz i Maciej Abramowicz. Przedstawili oni
stan służby zdrowia, której zadłużenie wynosi
przeszło 20mln zł. Miejscowi radni zwrócili uwagę
na coraz większą liczbę zamykanych oddziałów
w szpitalu wojewódzkim. Poproszono radnych
powiatu o interwencję do władz województwa w tej
sprawie, ponieważ obecna sytuacja dotyczy także
pacjentów z miasta pod Szrenicą.

(Karolina)
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Ścigany i pojmany

Kierowca z powiatu lwóweckiego – prowadząc bez
uprawnień i po alkoholu –
nie zatrzymał się do kontroli
drogowej. Uciekając uderzył
w radiowóz i omal nie potrącił
policjantki. Do zdarzenia doszło
w minionym tygodniu w nocy
ze środy na czwartek. Sprawcy
grozi mu kara do trzech lat
więzienia.

Na nowym nieoficjalnie

Chociaż w rzeczywistości pracują już w nowej siedzibie przy
ulicy Armii Krajowej w Jeleniej
Górze, oficjalnie ich tam jeszcze
nie ma – mowa o jeleniogórskiej straży miejskiej. Oficjalne z przyczyn technicznych
zostało przełożone na połowę
stycznia.

Psy i koty do owczarni?

Schronisko dla małych
zwierząt ma zostać przeniesione z ulicy Spółdzielczej do
Sobieszowa. Za jest Michał
Kasztelan, szef MPGK, oraz
zastępca prezydenta miasta
Jerzy Lenard. Przeciwko – kierownik Eugeniusz Ragiel. Chociaż przeprowadzka jest jak na
razie w fazie pomysłu, już teraz
budzi kontrowersje. Argumenty
„za” to możliwość urządzenia
placówki o większym zasięgu.
Przeciw – dokonane przy ul.
Spółdzielczej inwestycje.

Chciał się zabić

W pierwszy dzień Bożego
Narodzenia 25-letni pijany mężczyzna trzykrotnie próbował się
powiesić. Po przyjeździe lekarzy
pogotowia ratunkowego desperat próbował wyskoczyć przez
okno. Był bardzo agresywny
i pobudzony. Spacyfikowała
go policja. Mężczyzną, po wytrzeźwieniu, zaopiekowali się
lekarze.

wie lepszej Jeleniej Góry, a może
i Dolnego Śląska. Żeby emocje,
które często kierują Pana wypowiedziami i działaniami przynosiły
dobre rozwiązania i pozytywne

spełnienia marzeń. Żeby w najbliższych miesiącach tej kadencji
udało mu się zrealizować wszystkie
zamierzenia, z którymi przyszedł
do ratusza.

Śniadanie z mistrzem akordeonu
Zwycięzca programu
„Mam talent!” Marcin
Wyrostek z najbliższą
rodziną został 28 grudnia podjęty uroczystym
śniadaniem przez prezydenta Jeleniej Góry
Marka Obrębalskiego.
Artyście gratulowano
sukcesu i promocji
miasta. Akordeonista
opowiadał anegdotki
z planu programu i zapowiedział, że wiosną
lub latem zagra dla jeleniogórzan.

Czek na pięć tysięcy złotych,
okolicznościowy piernik jubileuszowy oraz unikatową srebrną monetę 40 jeleni – takie
podarunki wręczył prezydent
Obrębalski jeleniogórzaninowi, o którym na początku
grudnia mówiła cała Polska.
Marcin Wyrostek, laureat popularnego programu „Mam talent!”
zrewanżował się płytą z autografem. – Cieszę się i gratuluję panu
sukcesu i tak świetnej promocji miasta. Wiem, że marzy pan o nowym
akordeonie, może ten czek pomoże
w realizacji tego marzenia – mówił
szef Jeleniej Góry.
W luźnej rozmowie z władzami
miasta oraz dziennikarzami Marcin
Wyrostek, któremu towarzyszył
ojciec i żona, opowiadał o różnych
ciekawostkach z planu programu
„Mam talent”. – Do udziału w nim
namówił mnie kolega ze Słowacji.
Najpierw trzeba było przejść przez
sito castingu. Repertuar wybrałem
sam – podkreślił muzyk. Dodał, że

udział w konkursie potraktował
jako promocję kultury muzycznej
oraz samego instrumentu – akordeonu.
– W półfinale zagrałem va banque i postawiłem na Bacha. Jeśli
miałbym przegrać, to przynajmniej
z ambitniejszym programem, a nie
z chałturą – zaznaczył Marcin
Wyrostek. Przez półfinał przeszedł
i w glorii zwycięzcy zakończył
program. Strategia okazała się
słuszna.
Marcin Wyrostek z sentymentem wyrażał się o Jeleniej Górze.
Powiedział, że chętnie wraca do
rodzinnego miasta, z którym wiąże
najmilsze wspomnienia. Opowiadał
też o czasach, kiedy był uczniem
PSM I i II stopnia, i przygotowując

Zagrać z Galliano
Marzenia Marcina Wyrostka? Nie tylko nowy akordeon, lecz także występy zawsze przy pełnej
sali oraz wspólna gra z Richardem Galliano, francuskim wirtuozem akordeonu.

Fot. Ania

Przebić się pod Śnieżką

O tunelu pod Śnieżką mówili jeszcze Niemcy. Na początku XXI wieku ideę
ożywił Maciej Gałęski, działacz regionalny z Euroregionu Nysa. Pomysł
wraca co jakiś czas do mediów. Czy stanie się realny? Tego nie wie nikt.
Na temat wzbudzającego wiele emocji projektu budowy tunelu pod najwyższą górą Sudetów rozmawiali burmistrz Karpacza, Bogdan Malinowski oraz przedstawiciel starosty
Pecu pod Śnieżką, projektant, inżynier Ivah Śir i inni. Okazuje się, że przedsięwzięcie
to można z powodzeniem zrealizować. Jedyną przeszkodą są pieniądze.
Przedstawiciele obu miast wyrazili chęć współpracy. W stycz-

myśli na cały rok.
Krzysztof Mróz Jerzemu Lenardowi:
– Dużo zdrowia dla Pana Prezydenta i całej jego rodziny oraz

niu mają zawrzeć porozumienie.
Wtedy też rozpoczną się prace

przy studium wykonalności, którego koszt, jak przekonuje Bogdan

się do konkursów – wraz z nauczycielem Tadeuszem Matysiakiem
– każdą wolną chwilę, a nawet
święta poświęcał ćwiczeniom.
Podzielił się też spostrzeżeniem,
że od czasu, kiedy wygrał program
„Mam talent!”, dokonał się renesans
akordeonu. – Ludzie, którzy kiedyś
grali, wyciągają instrumenty z szafy
i grają. Moi znajomi zapisują dzieci
do szkół muzycznych na akordeon
właśnie – opowiadał.
Marcin pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych, a miłość do
muzykowania zaszczepił mu ojciec
Zdzisław, który także gra na akordeonie oraz instrumentach dętych.
Tato Marcina uraczył zebranych
w ratuszu opowieścią o tym, jak
na początku lat 90. XX wieku
u żołnierzy radzieckich kupił „pół
orkiestry” na jeleniogórskiej Florze.
Wśród zakupów był także akordeon
guzikowy, który ofiarował synowi.
Akordeoniście, na co dzień wykładowcy Akademii Muzycznej
w Katowicach, raz jeszcze gratulu-

jemy wszystkich sukcesów, a przede
wszystkim tego, że nie zapomniał
o swoim rodzinnym mieście. Powodzenia i kolejnych osiągnięć
w Nowym Roku 2010!

Malinowski, nie będzie
ogromny. Wyniesie około
czterdziestu tysięcy złotych. Stanowiłby jednak
swego rodzaju rozpoczęcie przedsięwzięcia, które
powstawałoby w ciągu
najbliższych lat.
Czesi mają już oprac o w a n ą ko n c e p c j ę .
Byliby więc partnerem
wiodącym w projekcie,
na który oba samorządy
będą chciały pozyskać
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest ono zresztą
niezbędne, bo szacowana
kwota powstania projektu to około miliard
dwieście milionów euro.
Na inwestycję w Karpaczu trzeba byłoby wydać
170 milionów euro. Poza
tym w powstaniu tunelu
pod Śnieżką nie byłoby
żadnych przeszkód. Nie
są tu bowiem potrzebne np. uzgodnienia z Karkonoskim Parkiem
Narodowym.
Zadowoleni z takiego obrotu
sprawy byliby z pewnością ekolodzy, bo dzięki podziemnemu po-

łączeniu kolejowemu w Karpaczu
i okolicy zmniejszyłby się ruch
samochodów osobowych. Natomiast turyści do Pecu pod Śnieżką
dojechaliby w ciągu dziesięciu
minut. Byłoby więc to niezwykle
atrakcyjne, biorąc pod uwagę, że
obecnie dojazd do tej miejscowości

Konrad Przezdzięk

Koncert
w podzięce
Muzyk bardzo podziękował dziś wszystkim jeleniogórzanom, którzy na niego
głosowali. – Rodzina śledziła komentarze
w Internecie i mówiła mi, że całe miasto
kibicowało – powiedział artysta. Dodał
też, że wiosną lub latem zamierza zagrać
w swoim rodzinnym mieście koncert.
– Dla tych, którzy wydawali pieniądze
na sms, będzie to forma muzycznego
podziękowania – zaznaczył. Być może
wcześniej Marcin Wyrostek wystąpi
z krótkim recitalem podczas spotkania
noworocznego 5 stycznia 2010 roku.

Fot. Konrad Przezdzięk

Jerzy Lenard Krzysztofowi Mrozowi:
– Zdrowia i pomyślności, wytrwałości w dążeniu i urzeczywistniania swoich pomysłów w budo-

Lepszy
niż Jackson
Debiutancki album jeleniogórskiego akordeonisty
Marcina Wyrostka „Magia del
Tango” po pierwszym tygodniu
sprzedaży trafił na dwudzieste
miejsce najlepiej sprzedających
się płyt w Polsce. W Jeleniej
Górze płyta sprzedała się „na
pniu”. Po w pełni zasłużonym zwycięstwie w programie
„Mam talent!” kilka dni potem
Polskie Radio Katowice wydało pierwszą płytę studyjną
Marcina Wyrostka „Magia del
Tango”, na której znajduje się
osiem kompozycji. Większość
tych utworów z aranżacjami
Wyrostka to dzieła kompozytora tanga argentyńskiego i wirtuoza bandoneonu i tanguero
Astora Piazzolli. Płyta została
nagrana z zespołem Tango Corazon Quintet. Wydany dokładnie 14 grudnia album Marcina
Wyrostka, zaledwie tydzień
później od chwili pojawienia
się w sprzedaży, znalazł się na
dwudziestej pozycji Oficjalnej
Listy Sprzedaży Płyt w Polsce.
Poszukiwana przez słuchaczy
płyta tym samym pozostawiła
w tyle popularność albumów
rodzimych gwiazd oraz światowej sławy wykonawców, nawet
zespół Rammstein i Jackson.
Płytę Marcina Wyrostka &
Tango Corazon Quintet „Magia del Tango” można było
kupić w jeleniogórskim salonie
EMPiK. - Cała dostawa została
wykupiona. Czekamy na nową
- dowiedzieliśmy się pod koniec
grudnia w salonie. Szczęśliwym posiadaczem krążka jest
Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, który dostał płytę
od jej autora.

(tejo)

do Czech rozpoczęliby przy Dworcu
Kolejowym w mieście pod Śnieżką.
Z Pecu można byłoby dodatkowo pojechać do Szpindlerowego
Młyna. Inwestycja ta ma stanowi
także łatwy i szybki dojazd do stacji
narciarskich. Byłaby niewątpliwie
jedną z największych atrakcji

– NAJTRUDNIEJ JEST ROZPOCZĄĆ
PRZEDSIĘWZIĘCIE, BO PÓŹNIEJ WYSTARCZY
NAD NIM PRACOWAĆ. WIEMY JEDNAK, ŻE
POWSTANIE TUNELU POD ŚNIEŻKĄ JEST
REALNE – MÓWI BOGDAN MALINOWSKI.
jest znacznie dłuższy. Czasami
z Polskiej części Karkonoszy zajmuje on nawet około dwóch godzin.
Tunel ma mieć 10,5 kilometra
długości, w Karpaczu przewidziano 5,7 kilometra. Polacy wycieczkę

turystycznych Karkonoszy, które
być może przestano by już dzielić
na polskie i czeskie.

Anna Pisulska

To powinno być normalne
Podczas spotkania w Karpaczu był obecny także starosta lwówecki, Artur Zych (re)animator
połączeń kolejowych. – Tego typu inwestycje powinny być dla nas normalnością. W tym
przypadku jedyną przeszkodą są pieniądze, ale i je można zgromadzić. Myślę, że istotne jest
także zaangażowanie w sprawę eurodeputowanych, którzy również mogliby wziąć udział
w jego realizacji – mówi Artur Zych.
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WIADOMOŒCI
ŻYCZĄ SOBIE NA NOWY ROK
Miłosz Sajnog Jerzemu Łużniakowi: – Wielu sukcesów
i owocnej pracy dla Jeleniej
Góry na stanowisku marszałka!
Żeby pan Jerzy wiedział, że

Finansowa kosmetyka

LXII sesja jeleniogórskiej rady
miejskiej, która odbyła się w miniony wtorek, przyniosła m.in.
końcowe, ale niewielkie zmiany w budżecie na rok 2010 oraz
przeniesienie nie wygasających
wydatków z 2009 roku. Znaczna
część posiedzenia dotyczyła projektów uchwał o sprzedaży gruntów,
które zostały przegłosowane jeśli
nie jednomyślnie, to większością
głosów.

Jerzy Łużniak Miłoszowi Sajgonowi: – Przede wszystkim
życzę zdrowia, bo ono jest
najważniejsze i m.in. nim pan
Miłosz w mieście się on obecnie

zajmuje. Ponadto zajmuje się też
kulturą, więc niech się rozwija
jego kultura osobista. A ponadto
spokoju spełnienia wszystkiego
co sobie zamarzył.

Strażnik prawie jak policjant

Fot. Tejo

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU

współpraca jest najważniejsza,
i że t ylko wspólnymi siłami
można osiągać sukcesy i realizować ważne zadania.

(Angela)

Pomoc pilnie potrzebna

Młode małżeństwo z malutkim
dzieckiem, które w Karpnikach dzień
przed Wigilią w pożarze straciło cały
dobytek, czeka na pomoc. Liczy
się każdy, nawet najmniejszy gest.
Potrzebne są meble, wyposażenie
AGD, RTV i inne sprzęty niezbędne
do normalnego funkcjonowania.
Poszkodowani mają obiecane mieszkanie zastępcze. Brak im jednak
pieniędzy na jego umeblowanie
i wyposażenie. Dlatego rodzina
prosi o pomoc, nawet najdrobniejszą.
Każdy, kto chciałby pomóc, może
kontaktować się z potrzebującymi
pod nr tel. 79 60 95 360.

Wpadka przez świadka

Agaty i gwiazdy

Choć jeszcze siedem miesięcy dzieli nas od kolejnej edycji
Lwóweckiego Lata Agatowego,
organizatorzy już pracują nad
programem imprezy. W czasie
największej giełdy minerałów
w Polsce do Lwówka przyjedzie
zespół Myslovitz i Hey z Kasią
Nosowską. Początek trzydniowej
imprezy przewidziano na 16 lipca.

(KAM)
Oszukują na koksie

Planujesz kupić opał? Przed
zapłaceniem kierowcy i dowóz
dobrze sprawdź, czy waga towaru
jest zgodna z zamówieniem. Nie
wszystkie firmy sprzedające opał
są rzetelne wykorzystując zaufanie
i brak wagi w domu odbiorcy. Przekonał się o tym Przemysław Iwacki
z Kostrzycy, który zważył węgiel.
Różnica wyniosła 200 kg. Właściciele składu opału twierdzą, że nic
o sprawie nie wiedzą. Zapewniają
też, że każdy ich klient ma prawo
uczestniczenia w ważeniu opału
podczas jego załadunku.

(Angela)

W związku z nowymi uprawnieniami wszyscy strażnicy miejscy przejdą
dodatkowe szkolenia.
Jazda na sygnale, uprawnienia do przeszukania osób zatrzymanych, użycie koni do przymusu bezpośredniego, czy posiadanie paralizatorów bez wymaganych zezwoleń – to uprawnienia, które po latach odzyskali strażnicy miejscy. Nowe przywileje
znacznie ułatwią prace samym strażnikom, ale i policji, która musiała im asystować przy większości zatrzymań.
Jak mówią jeleniogórscy strażnicy, przywrócenie im części
dawnych uprawnień znacznie
usprawni ich działania i pozwoli
na skuteczniejsze interwencje.
Obecnie mogą oni przeszukać
zatrzymanego oraz jego bagaż
czy ładunek. Dotychczas takie
uprawnienia posiadali t ylko
policjanci, którzy musieli asy-

stować strażnikom przy każdym
zatrzymaniu. Możliwość jazdy na sygnale czyli pojazdami
uprzywilejowanymi pozwoli

na szybkie dotarcie w miejsce
interwencji.
– Te uprawnienia, które mamy
od 24 grudnia br. , posiadaliśmy

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA SYGNALE CZYLI
POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI
POZWOLI NA SZYBKIE DOTARCIE
W MIEJSCE INTERWENCJI

Z paralizatorem i kogutem
Strażnicy mogą posiadać przy sobie paralizatory bez specjalnego zezwolenia . Do niedawna
mogli mieć też tylko jedną trzecią uprzywilejowanych aut z wszystkich posiadanych pojazdów.
W tej chwili nie ma w tym ograniczeń. W garażach SM stoi osiem samochodów i w styczniu
wszystkie będą wyposażone w „koguty”.

od 1990 roku, kiedy strażników
obowiązywała ustawa o policji,
która w jednym z punktów
umożliwiała miastom tworzenie
straży miejskich. W 1997 roku,
kiedy w życie weszły przepisy

Karnawałowe szaleństwo smaku

Karnawał to okres zabawy i wieeeelkiego ucztowania. Rozpoczyna się zaraz po Nowym Roku i trwa
do Środy Popielcowej. Łatwo policzyć, że czeka nas w takim razie kilka tygodni wspaniałej zabawy!!!
Nie ma co tracić czasu, karnawał nie trwa wiecznie a następny dopiero za rok, więc bawmy się! Aby
w pełni wykorzystać ten magiczny okres wielkiego ucztowania warto robić rzeczy, na które nie ma
czasu, ani okazji poza karnawałowym okresem.
Karnawał jest wyśmienitym czasem na wypróbowanie swoich umiejętności tanecznych oraz kulinarnych! Nie trzeba być profesjonalnym tancerzem, aby zaprezentować się na parkiecie i jednocześnie świetnie się zabawić. Nie trzeba być także zawodowym kucharzem, aby skomponować świetne
karnawałowe menu, które wprawi gości w smakowicie imprezowy nastrój a nam nie przysporzy zbyt
wiele pracy w kuchni.
Karnawałowa lista dań nie obejdzie się bez przekąsek. A jak myślimy o przekąskach to myślimy
o czym? O koreczkach oczywiście!!! Są one absolutnie obowiązkowe bo są smaczne i wyglądają niezwykle efektownie. Koreczki można podawać w wersji krótkiej na zwykłych wykałaczkach a także
w wersji nieco dłuższej wykorzystując przepołowione patyczki szaszłykowe. Te dłuższe, bardzo efektownie wyglądają serwowane w formie „jeżyków”, czyli powbijane w stojak wykonany z połówki pomarańczy lub innego dużego owocu. Do wykonania koreczków można użyć dowolnych produktów ale warto skupić się na tych,
które ze względu na swój niewielki wymiar są gotowe do nabicia na patyczek. Mogą to być na przykład oliwki lub małe
pomidorki koktajlowe, idealnie nadają się także kabanosy, które wymagają tylko pokrojenia w grube plasterki.
Niezastąpione są także Pieczarki marynowane Łabimex. W słoiczku
znajdują się zanurzone w marynacie, wyselekcjonowane według niewielkich rozmiarów, całe pieczarki w towarzystwie drobno pokrojonej
marchewki i cebulki, przyprawione aromatycznymi ziołami. Wystarczy je
tylko odsączyć, nabić wraz z innymi składnikami na wykałaczkę i koreczki
gotowe! Można je wykorzystać nie tylko do koreczków. Świetnie sprawdzą się jako dodatek przy desce wędlin lub serów, albo jako składnik
sałatek czy rozmaitych past do krakersów i kanapek.
Możliwości jest wiele a wszystkie smaczne i świetnie dopasowane do
karnawałowego menu, więc bez względu na to którą z nich wybierzesz
z pewnością twoi goście oraz ich podniebienia będą szampańsko zadowoleni.
Więcej karnawałowych i kulinarnych inspiracji na www.labimex.pl

Do wygrania 2 zestawy dań i przetworów marki Łabimex w koszykach. Wytnij kupon i przyjdż we wtorek 05.01.2010 o godz.
10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C
Skłodowskiej 13/2

o strażach miejskich zostały
nam one odebrane, a teraz je
ponownie po części odzyskaliśmy – mówi Jerzy Górniak,
komendant Straży Miejskiej
w Jeleniej Górze.

(Angela)

U nas koni brak
Straże miejskie, które posiadają konie,
będą je mogły wykorzystywać jako
środka przymusu bezpośredniego przy
zabezpieczaniu imprez masowych i innych
interwencjach do rozpraszania tłumu. To
jednak Jeleniej Góry nie dotyczy.

Kara do pięciu lat więzienia grozi
dwóm przestępcom, którzy na tzw.
wyrwę ukradli kobiecie torebkę.
Zdarzenie widział mężczyzna, który
zapamiętał, jak wyglądali sprawcy
i opowiedział o tym policji. Do zdarzenia doszło 28 grudnia wieczorem
w Jeleniej Górze. Dzięki dokładnej
informacji od świadka kilka ulic od
miejsca napadu zatrzymali dwóch
mężczyzn w wieku 18 i 19 lat. Sprawcy nieopodal wyrzucili łup. W torebce
były pieniądze i dokumenty. Złodzieje
trafili do policyjnego aresztu. Odpowiedzą przed sądem za kradzież.

Koncert życzeń

Remonty ulic, rewitalizacja basenu, brak oświetlenia, zły stan
techniczny budynków oraz ogólny
nieporządek – to tylko kilka z tematów, jakie pojawiły się podczas
wtorkowej debaty mieszkańców
Sobieszowa z prezydentem Markiem
Obrębalskim. Spotkanie w Muflonie
trwało ponad dwie godziny i odbyło
się w atmosferze świątecznej życzliwości i snuciu marzeń oraz planów.

(Angela)

Z legendy na cokół
Pomnik Kunegundy z legendy o zamku Chojnik będzie nową
atrakcją Sobieszowa.
– Jestem jednym z fundatorów
i pomysłodawców fundacji ziemi
jeleniogórskiej Oberiscus, której
celem jest stworzenie na terenie
Jeleniej Góry jak największej ilości
pomników, które by uatrakcyjniały nasze miasto. Przykładem jest
jelonek, pomnik Krzywoustego
i inne, które zostały lub zostaną
wykonane według pomysłów,
które zrodziły się w dzielnicach
– mówi Janusz Wojtas, prezes
Stowarzyszenia Sympat yków
Sobieszowa.
Postać Kunegundy jest dla
Sobieszowa symboliczna. Mimo
że mówi się o niej w legendzie
o Chojniku, na zamku jej wizerunku nie ma. Niektórzy turyści
idą natomiast za skały i oglądają
miejsce jej upadku. Członkowie

Oberiscusa doszli więc do wniosku, że Kunegunda powinna
mieć realną postać. Sam pomnik
miałby stanąć przed Chojnikiem,
w centrum Sobieszowa.
W związku z projektem w Liceum Plastycznym w Cieplicach
rozpisano konkurs. 25 stycznia zostanie on rozstrzygnięty,
a wszystkie projekty zostaną
umieszczone na wystawie. Komisja wyłoni trzy najlepsze propozycje. Autorzy zrobią modele.
Spośród nich mieszkańcy wskażą
najładniejszy, który stanie się
wzorem dla pomnika. Koszt
szacuje się na około 20 tys. zł.
Monument oraz nagrody dla
zwycięzców mają ufundować
Oberiscus oraz sponsorzy.

(Angela)

Kunegunda, piękna i grymaśna córka kasztelana zamku Chojnik, z kwitkiem odprawiała
potencjalnych narzeczonych. Zgodziła się poślubić tylko rycerza, który konno objedzie cały
zamek po zewnętrznych murach, na samej krawędzi skały. Zadanie okazało się niewykonalne i śmiałkowie spadali w przepaść. Starzejąca się kasztalanówna zakochała się jednak
w pewnym mężnym rycerzu i – aby za niego wyjść – odstąpiła od warunków. Ten jednak
bez uszczerbku na zdrowiu pokonał trudny dystans i – miast udać się na ślubny kobierzec
– odjechał mówiąc, że pomścił jedynie wszystkie ofiary kaprysu panny. Ta zrozpaczona
skoczyła w przepaść.

4 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BYWAJĄC

W Nowym Roku
wciąż w rozkroku
Bez obaw. Nie będzie nic o
ćwiczeniach cielesnych, co mógłby sugerować powyższy tytuł.
Nie, jeszcze nie tym razem. Ów
rozkrok jest innej natury. Gdy
czytam raporty, prognozy i statystyki przygotowane dla nas na
dobry Nowego Roku początek, to
serce po prostu rośnie, o poczuciu
narodowej dumy, rosnącym jak
balon, nie wspominając.
Bo jakże inaczej. Już na pierwszej stronie Biznes raportu, dołączonego do poczytnego Dziennika, stoi jak byk, wielkimi literami
– „Pokonaliśmy Kryzys”. Dalej jest
już tylko lepiej, bo już na drugiej
stronie, dowiadujemy się, że jest”
Po prostu excellent”, i jakby na
potwierdzenie tych optymistycznych komunikatów, czytamy, że
„zainspirowani marzeniami” – „w
recesji inwestujemy”. Gdy dodamy
kolejny tytuły, utwierdzające nas,
że „wzrost i to mimo kryzysu!”,
że „rośniemy w siłę” a „jakość to
nasze hobby”, to znikają wszystkie wątpliwości i bez wahania
jesteśmy w stanie uwierzyć, że
tak naprawdę to „nie odczuliśmy
kryzysu” a „optymizm jest receptą
na sukces”.
Już miałem zabierać się do
dalszej lektury by jak najszybciej,
dobrze poinformowany, głosić
Dobrą Nowinę, gdy podstępne
radio, zaserwowało mi zupełnie
inny obraz naszego kraju, który
to już przecież mlekiem i miodem
płynie, rosnąc w siłę, a ludziom,
jeśli nie już, to za chwilę, będzie
się żyło dostatnio. Otóż inny poczytny Rzeczpospolity dziennik,
jak to już miewał w zwyczaju nie
raz i nie dwa, zlecił specom od
statystycznych słupków sondaż
na losowej grupie Polaków. I tu
właśnie poczułem, że świetlana
przyszłość rozjeżdża mi się w
tytułowym rozkroku.
Bo czego się teraz trzymać? Czy
oficjalnych prognoz, raportów
i planów, podanych nam przez
tzw. czynniki oficjalne, czy jednak nadstawić ucha, co na ten
temat, ma do powiedzenia ulica.
Wśród przebadanych w sondażu
ponad tysiącu osób, optymizmu,
jak na lekarstwo. Zdecydowana
większość sondowanych obywateli obawia się i swym obawom,
daje wyraz.

Obawia się o pracę i płacę, o
zdrowie, emerytury, nie wierząc
zupełnie w kolejne obietnice waloryzacji, podwyżek, wyrównań,
dodatków itp. Obawy swe opierają rodacy na doświadczeniach
lat minionych, pokazując tym
samym, że ich zaufanie do polityków i speców od urządzania
nam świata, szczególnie teraz na
progu Nowego Roku, spadło niestety znacznie, w „porównaniu
z okresem analogicznym, roku
ubiegłego”.
Jakby i tego było za mało,
niektórzy z uczestników sondaży
i część zdrowo i samodzielnie
myślących publicystów, przypomina o czekających nasz kraj
wyborach. Słusznie prognozując
przy tym, że oznacza to ni mniej
ni więcej paraliż administracji
i spore wydatki. Jeśli dodać do
tego zapowiadane podwyżki cen
i podatków, trudno naprawdę
być optymistą, mimo dodatniego PKB – cokolwiek miałoby to
znaczyć.
Bo cóż znaczy hurraoptymistyczna informacja, że jako jedyni
w unii, mamy ten PKB dodatni,
gdy jednocześnie dowiadujemy
się, że gdyby nawet nie było
gorzej, to i tak najbiedniejszą ze
„starej Europy” Portugalię, dogonimy najwcześniej za 10 – 15 lat.
Trochę trudno pocieszać się faktem, że wcześniej może uda się
nam zrównać z Litwą, Łotwą czy
Estonią, a nawet to, że prawie na
pewno nie spadniemy na koniec
rankingu, za wyprzedzanymi
na razie nieznacznie, Rumunią
i Bułgarią.
Chciałbym pierwszy w tym
roku felieton, zakończyć jednak
optymistycznie. Szukam, więc
w pamięci stosownej definicji
czy anegdoty. Niestety usilnie
nasuwa mi się jedna, ponownie
zasłyszana niedawno. Spotkali
się pesymista, optymista i realista. Pierwszy widział ciemność,
drugi światełko w tunelu, a trzeci
nadjeżdżający pociąg. Maszynista
zaś zobaczył trzech ludzi na
torach. Wszystkim nam, optymistom, pesymistom i realistom,
mimo wszystko życzę Dobrego
Nowego Roku. Oczywiście bez
nadmiernego rozkroku.

Jacek Jaśko

PLOTKI I FAKTY
Syndrom
jeleniogórski

Prezydent miasta Marek
Obrębalski, z przejęcia – jak
można przypuszczać – niezbyt pewnym głosem złożył
jeleniogórzanom noworoczne
życzenia ze sceny podczas
rockandrollowego sylwestra
w Rynku. Głos szefa miasta
łamał się nieco, zapewne z
emocji spowodowanych udanym koncertem sobowtóra
Elvisa Presleya oraz czekającym wszystkich niebywałym
pokazem fajerwerków. Do
tego doszła niezbyt fortunna
akustyka placu Ratuszowego.
Marek Obrębalski poza tym
był niedawno przeziębiony,
co znacznie osłabiło możliwości dykcyjne znanego
z perfekcji art ykułowania
każdej zgłoski szefa Jeleniej
Góry, któremu życzymy szybkiego powrotu do dawnej,
błyskotliwej formy.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI
– Wielka szkoda, że…
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– … do programu „Mam talent!”…

Żona jak nogi

Wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Jeleniej
G ó r y L e s z e k K a rb ow sk i ,
szef jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa Walki z
Kalectwem, podczas gali w
Filharmonii Dolnośląskiej,
wyraził wdzięczność swojej
małżonce Annie. Laureat,
będąc niepełnosprawnym i
poruszającym się na wózku
inwalidzkim, nie wszędzie
może sam dotrzeć i wszystko
załatwić. Pomoc pani Anny
jest tutaj nieoceniona. – Nie
ukrywam, że moja żona to
moje nogi! – powiedział pan
Leszek prosząc małżonkę o
pomoc w odebraniu statuetki
oraz potężnych bukietów, które otrzymał w dowód wyróżnienia przez mieszkańców,
których woli wyrazicielką
była jeleniogórska rada miejska.

– … Wojewódzki nie przyjmie
polityków.

(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.

Marcin Wyrostek, muzyk, laureat programu „Mam talent!”, Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Piekło
w sieci
Stanisław Lem, wieczny pokój,
ukuł powiedzenie, które na trwało
weszło do polszczyzny: – Dopóki
nie skorzystałem z Internetu, nie
wiedziałem, że na świecie jest tylu
idiotów! – Piękne słowa zawierające całą esencję prawdy w jednym
zaledwie zdaniu – dopisał pewien
internauta w komentarzu pod
owym cytatem zamieszczanym niemal na każdej stronie z mądrymi
powiedzeniami wielkich ludzi.
Malignitati falsa species libertatis inest – w złośliwości tkwi
fałszywy pozór wolności. Jeśli by
tę rzymską maksymę odnieść do
współczesnych nam czasów, ilustracją jej treści są postawy wielu
użytkowników wspomnianego

medium wciąż nowego, choć już na
dobre zadomowionego w świecie.
W dobie relatywizmu moralnego,
poprawności politycznej i rozpasania słownego, taki fałszywy pozór
wolności odnajdują niektórzy pod
płaszczem „ochronnym” sieci,
która oplata świat coraz bardziej
gęstą pajęczyną.
Zaciera się granica między dobrem a złem. Zanika odwieczny
związek przyczynowo-skutkowy
zbrodni i kary. Rośnie przyzwolenie społeczne na durnotę. Jednak w tym zachwianym świecie
wciąż jeszcze obowiązują i – Bogu
dzięki dla większości pozostają
istotne – zasady przyzwoitości. Są
jednak miejsca, gdzie i te bywają
miażdżone postmodernistycznymi
trendami obyczajowego rozpasania. Najbardziej widoczne jest to
w globalnej wiosce, która – choć
niewyobrażalnie ogromna – jest
w zasięgu dłoni każdego, kto ma
dostęp do zasobów Internetu.

Wynalazek dla ludzi pod wieloma względami błogosławiony
otworzył swoje bramy dla zboczeńców, przestępców, łachudrów,
nieudaczników i najzwyklejszych
chamów. Pod płaszczykiem na
nowo zdefiniowanej wolności
słowa hulają w swoim nie tylko

zaawansowanych wiekiem), walą
w klawiaturę, co im myśl bezecna
i durnowata na mózg przyniesie.
Kopanie autorytetów to ulubione
zajęcie ułomnych obyczajowo prostaków, którzy – produkując werbalne wypociny – dają upust swojej
„kreatywności”. Najważniejsze

IDEAŁEM BYŁOBY, ABYŚMY ROZMAWIALI W SIECI NIE
CHOWAJĄC SIĘ ZA CIEMNĄ MASKĄ ANONIMOWOŚCI.
U PROGU ANNO DOMINI 2010 POZOSTAJE ŻYCZYĆ,
OBY BYŁO TO JEDNO Z NOWOROCZNYCH
POSTANOWIEŃ MIESZKAŃCÓW GLOBALNEJ WIOSKI.

werbalnym rozpasaniu czyniąc
z drutów i łączy radiowych prawdziwe – choć wirtualne – piekło.
Dodajmy: pełne anonimowych diabląt, które korzystając z czarciego
incognito nurzają się w otmętach
cuchnącej głupoty.
Nieopierzone w dojrzałość mentalną wyrostki (na takim poziomie
niestety zatrzymało się wielu z tzw.
statystycznych internautów, nawet

to dowalić tym, którzy utrudniają
rozprzestrzenienie się rozpasania
poza kable: organom ścigania i ludziom Kościoła. Werbalna plwocina
ląduje na szpitalach, lekarzach,
prawnikach, dziennikarzach.
Inny rodzaj sieciowego skretynienia to krytykanctwo: wszystkich
i wszystkiego. Łatwo to zauważyć
na naszym, jeleniogórskim podwórku. Narzekających na brak

basenów termalnych internautów
nie zadowala zapowiedź, że wiele
wskazuje na to, iż termy w końcu
powstaną. Nikt nikomu, co oczywiste, nie każe się cieszyć małpią
radością bezrozumną. Tymczasem
kaskada szumowin słownych, która póki co chlupocze z wirtualnego
wodospadu, świadczy o wyjątkowym zamknięciu rozumów autorów w pudle zaściankowości.
Typowe, szczęśliwie także mniej
gburowate, choć często napełnione
jadem złośliwości, jest także mędrkowanie zza klawiatury. Typowo
polskie: znam się na wszystkim i na
wszystko mam „dobrą” radę zderza
się z łacińskim napomnieniem:
consiliami orcum implant (doradcy napełniają piekło). Czasem aż
palce świerzbią, aby odpisać takim
konsyliarzom, żeby swoje uwagi
wsadzili sobie, no wiadomo, gdzie.
Ale – wiadomo: rozsądek zwycięża,
bo lepiej nie zniżać się do poziomu
„interlokutorów”.

Czy oznacza to, że Internet ma
być pełen lukru i cukru pudru,
bułkę przez bibułkę i Francja
elegancja? Nie! Uchowaj Boże!
Niech dyskusje i komentarze
będą krytyczne i mocne. Niech
– pisząc za Norwidem – odpowiedniej rzeczy dadzą słowo!
Ale w ramach nor malnego
sporu, debaty ludzi, których
różni opinia na dany temat, ale
łączy ich przestrzeganie kodeksu
moralności.
Powiecie, że sam z siebie żółć
wylewam pisząc gorzkie słowa
o tych sieciowych trollach. Doprawdy, sam w rozterce jestem.
Może lepiej byłoby przemilczeć?
Tu kolejny dylemat, bo nie ma
nic lepszego nad rozumne milczenie, ale milczenie właśnie
oznacza zgodę. Tej w przypadku
sieciowego bagna wyrazić nie
sposób!

Konrad Przezdzięk

4 stycznia 2010 r.
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WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA

SUBIEKTYWNY ALFABET
A – jak awanse

W minionym roku sporo ich
było. Dwa – spektakularne.
Trampoliną do fotela wicemarszałka w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu dla
Jerzego Łużniaka, zastępcy prezydenta miasta, okazały się plecy przewodniczącego sejmiku
Jerzego Pokoja i sukces eurowyborczy Piotra Borysa. Z kolei
na zwolnione przez
Łużniaka stanowisko wicka
skoczył
Jerzy

Lenard.
Awansu doświadczył także Miłosz Sajnog, który – zupełnie
nieoczekiwanie – znalazł nową
pracę po zdymisjonowaniu
przez Marka Obrębalskiego swojego byłego zastępcy Zbigniewa
Szereniuka (patrz hasło „Dymisja”). Trochę to skomplikowane,
ale taka nasza rzeczywistość.

B – jak budowa

– Od piwnicy aż po dach
niech nam rośnie Nowy Świat
— z powodzeniem mogliby zaśpiewać za chórem Czejanda
budowniczy Pasażu Grodzkiego, myśląc nie o warszawskiej
ulicy, ale o pierwszej w Jeleniej
Górze galerii handlowej, która
w ciągu niecałego półrocza
wyrosła w stanie częściowo
surowym przy ulicy Jasnej.
Wprawdzie zdaniem lokalnego
autorytetu lewicy Józefa Sa-

rzyńskiego najbardziej budową
byłby zainteresowany nie lud,
ale prokurator, jednak – póki
co – na wizytę śledczych nic nie
wskazuje. Pierwsze zakupy –
jesienią tego roku.

E – jak El-ki

tkałem się z taką
sytuacją. Pewna
kobieta powiedziała mi, że
spodziewała
się kogoś
małego
i gr ubego, a tu
proszę.

Nie chodzi oczywiście
o dziewczyny o t ym
wdzięcznym
i dźwięcz-

C – jak Castorama

Pod koniec maja
było ściernisko, dziś
jest oczekiwany przez
wielu mieszkańców
sklep wielkopowierzchniowy francuskiej sieci
sprzedającej materiały budowlane.
Castorama powstała w ekspresowym tempie,
jakby w rekompensacie
na przeciągające się formalności
i wieloletnie zaszłości związane
z terenem, gdzie
j ą z b u d owa n o .
Niestety: są i minusy. Pawilon
powstał, ale na
przebudowę
coraz bardziej
kork ującego
się skrzyżowania ulic Jana
Pawła II i Grunwaldzkiej, poczekać trzeba znów
co najmniej do wiosny.

D – jak dymisja

Najgłośniejszą dymisją (tak
to się dyplomatycznie nazywa,
bo po prostu to wywalenie
z roboty na zbity pysk), było
podziękowanie Marka Obrębalskiego za współpracę Zbigniewowi Szereniukowi. Podobno
były zast ępca szefa miast a
dowiedział się, że już nie pracuje w urzędzie, kiedy pewnego
listopadowego dnia przyjechał
rano ze Świeradowa do pracy.
Powiedział później, że nie miał
za złe swemu mocodawcy takiego posunięcia. — Powołał,
to i mógł odwołać – powiedział.
Pan Zbyszek zresztą przyzwyczajony jest do częstych zmian
w życiu zawodowym, więc dla
niego to nie nowość.

nym
imieniu, ale
o auta
do nauki
jazdy, któr yc h
w mieście
wyroiło się
mnóstwo. Stały się one przyczynkiem do niemal kampanii
nienawiści ze strony kierowców,
którzy dziś uważają się za wołów, pardon!, panów szos, ale
zapomnieli, jak cielętami byli.
Druga strona medalu jest taka,
że nigdy w historii tyle El-ek nie
było, a ilość w tym przypadku
nie zawsze przekłada się na
jakość.

F – jak finanse

Były jak zawsze: czyli napięte i niewystarczające na
wiele potrzeb. Jednak – w myśl
powiedzenia, że zawsze może
być gorzej, tragicznie nie było.
Dzięki wrocławskim duchom
opiekuńczym naszego miasta
(patrz litera A), znalazło się trochę grosza z europejskiej kasy
na ważne inwest ycje, dzięki
którym Jelenia Góra ma szansę
dać krok do przodu.

G – jak Grażyna

Imię wymyślił sam Mickiewicz, bo musiał jakoś nazwać bohaterkę swojej powieści. Twórca
obdarzył ten byt literacki cechami właściwymi mężczyznom:
Grażyna była osobą władczą,
pokaźnego wzrostu, a męstwo
jednym z jej było przymiotów. –
Niewiasta z wdzięków, a bohater
z ducha – napisali o niej krytycy.
Ost atnio wróble ćwierkają,
a gołębie gruchają, że tak będzie
nazywała się jedna z kandydatek do fotela prezydenta Jeleniej
Góry. Pożyjemy, zobaczymy.

M e t r
osiemdziesiąt
siedem. I raczej niegruby. Wcale niegruby! Tylko
trzy kilo nadwagi – mówił
kandydat Lewicy
w wyw Te atrze Norw ida )
gościła
w Jeleniej
G ó rze
już
po

raz
dr ugi i odniosła pełnię sukcesu. Koordynatorem projektu
był aktor TN Tadeusz Wnuk.

J – jak Jerzy

Już zapewne Państwo zauważyli, że imię to ma magiczny
wpływ na obsadę stanowisk,
zwłaszcza tych lepiej opłacanych. Mamy Jerzych: Pokoja,
Lenarda, Łużniaka. Mamy też
Jerzego Szmajdzińskiego, posła
i wicemarszałka Sejmu, który
ma szansę przeskoczyć
wszystkich jelenio gó rskich
Jurków
i znaleźć
się za
biur-

kiem Pałacu Namiestnikowskiego
w Warszawie. – Muszę przekonać ludzi, że nie jestem ani łysy,
ani gruby, ani niski. Już spo-

L – jak luz

Postawa bardzo pożądana
w dzisiejszym świecie, którą
st ara się promować w swoich programach jelonkowej
telewizji Radosław Bajor
z a p ra s z a j ą c n a ł aw ę ró ż n e
postaci, w t ym niżej podpisanego (nie wiem, za jakie
grzechy). Wiem jednak , że
udział w programie „Luźno
na ławie” wszyscy wspominają bardzo miło. I choć na
t ej ż e ł aw i e t r z e b a s i e d z i e ć
jak by się kij połknęło (takie
są wymagania techniczne),
to jednak luz psychiczny jest
g w a r a n t o w a n y. W i e m , c o
piszę i zachęcam odważnych, którzy mają
coś do powie-

dzenia,
a b y
sami
spróbowali. Kamery nie
gr yzą!

borach
prezydenckich
2010.

K – jak K. U. P. A.

Wbrew pozorom nie chodzi
o to, co pierwsze na myśl przychodzi, ale o grupę młodych
ludzi, czyli Kabaret Udający Profesjonalnych Aktorów. Zespół zawiązał się kilka miesięcy temu.
Jego członkowie Michał Trzajna,
Wojtek Polak, Bartosz
Czar necki

H – jak Histeryja

Ani to histeria, ani historia,
ale „Histeryja”. Pod tym prowokującym tytułem zapisało
się w wydarzeniach ubiegłorocznych widowisko nakreślone przez Łukasza Dudę,
młodego twórcę teatralnego,
podczas warsztatów „Lato
w teatrze”. Impreza, podczas której powstały także
dwa inne spektakle („Pluskanie, chlapanie, Cieplic
odwiedzanie” w Zdrojowym Teatrze Animacji,
oraz „Klisza pamięci”

i na scenie czują się świetnie.
Dostają zasłużone brawa okraszone porcją śmiechu. Do tego
występują w celach szczytnych:
choćby jako mikołaje dla chorych dzieci w szpitalu czy też
wolontariusze podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

oraz Michał Staszewski wiedzą, czego chcą

Ł – jak łata

Z całym szacunkiem dla Mariana Łaty, harcmistrza i komendanta Hufca Chorągwi Jeleniogórskiej ZHP, nie o nim będzie,
ale o łatach, które pokrywają
ulice stolicy Karkonoszy. Choć
w drogownictwie i w „temacie”
remontów cuś drgnęło, łatanie
wciąż pozostaje najbar-
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ROKU 2009
ośrodkach akademickich i czyni to z powodzeniem. A nam
pozostaje mieć wciąż
nadzieję (też na „N”)
na jeleniogórskie Cambridge.

O – jak obwodnica

dziej popularną formą radzenia
sobie z problemami na polu
dziur. Gdyby nie asfaltowe łaty,
Kółko Rolnicze z Siedlęcina nie
miałoby z czego żyć, a jeleniogórscy kierowcy pozbawieni
zostaliby kozła ofiarnego przy
psioczeniu na stan połatanych
nawierzchni ulic stolicy Karkonoszy.

M – jak Mroczna

Tak, to nazwa ulicy, która do
grudnia z niczym szczególnym
się nie kojarzyła. Ale dzięki pomysłowi Artura Michalewskiego, współwłaściciela oddanego
w minionym roku do użytku
domu na rogu ulic Mrocznej
i Krótkiej, kojarzy się z galerią.
Nietypową, bo uliczną. W gablotach elegancko podświetlonych
swoje prace mogą wystawiać
twórcy, dla których za wysokie
są progi galerii pod dachem.
Ekspozycje będą zmieniane
cyklicznie.

N – jak niż

Demograficzny oczywiście.
Jego fala „weszła” właśnie do
szkół średnich i nie nastroiła
opt ymist ycznie nauczycieli.
Jeszcze bardziej niskie stany
zadowolenia
spowodo-

Projekt budowy kawałka dwukilometrowej
szosy szybkiego ruchu
stał się w mijającym roku
przyczyną największej
awantury politycznej w samorządzie jeleniogórskim
od czasów referendum
o odwołanie władz miasta z 2000 roku. Wszystko
przez sprzeciw radnych,
którzy rzucili prezydentowi
kłodę pod nogi nie zgadzając się na współfinansowanie
przez miasto tej inwest ycji.
Trzeba było listów otwartych,
politycznych targów i żonglowania stanowiskami, aby rajców
przekonać, żeby łaskawie zgodę
wyrazili. Zadanie obejmuje budowę odcinka drogowego o dł.
2.1 km, węzła drogowego nad
drogą krajowa nr 3, dwóch mostów oraz wiaduktu kolejowego
nad torami PKP. Całkowita wartość projektu wynosi 124 981
704 PLN. Będzie to na pewno
nasza droga droga: dosłownie
i w przenośni.

P – jak Paka

Nie więzienie, nie kabaret,
ale Paka Buziaka. Pięć przesympatycznych dziewczyn, przed
którymi kariera drogą usłaną
sukcesami stoi. Rok miniony
dla Natalii Kowzan, Malwiny
Bogdan, Dagmary Witkowskiej
i sióstr Emilii i Joanny Kowalewskich pod wodzą pana Wiesia Kowalewskiego zapisał się
szczególnie złotymi zgłoskami.
Zespół z Młodzieżowego Domu
Kultury podbił serca wiedeńczyków, a wyjazd do Austrii wygrał
na ogólnopolskim przeglądzie
piosenki lwowskiej w Krakowie. Paka

WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA

R – jak recykling

Pojęcie głównie kojarzone
ze śmieciami oczyścił Paweł
M. Krzaczkowski organizując
w Biurze Wystaw Artystycznych
„Recykling sztuki” mający w założeniu promocję awangardy
sztuk współczesnych z wyraźnym odchyłem w lewą stronę
(niestety, i tu też zrobiło się politycznie). Po udanym początku z fenomenalnym esejem
Karola Maliszewskiego, każde
z kolejnych spotkań (może
z wyjątkiem tego z udziałem
Zbigniewa Libery, na którym
autor na szczęście oddał głos
Andrzejowi Więckowskiemu)
przynosiło rozczarowanie. Tym
bardziej, że pomysłodawca cyklu
nosi swój intelekt tak wysoko, że
mało kto z publiki jest w stanie
go dosięgnąć.

S – jak stowarzyszenie

Mówisz: stowarzyszenie, myślisz – Wspólne Miasto. Mówisz:
Wspólne Miasto, myślisz –
Robert Prystrom. Wysłany
przez wielu na polityczną
emer yturę niedoszły
prezydent miasta, co
o włos z Kusiakiem
przegrał, nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa na arenie.
W listopadzie WM
świętowało
siódm e

urodziny.
Prezes stowar z y s z e n i a Ro b e r t
Pr ystrom, któr y pełnił
honor y gospodarza domu,
witał osobiście gości a paniom
pomagał zdejmować płaszcze,
nie krył radości i wzruszenia. –
Mamy siedem lat, tyle co dzieci
idące do szkoły.

T – jak teatr

Teatr im. Norwida, o którym
kiedyś prowokacyjnie napisałem, że wart jest zamknięcia,
dostarczył wszystkim jego miłośnikom przeżyć niezapomnianych. Od rozjątrzenia sporu
między władzami miasta
a poprzednią dyrekcją, poprzez
zmianę na
szczy-

c i e
i p ow r ó t
placówki do
nor malności. Nie
będę tu rozdrapywać
ran, więc podar uję sobie wnikanie w szczegóły
tamtych wydarzeń. Napiszę
krótko: choć do ideału rep e r t u a r owe g o m o g ą c e g o
zadowolić wszystkich widzów
(także i t ych zakochanych
w postmodernizmie) placówce sporo brakuje, nigdy bym
teraz nie napisał, aby spuścić
„tę kurtynę” na zawsze.
Dotychczasowe propozycje tego sezonu
podobały mi się: wzruszały, uczyły, bawiły.

U – jak utopiści

wał ów niż
w szkołach wyższych, gdzie trwa
rozpaczliwa walka o studenta.
W szczególnie trudnej sytuacji
są uczelnie jeleniogórskie, bo
młodzież traktuje je jako ostatnią deskę ratunku. Wcześniej
szuka szczęścia w większych

Buziaka
nagrała płytę „Czar korzeni”
i wzięła udział w trasie estradowej gwiazd polskiego show
biznesu. Dla takiej paki tylko
buziaki!
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To pewna
dojrzałość i gotowość do wyzwań przyszłości – podkreślił
prezes Prystrom. Pierwsze już
jesienią 

Stawili się grzecznie jako
ilustracja jednego z tematów
cyklu debat Biura Wystaw Artystycznych „Obserwatorium
K a rko n o sk i e ” . P rowa d z ą c y
spotkania Andrzej Więckowski
zaproponował szereg pasjonujących zagadnień tyczących
zarówno miejskich spraw przyziemnych (zagospodarowanie
R ynk u), jak i też t ych bardziej wzniosłych dając pole do
wzlotu wyobraźni wskrzesze-

niem historii
Wierzcholców, na poły
legendarnego ludu słowiańskiego podobno zamieszkującego
karkonoskie szczyty. Zdecydowanie najlepsza impreza z typu
nasiadówek gadających.

W – jak woda

Drożeje, to wiadomo: jak
wszystko. Ale też robi karierę.
Zwłaszcza ta naturalnie ciepła:
termalna. Uzdrowisko Cieplice
eksperymentalnie ogrzewa
swoim największym
bogactwem część
obiektów
sana-

toryjnyc h .
Wiele
wskazuje
też na to,
że ciepłowody – po przemieszaniu
w odpowiedniej proporcji
z kranówą – zasilą
Termy Cieplic-

kie. Wniosek o współfinansowanie ze środków UE upragnionego przez wielu aquaparku jest
już niemal zaklepany, a prace
mają się zacząć w pierwszym
kwartale tego roku.

Z – jak zamki

Chciałoby się dokończyć:
pałace i ogrody. Tak, to cała
nasza piękna jeleniogórska
kraina, która z wymienionymi
obiektami ma szansę znaleźć
się pośród elity wyróżnionej
przez UNESCO. Niestet y, do
ideału wiele brakuje, głównie
przez czynnik wymieniony
przy literze F. Ten właśnie czynnik może
też co poniektórym właścicielom
zabytków nieco zamieszać
w głowach. Jeden
z pałaców w Kotlinie Jeleniogórskiej,
choć oznaczony jako
a t r a kc j a , n i e j e s t d o
zwiedzania dostępny dla
szaraków. Aby wejść w jego
luksusowe progi, trzeba pozostać tam na dłużej. Oczywiście płacąc za to odpowiednią
sumę.

Konrad Przezdzięk
zdjęcia: tejo, angela,
archiwum.

4 stycznia 2010 r.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

TITUS ‘ TOMMY GUNN – “La
Peneratica Svavolya”

wydawnictwo: Mystic Production
Titus vel Tomasz Pukacki odgrażał
się, że przyjdzie taki moment, kiedy
pokaże swoje inne oblicze rasowego
rockmana. Nie tylko powstał nowy
projekt, ale i nowy zespół pod wodzą

KRÓTKO
O KULTURZE
WOPŚ w Cieplicach

XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie poświęcony
dzieciom z chorobami onkologicznymi i połączony z zakończeniem
II Karkonoskiego Festiwalu Światła. Areną obydwu imprez będzie
cieplicki plac Piastowski. Zagrają:
EXPRESSIONS, CHEMICAL GARAGE,
LENIWIEC, SEX BOMBA, „Światełko do nieba”, aukcje i licytacje na
rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wszystko w nadchodzącą niedzielę
(10 I) w godz. 16 – 22.

Titusa – znanego wokalisty
i basisty z Acid
Drinkers. Ten
debiutancki
krążek to nic
innego jak wielka fascynacja Lemmym z Motorhead, który jak słychać
już po pierwszych dźwiękach miał

nieoceniony wpływ na Titusa i jego
kolegów. Hardrockowe motywy
i metalowe zacięcia przypominają
lata świetności tego zespołu. Titus
kompletował skład Tommy Gun
już od dłuższego czasu a w jej skład
weszli muzycy: Lemmy – gitara prowadząca, śpiew, Viking – perkusja (
z zespołów: Viking De Light Giver,

Turbo i Creation of Death). Pisząc
materiał na płytę Titus nie stronił od
podejmowania tematów trudnych
i ważnych. Na krążku znalazło się
10 kompozycji, które posiadają
sporą dawkę rockowego brudu, ale
też można się przy nich nieźle zabawić. Grupa Titus’ Tommy Gunn już
podpisała kontrakt na kolejne dwa

Osiemnastka WOPŚ

10 stycznia 2010 roku już po raz osiemnasty zagra największa na świecie orkiestra
dyrygowana przez Jurka Owsiaka. Z tej okazji Rada Młodych Stowarzyszenia „Wspólne
Miasto” przygotowała szereg interesujących wydarzeń.
– Na „osiemnastkę” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowaliśmy kilkanaście wydarzeń.
Nie zabraknie koncertów, występów artystycznych, imprez w jeleniogórskich klubach,
licytacji czy
Fot. Konrad Przezdzięk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

akcji happeningowych – zapowiada Paweł Gluza. – Jeszcze w starym
roku wolontariusze naszego sztabu
odebrali identyfikatory. Złożyliśmy
wszystkie puszki. Wystartowała
strona internetowa naszego sztabu
(www.wosp.jgora.pl) , gdzie można znaleźć informacje dotyczące
wszystkich imprez – relacjonuje
Marta Knap.
– Do

10 stycznia, czyli dnia Wielkiego
Finału, w siedzibie Stowarzyszenia
„Wspólne Miasto” można wpisywać
się do „Księgi życzeń dla Wielkiej
Orkiestry”. Tom przekażemy Jurkowi Owsiakowi – mówi Mirosław
Kobyłecki.

(tejo)

W geście dla Orkiestry

Koncert noworoczny na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocywwykonaniulaureatówkonkursu
kolęd i pastorałek organizowanego
przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Jeleniej Górze zapowiedziano na
najbliższą niedzielę (10 I) o godz.
11.00 w Muzeum Miejskim „Dom
Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie.

Kabaret Udających Profesjonalnych Aktorów wystąpi 6 stycznia godz.
19:30 w Pubie Drukarnia.

Dzieci dzieciom

Zza kurtyny

Teatr im. Norwida zaprasza
na wciąż aktualne przedstawienie w świątecznych klimatach. To
„Scrooge. Opowieść wigilijna” Dickensa w reżyserii Henryka Adamka.
W roli tytułowej – Jacek Grondowy.
Spektakle tego familijnego dramatu
o zwyciężaniu zła dobrem: 6, 7 i 8
stycznia na dużej scenie TD. 6 stycznia – o godz. 10 i 12, a w pozostałe
dni – o godz. 10. Z kolei na scenie
studyjnej można zobaczyć dramat
kameralny Jeana Geneta zatytułowany „Pokojówki” w piątek i sobotę
(8 i 9 stycznia) o godz. 19.

Zbliżający się do 60-tki lider
jeleniogórskich fotografików pochodzi z Wrocławia, a fotografią
zajmuje się od lat 70. XX wieku.
Pod koniec tamtej dekady działał
w kręgu wrocławskiej Galerii „Foto
– Medium – Art”. W latach 1980
– 1981 r. działa w grupie ZESPÓŁ
ROBOCZY 4+. Później związał się
z Jelenią Górą.

wydawnictwo: Metal Mind Productions
Zapaleńcy rockowych brzmień potrafią od pierwszej chwili rozpoznać

Andrzej Patlewicz

Sztab Wspólnego Miasta zaprasza do:
* Klubu Polonia (Cieplice), gdzie zagra DJ S-ROOM (5 stycznia godz. 19:00)
* Pubu Drukarnia (ul. Konopnickiej 1) na występ zespołu Semplice oraz Kabaretu Udającego
Profesjonalnych Aktorów (6 stycznia godz. 19:30)
* Filharmonii Dolnośląskiej na koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia (7 stycznia godz.
18:00)
* MDK Muflon (Sobieszów) na występ Kabaretu PAKA oraz zespołów młodzieżowych MINNIE,
JALAPENO, HAYAT (8 stycznia godz. 16:30)
* Klubu UFO (Cieplice) na karaoke dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (8 stycznia godz.
20:30)
* Klubu Komitet (ul. Sudecka) na koncert muzyki hip-hop, na którym wystąpią lokalne zespoły koncert organizują „Sztuka Ulicy” – jedna z rad programowych działających przy Stowarzyszeniu
„Wspólne Miasto” oraz Stowarzyszenie Se-Zone (9 stycznia godz. 17:00)
* Klubu Kaligrafia (Pl. Ratuszowy) na WielkoOrkiestrową Dyskotekę Osiemnastkową, gdzie zagra
DJ Soczek (9 stycznia godz. 21:00)
Ponadto odbędzie się kilka akcji happeningowych oraz Flash Mobowych. Zbiórki pieniędzy zostaną
przeprowadzone we wszystkich jeleniogórskich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
(8 stycznia) oraz w hipermarketach TESCO oraz Carrefour (9 stycznia).
Terenówki, obiady, autografy
W dniu XVIII Finału zapraszamy na przejażdżki samochodami terenowymi po byłym jeleniogórskim
poligonie (wjazd naprzeciwko Hotelu Tango) organizowane przez Stowarzyszenie Sudety 4x4 oraz
na przejażdżki konne do stadniny koni Gostar w Goduszynie.
Sudecki Klub Szefów Kuchni specjalnie na XVIII Finał przygotował kilkaset porcji obiadowych,
dochód z ich sprzedaży również zasili konto Fundacji. W trakcie koncertu Finałowego przeprowadzimy licytację gadżetów m.in. książek z autografami Władysława Bartoszewskiego, Sławomira
Mrożka, Wojciecha Cejrowskiego czy filmu „Pociągi pod specjalnym nadzorem”, który podpisał
Jiri Menzel.
Więcej szczegółów na www.wosp.jgora.pl

ską prowadzi Galerię Fotografii
„Korytarz” w Jeleniogórskim Centrum Kultury oraz Wyższe Studium
Fotografii w Jeleniej Górze. Znany
z chorobliwej niechęci do nowinek
fotografii digitalnej pozostaje wierny wynalazkowi Daguerre’a w jego
tradycyjnym wydaniu.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Od roku 1991 należy do Związku
Polskich Artystów Fotografików.
Wykładał w Wyższym Studium
Fotografii w Warszawie. Jeden
z współtwórców programu „fotografii elementarnej”. Uważany za współtwórcę i czołowego
przedstawiciela tak zwanej szkoły
jeleniogórskiej. Z Ewą Andrzejew-

– W Karkonosze przyjechałem już w 1945
roku, jako 16-letni chłopak. Wtedy jeszcze nie
fotografowałem. To zaczęło się dopiero kilka lat
później – powiedział nam dostojny jubilat.
Przed świętami w Biurze Wystaw Artystycznych świętowano 80. urodziny i 50–lecie pracy twórczej Tomasza
Olszewskiego.
Kierownik jeleniogórskiego
oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) Janusz
Moniatowicz, przygotował na tę
okazję, świeżo wydany album
fotograficzny „Karkonosze – kraina wichrów i mgieł”. Znalazły
się w nim fotografie z wystawy
o tym samym tytule, którą Tomasz Olszewski, z powodzeniem
prezentował w latach 1962-2000
m. in. w Jeleniej Górze, Szklarskiej
Porębie i niemieckim Bad Harz-

burg. Niektóre z nich można dziś
oglądać na wystawie poświęconej
50-leciu karkonoskiego Parku
Narodowego.
– Jestem zaskoczony, że w dobie
współczesnych możliwości technologicznych, ktoś jeszcze wydaje
albumy z czarno-białą fotografią.
To dla mnie prawdziwa niespodzianka – mówił w BWA Tomasz
Olszewski.

gitarę
szwedzkiego
wirtuoza tego instrumentu, który
od wielu lat łączy umiejętnie rock z
heavy metalem. W 1981 roku przeniósł się za ocean, gdzie występował
w amerykańskich zespołach typu
Steeler czy Alcatrazz. Od 1983 roku

kolejne grupy firmował już własnym
nazwiskiem. Mający zdolność do
komponowania i pisania teksów
zaproponował na amerykańskim
rynku odmianę heavy metalu neoklasycznego o indywidualnym rysie,
nadanym poprzez wykorzystanie
barokowej harmonii i ekspresyjnego stylu gry na gitarze. Malmsteen

POP ROCK & JAZZ
YNGWIE MALMSTEEN – „The
Genesis”

krytykę jak i fanów. Zanim włożycie
płytę do odtwarzacza wcześniej
uprzedźcie sąsiadów i zapnijcie
pasy, bowiem nadchodzi kompletne
rozhermetyzowanie.

Dziś (poniedziałek) w Galerii Promocje Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu odbędzie się wernisaż wystawy zdjęć Wojciecha Zawadzkiego.

Feministycznie w DKF

We wtorek (5 stycznia) DKF
„KLAPS” zaprasza na projekcję filmu
„Demakijaż” trzy nowele (Polska,
2009). Nowela 1: Non stop kolor, reż.
Maria Sadowska, nowela 2: Droga
wewnętrzna, reż. Dorota Lamparska
oraz nowela 3: Pokój szybkich randek, reż. Anna Maliszewska. Całość
mocno przesiąknięta akcentami
feministycznymi. Początek o godz.
18.00 w sali widowiskowej przy ul.
Bankowej 28/30 (cena biletu 10 zł,
karnet 28 zł).

POP ROCK & JAZZ

U ZAWADZKIEGO ELEMENTARNIE

Wśród wichrów i mgieł

Fot. JJ

Muzyki nawał na karnawał – to
hasło kolejnego Niedzielnego Poranka Muzycznego dla najmłodszych
zorganizowanegoprzezFilharmonię
Dolnośląską. Tym razem dzieciom
zagrajądzieci.Wprogramie–koncert
w wykonaniu Uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny
Garści w Cieplicach. Początek w niedzielę (10 I) o godz. 10.30 w sali
koncertowej (bilety w cenie 10 zł
dorośli, 5 zł dzieci).

albumy a to
oznacza, że
firma uwierzyła w zespół dając
mu kredyt zaufania. Zresztą znając
Titusa jako frontmana Acid Drinkers
nie mamy wątpliwości, że krążek
ten zostanie dobrze przyjęty przez

jj

Wojciech Zawadzki w Galerii Korytarz
Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
był kolejnym po Eddie Van Halenie
gitarzystą, który przyjechał do USA
ze Starego Kontynentu a tym samym
dokonał wyraźnego przełomu w
technice gry. Charakterystyczne
cechy jego stylu to szybkie przebiegi
oraz wyjątkowe pasaże i ich sekwencje, które można odnaleźć na płycie
„The Genesis”. Album ten to zbiór

utworów pochodzących z 1980 roku,
zarejestrowanych w przeciągu kilku
dni, mających wręcz rys koncertowego grania na którym znalazło się
osiem fantastycznych kompozycji.
Smaczkiem tego wydawnictwa jest
bonusowy kawałek „Merlins Castle”,
który można zobaczyć na video. „The
Genesis” nigdy wcześniej nie był

publikowany, stąd jeszcze większa
frajda dla sympatyków tego artysty,
którego muzyka coraz bardziej
przemawia do młodych słuchaczy za
pośrednictwem dwóch znakomitych
krążków koncertowych na DVD „Live
In Korea” i „Live In Budokan”.

Andrzej Patlewicz

4 stycznia 2010 r.
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WIADOMOŒCI

Do siego wyborczego!
Mamy Nowy Rok i należy przypuszczać, że wraz z nim
nadejdzie kolejna, nowa uchwała rady miejskiej o podatkach od nieruchomości. Obecnie obowiązująca jest
skonstruowana dość osobliwie.

Chęci w czyn

Członkowie Stowarzyszenia
„Pomocna Dłoń” spotkali się
w Książnicy Karkonoskiej ostatni
raz przed Świętami Bożego Narodzenia. Bohaterką wydarzenia była
Teresa Adamowicz, „Dolnośląski
Wolontariusz Roku 2009”. Była
więc także okazja do uczczenia
sukcesu laureatki, która choć sama
jest osobą niepełnosprawną, od
10 lat pomaga innym. Statuetkę
i dyplom wręczono jej na Uroczystej
Gali Wolontariatu, która odbyła
się w grudniu w Sali Koncertowej
PR Wrocław. Laureatka została
wybrana spośród 89 wolontariuszy
z innych miejscowości.

(Ania)
Wieża jak nowa

Milion złotych kosztował remont
wieży ratusza w Gryfowie Śląskim,
która nie była konserwowana
od powstania, czyli od niemal 80
lat. Prace sfinansowano z pięciu
źródeł: ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy
Rozwojowej, Regionalny Programu
Operacyjnego „Turystyka poza szlakami”, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
oraz z budżetu gminy – mówi burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik.
Kolejnym etapem będzie remont
starówki.

Szydło z worka wychodzi przy
wgłębieniu się w lekturę. Dlaczego taki podział? Sprawia on
nieodparte wrażenie popierania
przemysłu gazowo-naftowego.
Czyżby wynik działalności lobbystów?
Dalej. Który z rajców miejskich widział nieruchomość
ogrzewaną wiatrem lub słońcem? Czyżby tu rada wyprzedziła

Na auto przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze czekał
od lat. Oczekiwany pojazd został
zakupiony przed świętami. Jest nim
renault trafic, który będzie służył
podopiecznym Domu Pomocy
Społecznej. Auto ma możliwość
przewozu niepełnosprawnych,
w tym na wózku inwalidzkim. Korzystać będą z niego pensjonariusze
Pogodnej Jesieni, aby dojechać do
różnych instytucji czy szpitala –
mówi Wojciech Łabun, dyrektor
jeleniogórskiego MOPS.

(Angela)

Wszystko
dla gór!

Rozmowa z Żakliną Antczak
z Poznania, biolog, która
przyjechała z Poznania,
aby pracować jako edukator w położonym wysoko
w Karkonoszach Domku
Myśliwskim. Codziennie
dociera tam na piechotę.
– Przyjazd w Karkonosze był
spontaniczną czy przemyślaną
decyzją?
Żaklina Antczak – Po ukończeniu
studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym, rozpoczęłam poszukiwania
pracy. Okazało się jednak, że młodej
biolog nie jest łatwo znaleźć odpowiednie stanowisko. Dowiedziałam
się, że Karkonoski Park Narodowy
poszukuje referenta ds. edukacji
ekologicznej. Wzięłam udział w konkursie i udało się.
– Nie przerażało Cię, że codziennie będziesz musiała pokonać około pięciu kilometrów
w górach i to bez względu na
warunki?
– Lubię góry więc za długo się
nie zastanawiałam. W Karkonosze
przyjeżdżałam od lat. Cieszę się, że
mam pracę, w której w mogę się
spełnić. To jest najważniejsze.

Na targu bez zmian

Prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski z przyczyn
proceduralnych unieważnił
przetarg na dzierżawę jeleniogórskich placów targowych.
Przez najbliższe pół roku targowiskami będą zarządzać dotychczasowi dzierżawcy. Przez
ten czas ma zostać wypracowane wspólne stanowisko miasta
i kupców na kolejne lata.
Niewiele brakowało, a 25
grudnia na przejeździe kolejowym na Osiedlu Łomnickim
doszłoby do zderzenia pociągu z samochodem. Wszystko
przez otwarte rogatki i brak
sygnału o zbliżającym się
składzie. Powód: zasłabnięcie
dróżniczki.

Żaklina w drodze do pracy.
– Nie boisz się tak sama brnąć
w śniegu? Możesz spotkać przecież dzika lub jelenia. W Domku
będziesz także musiała samotnie
spędzać noce. A to odludzie…
– Przyznam się szczerze, że do
tej pory, żaden zwierzak nie pokrzyżował mi drogi. Zdaję sobie jednak
sprawę, że któregoś dnia może być
inaczej. Grunt to zachować zimną

ności należą do prozaicznych.

krew. Zwierzęta i tak bardziej boją
się nas – ludzi i zauważają wcześniej,
więc nie tak łatwo spotkać je na
głównym szlaku.
Przed pierwszą, samotną nocą
mam obawy. Faktycznie przyjemniej
byłoby mieć w takiej sytuacji jakie-

– A jak się układają relacje
z kolegami z pracy, którzy wiedzą, że taka śliczna dziewczyna
pracuje na odludziu?
– Czasem mi pomagają, chociażby

KOCHAM GÓRY. NIE WYOBRAŻAM SIEBIE
W PRACY W BIURZE, W CENTRUM MIASTA.
TO ZDECYDOWANIE NIE DLA MNIE.
przygotować drzewo na opał, ale
fakt czasem zastanawiam się, czy
się nie zakładają się, ile wytrzymam
(śmiech).

goś towarzysza. Do chwili obecnej
wystraszyłam się tylko raz. Kiedy
usłyszałam odgłos „stukających” pod
wpływem silnego wiatru okiennic.
Początkowo nie wiedziałam o co chodzi, zastanawiałam się, co się dzieje.
Była to pierwsza górska adrenalina
w nowej pracy.

Z Poznania przyjechałaś niemal na pustelnię. Wybrałaś ją na
swój dom. Nie brakuje Ci dużej
aglomeracji, zgiełku?
– Zdecydowanie nie. Tęsknię
jedynie za rodziną, dla której moja decyzja również była trudna. Kocham
góry. Nie wyobrażam siebie w pracy
w biurze, w centrum miasta. To
zdecydowanie nie dla mnie.

– Masz dużo obowiązków: zajęcia ekologiczne, przyjmowanie
turystów no i utrzymanie domku.
Dasz radę?
– Nie jest to aż takie straszne. Do
wszystkiego można się przyzwyczaić.
Tak naprawdę najbardziej zależy mi
na tym, żeby turyści byli zadowolenie
z przeprowadzanych przeze mnie
zajęć edukacyjnych. Pozostałe czyn-

Dziękuję za rozmowę

Lepsze muzeum

Dofinansowanie unijnymi pieniędzmi modernizacji
i rozbudowy Muzeum Karkonoskiego w kwocie ponad 5
mln 547 tys. zł jest już pewne.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego wybrał projekt do
dofinansowania. Cała wartość
inwestycji to 10 mln. 343 tys.
zł. Zakres prac przewidziany
obejmie remont istniejącego
budynku i dobudowę nowego,
przeszklonego skrzydła.

Remonty?
Cierpliwości!

Osiem wniosków złożonych
przez jeleniogórski urząd miasta na dofinansowanie remontów budynków socjalnych
w kwocie ponad 17 milionów
złotych przeszło już ocenę
formalną. Teraz czeka je ocena
merytoryczna. Nie będzie też
szybko modernizacji budynków wspólnotowych. Środki
na to mają się znaleźć w ramach pomocy publicznej.

Anna Pisulska

(Angela)

REKLAMA

Do dwóch wypadków z udziałem pieszych doszło w miniony wtorek w Jeleniej Górze. W obydwu przypadkach
kierowcy tłumaczyli się oślepiającym słońcem.

(Angela)

Paweł Kucharski

O krok od kraksy

Domek Myśliwski
Jest jednym z nielicznych, przetrwałych do dziś, schronisk myśliwskich. Został wzniesiony
ok. 1924 roku w leśnych ostępach należących do dóbr hrabiego Schaffgotscha. Tereny te
były także stałym miejscem popasu jeleni. Domek położony jest w pobliżu niebieskiego szlaku
z Karpacza na Śnieżkę przez Polanę, malowniczo usytuowany w przepięknej górskiej scenerii,
tuż nad Łomnicą, ze wspaniałym widokiem ścian Kotła Małego Stawu. Leży na niewysokim
garbie morenowym zamykającym od północy Kocioł Małego Stawu, na wysokości 1158m
n.p.m. Pierwotnie obiekt ten nazwany był imieniem św. Leonarda, patrona bydła, jeńców
i więźniów, a także myśliwych. Po powołaniu do życia w roku 1959 Karkonoskiego Parku
Narodowego utworzono w nim Stację Badawczo-Doświadczalną KPN, prowadzącą m.in.
obserwacje fenologiczne. Zrzeszenie Studentów Polskich, z inicjatywy Akademickiego Klubu
Turystycznego, wydzierżawiło budynek od Parku, uruchamiając w 1964 roku schronisko
akademickie, jedyne tego typu w Polsce. Wraz z upływem czasu w Domku zmieniali się gospodarze, niezmienna pozostawała wyjątkowa, nastrojowa atmosfera tego miejsca. Ostatnio
został wyremontowany przez Karkonoski Park Narodowy i posłuży turystom.
(tekst KPN)

roku życie stracił pracownik okolicznego „warzywniaka”. Sprawca był
w szoku. Tłumaczył, że został oślepiony rażącym słońcem i zmylony
przez innych pieszych, którzy stali
przy jezdni. Kobieta ma pękniętą
podstawę czaszki. Przebywa w szpitalu. Policja apeluje, by kierujący
uważali na oślepiające słońce, śliską
nawierzchnię dróg i dłuższą drogę
hamowania.

populistyczno-fiskalnych. Właścicielom domów prywatnych,
których podatek i tak nie jest
zbyt wygórowany, obiecuje się
marchewkę, a przedsiębiorców
bezwzględnie łupi w imię popierania przedsiębiorczości.
W Nowym Roku życzę rajcom,
aby zasięgnęli języka o grzewczych systemach ekologicznych
i np. rozszerzyli listę o pompy
ciepła i o przedsiębiorców.
Do siego wyborczego 2010!

KRÓTKO Z MIASTA

Bo słońce raziło
Przed godziną 9.00 na ulicy Podgórzyńskiej pod koła wpadła kobieta,
która doznała złamania miednicy.
Kierowca fiata marea zauważył
przechodzącą przez pasy pieszą za
późno i nie zdołał uniknąć uderzenia
jej. Na szczęście jechał powoli.
Poważniejsze skutki miało potrącenie starszej pani przy ulicy
Bacewicz na Zabobrzu doszło około
godziny 11.00. Do zdarzenia doszło
na pasach, na których w minionym

udział w emisji zanieczyszczeń
wcale nie jest mały. Przecież
opalanie węglem jest – według
wszelkich obliczeń – daleko
tańsze od olejowego i gazowego,
że o elektrycznym już nie wspomnę, a emisja zanieczyszczeń jest
w tym przypadku daleko wyższa niż przy innych systemach
grzewczych.
Czyżby więc u podstaw tej
uchwały nie leżała dbałość o czystość powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej? Po analizie odnoszę
nieodparte wrażenie, że chodzi
w niej jedynie o realizację celów

Kolejną osobliwością wyłaniającą się przy dalszych rzutach oka
jest wyłączenie ze zniżek nieruchomości gospodarczych. Jeśli
bowiem celem tejże decyzji rady
było ograniczenie palenia w piecach kradzionym z lasu drewnem
lub odpadkami w rodzaju starego
materaca czy opony, co – ze
względu na efekty zapachowe
i dymowe – było zamiarem ze
wszech miar słusznym, należałoby owe zniżki rozszerzyć właśnie
na nieruchomości gospodarcze.
Te bowiem też musza być
ogrzewane i ich procentowy

ROZMOWA JELONKI

(KAM)
Renault dla DPS

WIDZIANE Z DYSTANSU

Fot. Ania

Zawiera stawki podstawowe
i stawki zredukowane. Podział
ów nie jest sam w sobie osobliwy.
Osobliwe są prawa do zniżkowych opłat. Mianowicie redukcji
podlegają podatki w nieruchomościach ogrzewanych gazem,
elektrycznością, olejem opałowym, wiatrem lub słońcem. Na
pierwszy rzut oka w tym podziale
nie widać nic nadzwyczajnego.

swój czas i chciała
promować jakieś,
szerzej nie znane
ekologiczne metody? Słońcem
można podgrzać
wodę w kranie lub
prysznicu no nawet w wannie, ale
ogrzać nim zimą przy minus 15°
C dom lub mieszkanie jest rzeczywiście przedsięwzięciem godnym
promocji, bo jeszcze wyjątkowo
mało znanym. Z ogrzewaniem
wiatrem sprawa ma się podobnie.
Proszę o wskazanie mi przez rajców nieruchomości ogrzewanej
wiatrem, bo – jako wrażliwy na
ekologię – chętnie bym tę metodę
zastosował u siebie.

• 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

Powwypadku
na ulicy Bacewicz
Wojciech Zawadzki
Galerii Korytarz
policja zabezpiecza
ślady.
Jeleniogórskiego Centrum
Kultury.

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WIADOMOŒCI

Laudacji Honorowej Obywatelki Jeleniej Góry, ludzi
zasłużonych dla miasta
oraz laureatów dorocznej nagrody wysłuchali
w przedświąteczny wtorek
zgromadzeni na uroczystej
sesji rady miasta, która odbyła się po południu w sali
kameralnej Filharmonii
Dolnośląskiej.

Fot. Konrad Przezdzięk

niogórskiego Stowarzyszenia Osób
Bezrobotnych. Uhonorowana nie
kryła wzruszenia. — To najcenniejsze
wyróżnienie, jakie dostałam w życiu.
Zdaję sobie sprawę, że przyznanie
takiego tytułu czynnemu politykowi
nie jest łatwe. Dlatego tym bardziej
dziękuję – mówiła.

Fot. Konrad Przezdzięk

Cuda z lodu

W miniony weekend na oczach jeleniogórzan powstało
osiem nietypowych rzeźb, które stanęły na placu Ratuszowym i w Parku Zdrojowym. Dzieła znanych artystów
z Polski zostały podświetlone. Lodowe cuda będą karmić
oczy mieszkańców do 10 stycznia.
Aura zrobiła w miniony weekend
miłą niespodziankę organizatorom
II Karkonoskiego Festiwalu Światła.
Do gali lodu potrzebny był mróz,
a na dodatek sypnęło śniegiem. Od
sobotniego popołudnia artyści rzeźbiarze zabrali się do dzieła. W Parku
Zdrojowym lodowe bryły zaczęły
nabierać kształtów Królowej Marysieńki u Wód oraz pospolitej
wiewiórki. Na placu Ratuszowym
z kawałów lodu począł „wyłaniać”
się, między innymi, jeleń. Prace nad
modelowaniem i dopieszczaniem
rzeźb z pomocą różnych narzędzi,
w tym piły mechanicznej i palnika,
trwały jeszcze do niedzieli. Po
zamknięciu tego numeru Jelonki
lodowe cuda ożyły dzięki iluminacjom II KFŚ.

Atrakcje przed nami

W dniach od 8 do 10 stycznia
iluminowane będą budynki w Cieplicach i Park Zdrojowy. W Pałacu
Schaffgotschów zapowiedziano pokaz instalacji świetlnych Akademii
Sztuk Pięknych. Do gwiazd pofruną
świecące lampiony, a swoimi umiejętnościami pochwalą się tancerze
ognia z grupy Anstis. Zachwyci
pokaz świateł laserowych z muzyką. Zwieńczeniem imprezy będzie
pokaz fajerwerków w związku
z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy.
Szczegółowy program na www.
jelonka.com.

(Angela/tejo)

Statuetki Zasłużonego dla Miasta
Jeleniej Góry odebrali goprowiec
Waldemar Bartnicki, opiekun zamku
Chojnik Jerzy Czajka, szef jeleniogórskiego oddziału Polskiego Związku
Walki z Kalectwem Leszek Karbowski,
lekarz laryngolog Adam Kuźniar,
przedsiębiorca Jens Krueger, Elżbie-

Wojskowy ceremoniał,
mnóstwo oficjeli i podniosła atmosfera – to wszystko podczas wtorkowej (29
grudnia) uroczystości przekazania nowej placówki
Sudeckiemu Oddziałowi
Straży Granicznej, który będzie stacjonował w Jeleniej
Górze przy ulicy Hirszfelda. Pogranicznicy pomogą
w pilnowaniu porządku na
terenie stolicy Karkonoszy
i okolic.
Stu trzydziestu strażników granicznych, kilku pracowników
cywilnych oraz licznych gości
przywitał gospodarz miasta, prezydent Marek Obrębalski. Tradycyjnie
przecięto wstęgę. Poświęcenia
nowej siedziby dokonał w towarzystwie hierarchów duchowych WP,
SG biskup polowy Wojska Polskiego
ksiądz Tadeusz Płoski, który powiesił również poświęcony wcześniej
krzyż. Zaproszeni goście udali się
na zwiedzanie nowej pachnącej
jeszcze farbą placówki.
Nowa siedziba SG to dwa budynki wybudowane w latach
siedemdziesiątych, całkowicie
wyremontowane i zaadaptowane
na potrzeby nowych lokatorów.
Łączna powierzchnia użytkowa to
1500 m kwadratowych.W budynkach uzyskano 30 pomieszczeń biurowych, sale wykładowe, magazyn
broni. W dolnych kondygnacjach
znalazły miejsce pomieszczenia
izby zatrzymań wraz z zapleczem
sanitarnym. Wybudowano też
garaże i kojce dla psów.
Placówka dostosowana jest do
obsługi osób niepełnosprawnych.
Przebudowywana była przez dwa
lata. Zapłaciło za to państwo ze
środków na modernizację policji
i straży: granicznej oraz pożarnej.

ta Rzemińska, dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 2, alpinista i ratownik Wiktor Szczypka, sportowiec
i pedagog Mirosław Wieczorkiewicz,
fotografik i architekt Jerzy Wiklendt
oraz tłumaczka języka niemieckiego
i popularyzatorka wiedzy o regionie
Marianna Kurowska. Nagrody za

działalność społeczną przyznano małżeństwu sobieszowian związanemu
przez lata z miejscową podstawówką
Zofii i Zbigniewowi Popkom. Uhonorowani w kilku zdaniach dziękowali
za zaszczyty.
Na zakończenie uroczystej sesji
uhonorowani stanęli do wspólnego

zdjęcia, a fanfarzyści Filharmonii
Dolnośląskiej odtrąbili hejnał Jeleniej
Góry. Anna Ragiel podkreśliła, że
na wyróżnienia zasługuje znacznie
więcej mieszkańców miasta i kolejna
okazja, aby ich uhonorować będzie
już w tym roku.

(tejo)

Z pompą na początek

Fot. Rylit

Po porywającym występie kwintetu złożonego z filharmoników
dolnośląskich zespołu Classique Moderne, nastąpiła zasadnicza część
uroczystości: wręczenie statuetek,
dyplomów i bukietów wyróżnionym
osobom. Laudacje czytała Dorota Bąblińska-Korczycka, aktorka Zdrojowego Teatru Animacji, statuetki wręczali:
zastępczyni przewodniczącego rady
miejskiej Anna Ragiel i prezydent
Marek Obrębalski.
Tytuł Honorowej Obywatelki Jeleniej Góry rada miejska przyznała
Marzenie Machałek, posłance Prawa
i Sprawiedliwości na wniosek Jele-

Trzynastu wspaniałych

Strażnicy, którzy będą stacjonowali
w placówce, wzmocnią siły policji,
straży miejskiej, inspekcji transportu drogowego i służby celnej. Do
dyspozycji będzie także kilka psów

Dostali medale
Szef Straży Granicznej wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez
ministra spraw wewnętrznych i admi-

specjalnie wyszkolonych do wykrywania
narkotyków.

(rylit)
nistracji. Złoty Medal za Zasługi dla
Straży Granicznej otrzymał wojewoda
dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. Srebrne
medale otrzymali: płk Wiesław Rokicki,

oraz ppłk Adam Zakrzyka. Brązowymi
wyróżniono mjr Renatę Bieganowską i mł.
chor. Krzysztofa Rzeszutkę.

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
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Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

KA

Fo
t.

zbliż a j ą c
w i e r nyc h d o
Stwórcy.
Takie refleksje snuł pokonując ostatnie stopnie, ponad którymi mieściła się wąska
dzwonnica. Odruchowo zrzucił
z twarzy sporego pająka, który
usiłował zakraść się do nozdrzy
wielkiego intruza. Minął przybitą do belki tabliczkę w języku
niemieckim. Przystanął na
chwilę odcyfrowując niezbyt
wyraźny w półmroku napis:
Mit FM III 3 X gespritz 1. 7 .
1944 Fa. Wiltsch. Hirschberg.*
Wzruszył ramionami. – 12 lat
temu. Hmmm, tu były Niemcy
– pomyślał.
Przez wąskie otwory okienne wpijało się klinami ostre
światło niosąc fale gorącego
powietrza mieszające się z odorem stęchlizny i przemijania
bijącym z wnętrza zimnej

uczcie,
na jaką
od rana
oczekiwał:
oglądaniu panoramy miasta.
Wzrok mężczyzny zalany zost ał
widokiem bajecznym.
W falującym i lekko przymglonym od gorąca powietrzu
w trzy plany tego fascynującego obrazu namalowanego ręką
Stwórcy i ludzi, wpisywały się
budynki, inne wieże oraz okalające całość wzgórza. Pokryte
zielenią liści, które powoli traciły soczystość barwy na rzecz
pasteli pełni lata nadawały
całości wdzięcznego obramowania. Miał ochotę zdjąć ten
obraz, niczym landszaft ze
ściany, wsadzić go pod pachę
i czmychnąć czym prędzej
przez nikogo niezauważony
z bezcennym dziełem sztuki
Mistrza.
Wtem jego uwagę przykuł
dźwięk dzwonu zegara na najbliższej wieży, należącej – jak
się wcześniej dowiedział – do
ratusza. Południe – pomyślał.
Instynktownie obrócił głowę,
aby przyjrzeć się dzwonom
w kościelnej wieży. Dzwonom? Zamiast spodziewanych
kilku w półmroku odznacza
się kształt tylko jednego. Jego

znajomego, aby wpadł na ten
plener z aparatem. A teraz
nadworny fotograf paradował
z panną. Nie to, że pod rękę,
ale…
Raptem para zatrzymała
się. Z tej odległości obserwator z wieży nie mógł
słyszeć, o czym rozmawiali. Poczuł się
jak na niemym filmie, kiedy trzeba
sobie wyobrazić
treść dialogów.
– Oświadcza jej
się? A może
wręcz przeciwnie?
Może zaraz się
pokłócą!
I rozejdą
zwaśnieni! – gdybał
poruszając ustami. – Miłosny
zawód! Romantyczna historia!
Ha, gdyby wiedział, że kościół
jest otwarty i wejście do wieży
też, w goryczy klęski uczuć
i w przypływie traumatycznego
bólu serca, na pewno w te pędy
wspiął by się na szczyt, aby tu
– w obliczu Pana Boga, rozwa-

żyć, czy warto dalej żyć.
– Przecież to tylko skok i…
już. Koniec problemów. Koniec
wszystkiego! – powiedział
głośniej i za chwilę jakby przecząc sam sobie pokręcił głową
i odruchowo pomachał dłońmi
chcąc wypłoszyć czarne myśli
skrzydlate jak złowróżbne gawrony. Para trwała tymczasem
w bezruchu, niczym w fotograficznej stopklatce. Teraz
sam żałował, że nie ma aparatu
i że robienie zdjęć nigdy go nie
fascynowało. Widok ulicy z lotu
ptaka z zastygłą w uczuciowej
rozterce parze pięknych, młodych ludzi poruszyłby chyba
każdego.
W zasięgu ich wzroku była
podstawa wieży. – Miała być tak
duża, że mógł na niej zawrócić
wóz zaprzęgnięty w sześć koni,
nie przekraczając jej – odnotował przed laty kronikarz Hensel. Stali w cieniu imponującej
budowli, na szczycie której
błyskało złotem wieńczące
wieżę jabłko z krzyżem.

Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy za
tydzień
Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI
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kiem. Był w Warszawie, kiedy
budowano Pałac Kultury i Nauki im. Stalina. Budowniczy
chcieli sięgnąć nieba z pomocą
potężnych żurawi, które
osaczały plac budowy
swoimi ażurowymi
konstrukcjami. No,
ale to jest połowa
XX wieku! A kiedyś? Tych udogodnień nie
było, a wieże – rosły
symbolicznie

i ciemnej konstrukcji. Zasapany postawił stopę na pokrytej warstwą kurzu i ptasiego
guana drewnianej podłodze.
Dechy wyglądały na lekko
spróchniałe.
Stąpając po nich czuł, że
uginają się one pod ciężarem
jego ciała. To jednak było złudzenie: potężna konstrukcja
wytrzymała dziejowe wichry
i jego 70 kilogramów nie zrobiły na niej najmniejszego
wrażenia. Dotarł w końcu na
wysokość okna, wspiął
się po kamiennych
występach, aby
oddać swoje oczy

kontur zlewa się z grubym
sznurem, który dynda niemal
niezauważenie pobudzany
lekkim wiewem powietrza
prześlizgującego się z okna
do okna. – Wojna, armaty
– pomyślał skojarzeniem. –
Armia Hitlera potrzebowała
armat. W 42’ przetopiono na
działa dwa nasze dzwony** –
przypomina sobie cichy głos
proboszcza, który stwierdził,
że na dzwonnicę kościelny
nie chodzi, bo nie ma po co.
– Zakazali dzwonić na mszę –
stwierdził cicho proboszcz.
Kiedy wybiło dwunaste uderzenie ratuszowego zegara,
jego pogłos wciąż kołatał się po
wyciszonym starym mieście. –
Właśnie – pomyślał. – Gdzie tu
są ludzie? Wymiotło? Z wysokości szóstego piętra – jak napisał
kronikarz jeleniogórski Daniel
Hensel – szczególnej urody wieży, zbudowanej z kamiennych
sześcianów – miejskiego gwaru
nie było słychać niemal wcale.
Dopiero po chwili zamajaczył
się gdzieś stonowany odległością zgrzyt kół tramwaju, który
powoli wyłonił się zza kamienicy znajdującej się po lewej
stronie wieży, aby przepaść
za rogiem kolejnego budynku
i zniknąć w przestrzeni domów
z oddalającym się turkotem.
– A jednak ktoś tu jest!
– powiedział sam
do siebie półgłosem widząc idącą
przyspieszonym
krokiem parę.
Ona: schludna filigranowa blondynka w letniej
sukience, on
– wysoki
ciemnowłosy
facet
z aparatem fotograficznym i skórzaną torbą przewieszonymi przez ramię. – Fiu, fiu!
Ten to nie próżnuje! – mruknął
rozpoznając Jerzego. Spotkał
go we Wrocławiu. Przez przypadek dowiedział się, że robi
zdjęcia. Całkiem niezłe! Potrzebował fotografii do swojej
pracy, więc poprosił nowego

Fot. Konrad Przezdzięk

Z wieży
widać
lepiej

Wspinał się w półmroku po wyszlifowanych stopami dzwonników stopniach kamiennych schodów.
W środku było chłodniej niż w zgęstniałym od upału
starym mieście, ale i tak oblewał go zimny pot. Jeszcze tylko jedna kondygnacja i dotrze do niewielkich
otworów okiennych, z których miał zamiar podziwiać imponującą panoramę Jeleniej Góry.
Pozostawiając za sobą kołaczący się po wnętrzu konstrukcji wieży pogłos nieśmiałych
kroków zbliżał się do jaśniejącego powyżej celu wyczerpującej, choć przecież wcale
nie takiej długiej wędrówki.
Pomyślał, że – choć oblepiony
kurzem zmieszanym z potem
i pajęczynami – i tak miał wiele
szczęścia. Proboszcz, przemiły
ksiądz o dobrodusznym obliczu i głosie tak cichym, że
musiał dobrze wytężyć słuch,
aby cokolwiek usłyszeć, nie
miał nic przeciwko temu, aby
nieznany gość wspiął się na
wieżę kościoła świętych Erazma i Pankracego. Nawet nie
musiał duchownemu pokazywać specjalnego upoważnienia
wydanego przez dziekana
z Uniwersytetu Bolesława Bieruta we Wrocławiu.
Bumaga opatrzona kilkoma
autografami i pieczęciami miała być kluczem otwierającym
wszystkie drzwi dolnośląskich
zabytków, zwłaszcza ich części
niedostępnych dla maluczkich.
On, świeżo upieczony pracownik naukowy instytutu historii,
w poszukiwaniu materiałów
do planowanej pracy doktorskiej, mógł wejść do każdego
zakamarka starych kościołów,
pałaców i zamków. Zabrał się
wraz ze studentami architektury, uczestnikami wakacyjnego
pleneru, którzy za cel wybrali
sobie Jelenią Górę.
Wiedział, że jego dysertacja
będzie o wieżach, ale wciąż
jeszcze nie miał konkretnego
tematu. Od zawsze fascynowały go te strzeliste budowle
wzniesione – wydawać by się
mogło – nadludzkim wysił-
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Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Był środek tygodnia i pora, kiedy mężczyźni
wytrwale pracują w zakładach, biurach i
fabrykach.

* W lipcu 1944 roku, w ferworze przed zbliżającą się wielkimi krokami porażką
III Rzeszy na kręte schodki wieży kościoła parafialnego wspina się strażak, który
wszystkie drewniane elementy pokrywa specjalną, ognioodporną substancją.
I odnotowuje ten fakt bardzo skrupulatnie na tabliczce

** Historyczne dzwony w kościele św. Erazma i Pankracego zostały po raz pierwszy
przetopione na armaty podczas I Wojny Światowej. Nie oszczędzono żadnego
z trzech. Na nowe dzwony Hirschberg czekał niemal 20 lat. W roku 1924 za pomocą
specjalnej dźwigni wciągnięto je na kościelną wieżę. Jeden z dzwonów nie zmieścił
się w oknie. Trzeba usunąć kilka kamieni. Po kolejnym dwudziestoleciu – dzwony
znów przeznaczone zostały na cele militarne: trwała II Wojna Światowa, a wojska
nazistowskie zaczęły ponosić klęski na froncie wschodnim. Dzwony skompletowano
dopiero w roku 1966 jako votum na Milenium Chrztu Polski.
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Zespół Cieśni Nadgarstka

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

Klinika Chirurgii 1 Dnia

Jakie są przyczyny?
Powstaje on na skutek zwiększonego ciśnienia, które powoduje
niedkorwienie, przygniecanie lub
(bardzo rzadko) przerwanie nerwu. Ogólne przyczyny nie są do
końca znane , ale składają się na nie
czynniki ogólnoustrojowe i lokalne
(miejscowe)
Co to są czynniki ogólnoustrojowe i lokalne?
Do czynników ogólnoustrojowych
należą : reumatoidalne zapalenie
stwów, niektóre zaburzenia hormonalne(cukrzyca, niedoczynność tarczycy, akromegalia, menopuza) oraz
zatrzymanie wody w organizmie
charakterystyczne dla ciąży.
Ponadto: amyloidoza (skrobiawica), alkoholizm, zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, otyłość
itp.), nikotyzm. Zaostrzenie procesu
chorobowego lub ujawnienie zmian
utajnoych (subklinicznych) może

występować w okresie przedmiesiączkowym.
Jak dzielimy czynniki urazowe i nieurazowe?
Czynniki urazowe to złamania ,
przemieczenia kości w obrebie nadgarstka, stłuczenia o także sumujące
się mikrourazy okolicy nadgarstka.
Do czynników nieurazowych
natomiast zaliczamy zapalenie
pochewek ścięgnistych oraz guzy
tej okolicy (np. torbiele, tłuszczaki,
guz olbrzymiokomórkowy czy cysty
epidermalne),chorobę (przykurcz)
Dupuytrena oeraz wady anatomiczne ścięgien i mięsni.
Do czynników można również
zaliczyć wiek powyżej 40 roku życia
i niestety płeć żeńską.
W pływ ma także rodzaj naszej
pracy ( maszyniści, kasjerzy, przetwórstwo, informtycy, cięzka praca
fizyczna) w szczególności gdy była

* 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

Poradnia Ortopedyczna
NZOZ Karkosnoskie Centrum Medyczne
Lek. Med. Wojciech Patkowski

ona wykonywana bez przestrzegania zasad higieny pracy w okresie
od 20 do 40 roku zycia.
Jakie są objawy Zespołu Cieśni
Nadgarstka?
Rozwijają się stopniowo i niestety
przybieraja na sile wraz z postępem
choroby.
Odczuwane jest cierpnięcie palców I,II,III czas IV (kciuka, palca
wskazującego , środkowego, serdecznego), szczególnie po długim
bezruchu, np. w nocy.
Ból i cierpnięcie palców nasila się
po długotrwałym przebywaniu w
przymusowej pozycji ręki – np. w
czasie jazdy na rowerze, czy przy chodzeniu o kulach, lub przy forsownej
pracy, przy czym unoszenie kończyn
do góry i potrząsanie nią przynosi
ulgę. Później następuje utrata precyzji np. niemożność utrzymania
śliskich przedmiotów. Słabnie też
siła mięsni, co jest zauważalne przy
próbie uścisku. Czasem ból może
promieniować do łokcia. Późnym
objawem choroby są zaniki mięśni
ręki, tak, że pacjenci często sami

zauważają np. spłaszczenie kłębu
kciuka.
Jak można leczyć i diagnozować schorzenie ?
Diagnostyka: badaniem najlepiej
opisującym stan nerwu pośrodkowego jest elektromiografia (EMG)
– badanie przewodnictwa nerwów
i skurczów mięsni w odpowiedzi na
bodziec elektryczny.
Leczeniem z wyboru jest zabieg
operacyjny, polegający na nacięciu
troczka zginaczy. Klasycznie wykonuje się małe cięcie na nadgrastku,
ale zabieg można też wykonać
artroskopowo. W obu przypadkach
wyniki są zbliżone do siebie.
Po zabiegu nie jest konieczny
pobyt w szpitalu , więc jeśli zabieg
wykonany był rano, to wieczorem
jeśli nie ma przeciw wskazań ,
pacjent może iść do domu.

Karkonoskie Centrum Medyczne

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.

Z LOTU PTAKA

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ (duże)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK (małe)

Dwa spojrzenia na Pałac i Zamek Lenno: z pokładu samolotu i z ziemskiej perspektywy. Jeszcze jesienny, wczesnogrudniowy krajobraz zdradza nam swoje uroki, które w innych porach roku przysłaniają liście. Barokowy kompleks zabudowań dworsko-folwarcznych
niemal sąsiaduje z najstarszym w Polsce zamkiem warownym, a raczej z jego resztkami (obecnie w remoncie). Jeśli uda się go skończyć, być może już w tym roku, posiliwszy się wyśmienitym żurkiem w pałacu, wyruszymy na przechadzkę ku wieży zamkowej, skąd
rozciąga się przepiękna panorama Doliny Bobru i Karkonoszy. A po drodze do zwiedzenia kościółek świętej Jadwigi położony przy szlaku imienia patronki Dolnego Śląska. Oby do wiosny!
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SPORT

Fot. Raczyński

Brawo, trampkarze!
Karkonoski Klub Sportowy w Jeleniej Górze organizował we wtorek w hali przy ul.
Złotniczej halowy turniej piłkarski dla trampkarzy (rocznik 1995 i młodsi).
Początkowo turniej miał odbyć się
w innej formule, z podziałem na dwie
grupy. Jednak z nieznanych przyczyn
nie przyjechała ekipa Top Talent z
Wrocławia. W ostatniej więc chwili
zmieniono regulamin rozgrywek na
system: „każdy z każdym”.
Udział wzięło siedem drużyn z
Dolnego Śląska: KKS Jelenia Góra,
Karkonosze Jelenia Góra, Szczyt Boguszów Gorce, Victoria Świebodzice,
FC Academy Wrocław i GOKiS Dobromierz Roztoka. W sumie rozegrano
aż 21 meczów, każdy po 11 minut.
Ogółem strzelono 43 bramki, w tym
19 Świebodzice.
Najwięcej emocji przysporzył

mecz Karkonoszy ze zwycięzcami turnieju Victorią Świebodzice.
Jeleniogórzanie rozegrali najlepszy pojedynek w całym turnieju.
Zabrakło szczęścia. Przed samym
końcem świebodziczanie zdobyli
dwie bramki i wygrali po raz szósty.
Młode Karkonosze przegrały dwa
razy i pokonały Acdemię Wrocław
2:1. Inny jeleniogórski zespół KKS
zajął drugie miejsce. Organizatorzy
dziękują Mariuszowi Szalejowi z
Zakładu Ochrony Środowiska „Decybel” w Jeleniej Górze za ufundowanie
nagród i pucharów.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Szymona Czechowskiego z KKSu

Jelenia Góra, bramkarzem Kamila
Słonkowicza z Juventuru Wałbrzych,
strzelcem – Artura Sukiennika z
Victorii Świebodzic.

Aldona Hawer

Końcowa kolejność:
1.Victoria Świebodzice
2.KKS Jelenia Góra
3.Juventur Wałbrzych
4.FC Academy Wrocław
5.KS Karkonosze Jelenia Góra
6.Szczyt Boguszów Gorce
7.GOKiS Dobromierz Roztoka

Na nartach z Czechami
Przed świętami narciarze biegacze z klubu MKS Karkonosze Jelenia Góra przebywali
na zgrupowaniu w Czechach, wykorzytując pierwszy w tym sezonie śnieg. Młodzi sportowcy rozpoczęli działania w ramch projektu „Ať to frčí nám i vám“.
chy, a MKS Karkonosze Jelenia
Góra.
Projekt „ Ať to frčí nám i
vám“ będzie realizowany przy
współpracy z Międzyszkolnym
Klubem Sportowym - Karkonosze Sporty Zimowe z Jeleniej
Góry, który będzie realizowany,
jako samodzielny mikropro-

Fot. Wiktor Bąkiewicz

Narciarze biegacze z naszego klubu trenowali razem ze
swoimi rówieśnikami z Czech
podczas wspólnego zgrupowania w Szpindlerowym Młynie w
ramach Europejskiej Współpracy
Transgranicznej pomiędzy Sportową Akademią Szpindlerowy
Młyn (Špindleruv Mlýn) – Cze-

jekt finansowany z Funduszu
mikroprojektów Euroregionu
Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Republika Polska 2007
– 2013. Realizatorem projektu
będzie Akademia Sportowa,
o.s. (Sportovní akademie, o.s.)
Špindlerów Młyn.
Celem projektu jest za pośrednictwem partnerstwa zyskać
nowe doświadczenia w sferze
przygotowania treningowego dzieci (które poświęcają
się narciarstwu biegowemu),
uzyskania nowych informacji
z metodyki treningowej i przygotowania do zawodów oraz
uatrakcyjnić trudnego fizycznie
przygotowania fizycznego zawodników z najniższej kategorii
wiekowej.

Aldona Hawer

ŻAKI W DZIESIĄTCE
Czeski zespół Lazne Belohrad wygrał pierwszy turniej
Silesian Winter Cup. Zmagania młodych piłkarzy od
niedzieli trwają w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów.
Głównym organizatorem Silesian Winter Cup jest Gryf
Świdnica. Do Świdnicy przyjechało blisko pięćdziesiąt
zespołów z całej Polski i Czech.

Fot. Organizator

Jako pierwsi w szranki stanęli
najmłodsi piłkarze (rocznik 2001 i
młodsi). Głównym sponsorem tego
turnieju była firma Galles. Trofeum
pojedzie do czeskiego Belohradu.
Młodzi Czesi wygrali sześć z pięciu
spotkań. W finale 3:1 zwyciężyli
swoich rodaków z Nachodu. Trzecie miejsce zdobył KUKS Kalisz, a
czwarte Top Talent Wrocław.
Nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodników
odebrali:

ˇ Najlepszy Zawodnik Turnieju
- Patryk Ostrowski - Top Talent
Wrocław
ˇ Najlepszy Bramkarz Turnieju
- Emil Ryż - Gryf Świdnica
ˇ Najlepszy Strzelec Turnieju Marek Rajno - Hradec Kralove

Aldona Hawer

Ostateczna klasyfikacja :
1. Hradec Kralove
2. Oderka Opole
3. Top Talent Wrocław
4. Gryf Świdnica
5. Victoria Wałbrzych
6. KUKS Kaliszanin
7. Śląsk Wrocław
8. Karkonosze Jelenia Góra
9. AKS Strzegom
10. Gryf II Świdnica
11. Skarbimierz
12. Orzeł Ząbkowice

Sportowe życzenia na Nowy Rok
W Nowym 2010 roku życzmy wszystkim jeleniogórskim sportowcom zdrowia, aby kontuzje omijały was szerokim łukiem; abyście nie musieli martwić się o finanse klubu, a
jedynym uczuciem, jakiego doznacie będzie duma po zwycięstwie.
Mai Włoszczowskiej
bezpiecznych tras, jeszcze
większej szybkości, kolejnych
medali i kontynuacji promowania naszego miasta na
arenie międzynarodowej.
Kolarzom z naszego regionu
wielu udanych wypraw i
nowych tras rowerowych.
Powodzenia na Olimpiadzie w
Vancouver dla zawodników
reprezentujących klub MKS
Karkonosze sporty zimowe.
Kolejnych powołań do Reprezentacji Narodowych dla naszych szczypiornistek.
Dla KPR-u utrzymania jedynej
w Jeleniej Górze ekstraklasy.
Rezerwom Klubu Piłki Ręcznej i
Finepharmowi awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Kolejnych medali Mistrzostw
Polski dla naszych, młodych

Stec i Włoch

górą wśród asów
20 grudnia w Lublinie Automobilklub Chełmski organizował doroczne podsumowanie sportu samochodowego
w okręgu lubelskim – Kryterium Asów Toru Lublin.
Organizowane już po raz dziesiąty święto lubelskiego
sportu samochodowego, pomimo dwudziesto stopniowego mrozu, zgromadziło wielu kibiców... Całe zawody
wygrała załoga Mariusz Stec i Łukasz Włoch.
W tym roku formuła imprezy
była nieco zmieniona, tak ażeby
była jeszcze bardziej atrakcyjna
dla kibiców i uczestników. Część
podstawowa kryterium składała
się z pięciu odcinków specjalnych
– o miejscu końcowym w klasach
decydowała suma tych wyników.
Następnie najlepsza szóstka z
klasyfikacji generalnej po części
zasadniczej plus jedna załoga zakwalifikowana przez organizatora
walczyła o końcowe zwycięstwo
na „Karowej Toru Lublin”. Na
„Karowej Toru Lublin” była beczka
i nawrót, a więc elementy znane
z prawdziwej Karowej. Ten etap
także zwyciężył Mariusz Stec,

a pilotował go jeleniogórzanin
Łukasz Włoch.
Warunki na trasie były fatalne,
wysoki śnieg i asfalt pokryty mrozem. Organizator zawodów wydał
zakaz używania okolcowanych
opon. Załoga Stec-Włoch używała
opon seryjnych, które w tą mroźną
pogodę sprawdziły się świetnie.
W latach 2003-2008 sześć razy
pod rząd zwycięzcami Kryterium
byli Piotr Maciejewski i Piotr Kowalski startujący Lancerem. W
tym roku Misia i Koviego pokonała
„nasza” załoga!

Aldona Hawer

tenisistek.
Zmian na lepsze w naszym lokalnym futbolu. Utrzymania w
lidze dla piłkarzy Karkonoszy,
najstarszego piłkarskiego klubu
w mieście.
Sukcesów na mistrzostwach i
Olimpiadach Młodzieżowych
dla uzdolnionych lekkoatletów MKL „12”.
Powrotu do for my Karinie
Włostowskiej i wszystkim pływakom z MKS Jedenastki.
Sponsora dla klubu
KS Sudety, dogrania do końca
sezonu, udanych transferów i
okazałych zmian w przyszłym
roku.
Kierowcom, pilotom rajdowym Automobilklubu Karkonoskiego niewymagających
tras, bezpiecznego dotarcia
do mety.
Siatkarzom większej ilości

zwolenników. Tenisistom
stołowym Bobrów, łucznikom
oraz badmintonistom Chojnika samych zaciętych spotkań i
większego zainteresowania ich
dyscyplinami.
Bokserom
samych wygranych walk przez
nokaut.
Zapaśnikom
powołań do kadr y i samych
miejsc na podium krajowych
zawodów.
Koszykarkom ciągłego wzrostu formy i umiejętności.
Mistrzowskiej formy dla karateków z Jeleniogórskiego Klub
Oyama karate i muay thai.
Jeleniogórskim kibicom niezapomnianych wrażeń i wielkich emocji podczas meczów,
występów, wspierania naszych
sportowców.
Aldona Hawer

Karkonosze najlepsze
wśród juniorów
Turniejem Juniorów Młodszych Karkonoski Klub Sportowy w Jeleniej Górze zakończył cykl turniejów w 2009
roku. Zwycięzcami ostatniego dnia zostały Karkonosze.
W zawodach udział wzięli:
KKS Jelenia Góra, Kwisa Świeradów, Zagłębie Wałbrzych,
Vi c t o ri a Ś wi ebo dz ic e. MKS
Szczawno Zdrój, Karkonosze Jelenia Góra i Łużyce Lubań. Top
Talent Wrocław, jak w poprzednich dniach nie przyjechał.
Podopieczni Tomasza Walczaka nie przegrali żadnego
z sześciu spotkań, pięć razy
zwyciężyli, raz zremisowali, z

gospodarzami turnieju KKS-em
Jelenia Góra 1:1.
Organizatorzy dziękują Urzędowi Miasta Jelenia Góra, Ireneuszowi Taraszkiewiczowi
- Dyrektorowi Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze, Okręgowemu Związkowi
Piłki Nożnej w Jeleniej Górze.

Wyniki naszych drużyn:
Karkonosze Jelenia Góra - Zagłębie Wałbrzych 1:0
Karkonosze Jelenia Góra - KKS Jelenia Góra 1:1
Karkonosze Jelenia Góra - Łużyce Lubań 1:0
Karkonosze Jelenia Góra - MKS Szczawno Zdrój 2:0
Karkonosze Jelenia Góra - Kwisa Świeradów 2:0
Karkonosze Jelenia Góra - Victoria Świebodzice 1:0
KKS Jelenia Góra - MKS Szczawno Zdrój 1:0
KKS Jelenia Góra - Zagłębie Wałbrzych 2:0
KKS Jelenia Góra - Łużyce Lubań 1:2
KKS Jelenia Góra - Victoria Świebodzice 0:1
KKS Jelenia Góra - Kwisa Świeradów 0:0

Aldona Hawer

Końcowa kolejność:
1. Karkonosze Jelenia Góra
2. Victoria Świebodzice
3. Łużyce Lubań
4. KKS Jelenia Góra
5. Zagłębie Wałbrzych
6. Kwisa Świeradów
7. MKS Szczawno Zdrój
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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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Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

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

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

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

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

196 21

JELENIA GÓRA
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DYSPENSA

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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h

info@carat-auta.eu

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

Fot. Archiwum

Kurowska na podium

Najlepsze wyniki od kilkunastu lat uyzskali zawodnicy klubu MKS Karkonosze
Sporty Zimowe. Małgorzata Kurowska
(1.27,897) uplasowała się na trzeciej pozycji w zawodach Pucharu Świata juniorek w
saneczkarstwie, które odbyły się w łotewskiej Siguldzie.

Zawody wygrała Austriaczka Mona Wabnigg (1.27,101)
przed reprezentantką gospodarzy Elizą Tirumą (1.27,418).
Nie startowały
Niemki, które
Trzecia lokata to spory sukces jeleniogórskiej saneczkarki.
w komplecie zajęły podium w
dwóch poprzedTrenerem naszych zawodników jest nasz wychowanek, były zawodnik Przemysław
nich
zawodach
PŚ
w rosyjskim
Pochłód - obecnie asystent trenera Kadry Polski.
Paramonowie. Jedenaste miejsce

w Siguldzie zajęła Oktawia Zych,
dwunasta była Ewa Kuls, a trzynasta Ewa Pawliszak.
Wśród mężczyzn Michał Długosz
był ósmy w jedynkach, Filip Romański zajął 14. miejsce. Zwyciężył
Rosjanin Jewgienij Woskriesenski.
W rywalizacji dwójek najlepsi
okazali się Włosi Ludwig Rieder i
Patrik Rastner. Na ósmej lokacie
sklasyfikowani zostali Filip Romański i Jakub Kowalewski.

Aldona Hawer

Z KSK do Norwegii
Wychowanek Karkonoszy, bramkarz Danel Berbecki występuję w norweskiej lidze. Dotychczas grał w IV- ligowym
klubie Sunnylven Hellesylt, jednak od nowego sezonu
będę zawodnikiem III- ligowego klubu Stranda IL.
Stranda to beniaminek. Przez
dwa sezony Daniel grał przeciwko
nowemu klubowi. Po awansie
był pierwszy na liście życzeń
trenera.
Sezon staruje w kwietniu.
Jest szansa, że jeleniogórzanin
stanie naprzeciw tegorocznego
zdobywcy pucharu Norwegii
AFK Aalesund lub z wicemistrza
Molde FK.
– Daniel gra na najwyższym poziomie w okolicy i przynależność
do Stranda była prawidłowym

wyborem. Jest profesjonalnym
bramkarzem, grał już na dobrym
poziomie w wielu krajach. Do
Norwegii przyjechał z drugiej ligi z
Islandii. Szybko udowodnił swoja
przydatność i ogromny potencjał
– czytamy na klubowej stronie
Strandy. Zawodnik przyczynił się
do uzyskania przez klub wielu
punktów, emanuje energią na
treningu, jest gotów wygrywać
batalie z innymi bramkarzami.

Aldona Hawer

Aga nie zawiodła Młodzicy Karkonoszy blisko sukcesu
W zaliczanym do klasyfikacji generalnej biathlonowego
Pucharu Świata rozegranym w słoweńskiej Pokljuce
biegu pościgowym świetnie spisała się Agnieszka Cyl MKS
Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra.

Mikołaj
na basenie

Przed świętami dzieci ze
Szkółki Pływackiej „Delfin”
na basenie przy Szkole Podstawowej nr 11 odwiedził
św. Mikołaj. W nietypowej
„wodnej” imprezie mikołajkowej brało udział około
50 pływaków w wieku 4 – 6
lat. Ulubiony święty pływał
po basenie łódką! Maluchy
miały do pokonania siedem
stacji podczas, których mogły popisać się umiejętnościami pływackimi. Zabawę
dzieci obserwowali rodzice,
dziadkowie i rodzeństwo
uczestników licznie zgromadzone na trybunach basenu.
O oprawę artystyczną zadbał
zespół, który uczył dzieci
piosenek. Na koniec dzieci
otrzymały od „wodnego”
Mikołaja prezenty.
W przygotowaniu pływackich mikołajek pomagali
uczestnicy kursu na stopień
instruktora pływania organizowanego przez Kolegium
Karkonoskie w Jeleniej Górze.

(ahawer)

Podopieczni Łukasza Kowalskiego w meczu o trzecie miejsce
ulegli gospodarzom, po bardzo
zaciętym meczu 2:3. W zawodach
zwyciężył Orzeł Ząbkowice. We

wcześniejszych dniach triumfowały Lazne Belohrad (2001), Hradec
Kralove (2000) i Gryf Świdnica
(1999). Zawody jedenastolatków
odbywały się pod

patronatem firmy Jodko-Schiewe.
Ufundowany przez nią puchar
trafił do rąk graczy Orła Ząbko-

wice. W finale Orzeł wygrał 2:1 z
Miedzią Legnica.

ahawer

W SUMIE W IMPREZIE ZORGANIZOWANEJ
PRZEZ KLUB SPORTOWY GRYF ŚWIDNICA
WZIĘŁO UDZIAŁ PRAWIE 50 MŁODZIEŻOWYCH
ZESPOŁÓW Z CAŁEJ POLSKI I CZECH.

ahawer
Fot. Świdniczka.com

– Swój występ dedykuję mojemu
mężowi Michałowi, który ma właśnie
urodziny. Od rana
myślałam, że fajnie
byłoby zrobić mu
prezent w postaci dobrego wyniku. Jestem bardzo
zadowolona z biegu i strzelania. Udało
mi się zrobić to, co chciałam zrobić od
początku sezonu, czyli nic nie zepsułam
– powiedziała bezpośrednio po biegu
Agnieszka Cyl.

Fot. Archiwum

Prezent na urodziny

naste miejsce w biegu pościgowym wyrównała swój najlepszy
wynik w historii startów w
Pucharze Świata. Polka, która
bardzo dobrze strzelała oraz
świetnie prezentowała się biegowo, zakończyła starty w roku
2009 bardzo optymistycznym
akcentem.

Mimo wielu dogodnych okazji, młodym piłkarzom z Jeleniej
Góry zabrakło szczęścia.

Rajdowcy pomogą chorym dzieciom
Automobilklub Karkonoski obchodzi w tym roku 30. rocznicę powstania. Stąd pomysł
władz organizacji, aby poprzez dołączenie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
rozpocząć swój jubileusz od mocnego i potrzebnego akcentu.
– Pragniemy pokazać, że miłośnicy sportów samochodowych w
naszym regionie to ludzie z ciepłymi
sercami – deklarują władze AK.
10 stycznia podczas XVIII Finału
WOŚP zapraszają wszystkich
fanów rajdów, którzy mają
„benzynę we krwi” na
Rajdową Wielką Orkiestrę
Świątecznej
Pomocy.
Miejsce

nostki na ulicy Sudeckiej (wjazd,
oznaczony logiem Orkiestry, z drogi
Jelenia Góra – Karpacz, w lewo
za końcem ogrodzenia terenu jednostki)

Fot. Archiwum

Jeleniogórzanka wystartowała jako 27., a ukończyła
turniej na 14. miejscu. Wygrała
Rosjanka Swietłana Sliepcowa.
Agnieszka Cyl zajmując czter-

Wysokie, czwarte miejsce zajęli młodzicy Karkonoszy
Jelenia Góra w szóstej edycji Winter Silesian Cup rozrywanej w Świdnicy.

spotkania to
teren byłej jed-

miejsce to znane miłośnikom rajdów z roz-

Organizator dziękuje za pomoc Karczmie Skalnej, Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli
„Serdeczna Pomoc”, Moto Klub Siedlęcin oraz Stowarzyszeniu Sudety 4x4, oraz firmie „
BRATCCO” Sp. z o.o. za udostępnienie terenu przy ul. Sudeckiej.

grywanego w 2001 roku odcinka
specjalnego podczas Rajdu Karkonoskiego.
Dla gości przewidziano, między
innymi, pokaz sportowej jazdy
zawodników z Mistrzostw
Polski oraz Pucharu
Polski. Będzie
też konkurs dla
a m a t o r ó w,
którzy chcieliby spróbować swoich sił w
bardzo
technicznej próbie jak za
dawnych
lat (cofanie, garaże boczne)
o Wielki
Puchar Automobilklubu
Karkonoskiego. Dzieci będą miały okazję, aby przejechać się rajdowym autem. Będą też emocjonujące
rywalizacje pojazdów rajdowych
kontra samochód Off Road 4x4. Do
tego ognisko i kiełbaski.

(RED)

NASZ PLEBISCYT
Zakończyło się głosowanie w plebiscycie na Sportowca i
Trenera Roku poprzez kupony znajdujące się w Tygodniku Jelonka oraz maile. Ale to nie koniec rywalizacji!
Rozpoczynamy zaś głosowanie
systemem SMS. Smsy należy wysyłać na numer: 7116. O treści PT.PS:
imię i nazwisko kandydata. Uwaga:
głosujemy tylko na „złotą dziesiątkę”, którą ogłosimy we wtorek na

łamach portalu Jelonka.com.
Niżej przedstawiamy pierwsze dziesiątki w kategoriach trener i sportowiec z głosami do
31 XII 2009. Całość rankingu –
www.jelonka.com

Sportowcy:

Trenerzy:

Wojciech Bijan – piłka nożna – KS Karkonosze Jelenia Góra – 81 głosów
Marcin Pawłowski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 58 głosów
Łukasz Włoch - rajdy samochodowe - Automobilklub Karkonoski - 52 głosy
Ireneusz Zakrzewski – boks – Power Boks
Jelenia Góra – 44 głosy
Filip Romański – saneczkarstwo lodoweMKS Karkonosze Sporty Zimowe – 44
głosy
Tomasz Kołodziejski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 15 głosów – 28 głosów
Rafał Niesobski - koszykówka – KS Sudety
– 19 głosów
Sabina Kobzar – piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 15 głosów
Krzysztof Kieć – piłka nożna – KS Chojnik
– 15 głosów
Natalia Lewińska – tenis ziemny – KT
Jelenia Góra – 13 głosów

Adam Słomka – badminton – KS Chojnik
– 41 głosów
Marek Herzberg - piłka nożna – KS Karkonosze Jelenia Góra – 37 głosów
Marek Przeorski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 33 głosy
Janusz Lewiński - tenis ziemny – KT Jelenia
Góra – 26 głosów
Wojciech Lara – siatkówka – KS AZS KK
Jelenia Góra – 13 głosów
Dila Samadowa - piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 10 głosów
Rafał Majda - Jeleniogórski Klub Oyama
karate i muay thai – 8 głosów
Wiktor Żuryński – siatkówka na siedząco
– Simet – 6 głosów
Ireneusz Taraszkiewicz - koszykówka – KS
Sudety – 5 głosów
Artur Czekański - koszykówka – KS Sudety
– 5 głosów
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2009.12.18 godz. 21.10 – 2010.01.01 godz. 13.20
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 135, OGŁOSZEŃ 1130
AGE N T d s o d s z k o d o w a ń EuCO poszukuje do współp r a c y, o s ó b n a s t a n o w i s k o
agenta d/s odszkodowań
wypadkowych. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres
e-mail: a.salamon@euco.
pl - 508 841 459
A N I M AT O R O r l i k 2 0 1 2 Urząd Miasta w Piechowicach poszukuje kandydata
na stanowisko „Animator
- Moje Boisko ORLIK 2012”
w Piechowicach - 757 548
900
C H ATA Ducha Gór - Szkl arska Poręba, pilnie 3 os. do
obsługi baru, 1 os. wypożycz. nart. Stawki do negocjacji; refundacja dojazdu,
zakwaterowanie z dopłatą
- 721 220 041

PRACA
DAM PRACĘ
POTRZEBNA Pani do opieki
nad starszą kobietą w Świeradowie Zdroju na ok. 3
godziny dziennie - 661 571
079
AGENCJA Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
ochrony z terenu Jeleniej
Góry, Leśnej, Gryfowa i okolic.
Praca na stałe. Mile widziane
młode osoby - 605 097 861
AGENT d/s odszkodow ań Kancelaria Brokerska poszuk u j e d o w s p ó ł p r a c y, o s ó b
na stanowisko agenta d/s
odszkodowań wypadkowych.
Wynagrodzenie prowizyjne.
CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202

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.

CIEKAWA praca dodatkowa - Chcesz
się dowiedzieć jak szybko i łatwo
zarobić dobre pieniądze? Przyjdź
na spotkanie firmy Betterware
05.01.2010 w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, 1-go Maja 39
o godz. 17:00 - 602 452 578
DEKARZ - Firma budowlana
poszukuje fachowców do gontów
drewnianych. Praca legalna za
granicą. Dobre warunki - 501
418 553
DEKARZ - umiejącego kłaść gonty
drewniane, udokumentowana
praktyka. Praca za granicą, Belgia,
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
DLA dziewczyn i kobiet - bez
względu na wiek! Od Ciebie
zależy, ile zarobisz - nie robiąc
prawie nic - malaja@op.pl - 506
586 839
DLA studentów - przyjdź i pracuj, 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

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

DO biura nieruchomości - zatrudnimy
młode osoby do pracy w biurze nieruchomości z samochodem. Kodex
nieruchomości - 756 466 913
DO dziecka - poszukuję pani, która
zajmie się dzieckiem od połowy
marca 2010. Najchętniej emerytowaną pielęgniarkę. Wiadomość
js30jg@op.pl - 075 61 33 483
DO firmy porządkowej - Firma
Porządkowa zatrudni na pół etatu
osobę do sprzątania klatek schodowych na terenie Jeleniej Góry - 519
169 359
DO krojenia pieczywa - zatrudnię od
zaraz osobę z doświadczeniem do
krojenia pieczywa. - 516 125 311
DO kuchni w Karpaczu, elastyczne
warunki - 695 943 795
DO obsługi e-mail - pilnie - Jeśli
chcesz sporo zarobić?? napisz kamilaaa3012@wp.pl - 663 611 030
DO pomocy w restauracji - przyjmę
osobę - 509 663 241
DO punktu telewizji N - poszukujemy
3 osób na pół etatu do punktu telewizji N w Tesco. Doświadczenie mile
widziane. CV ze zdjęciem na adres
biuro@mont-sat.pl
DO sklepu odzieżowego na pół
etatu (od 14:00 do 18:00) przez
styczeń, luty. Później cały etat. Zainteresowane osoby proszę o kontakt
mailowy: fashionhouse@onet.pl 665 959 523
DO sklepu z odzieżą - Poszukujemy
Pani do pracy w sklepie z odzieżą
nowa i używana w J Górze. wymagane doświadczenie w handlu
odzieżą, wiek powyżej 25 lat. CV +
Foto intermax@interia.eu Tel: tylko
w godz. 11 do 16 - 693 963 962
DO sprzątania obiektu - przyjmę
panią w Karpaczu. Najlepiej z Karpacza lub okolic - 509 540 158
DODATKOWA lub stała - praca
dla osób, które chcą pracować na
własny rachunek. Tylko poważne
oferty - 696 483 541
DORADCA klienta - poszukujemy
kandydatów do sklepu RTVeuroAGD na stanowisko Doradca
Klienta (nr ref.: DK/12). CV przesyłać na adres oferty.pracy30@euro.
com.pl z zaznaczeniem numeru
referencyjnego w temacie maila 510 020 742
DORADCÓW ﬁnansowych - Proﬁt
poszukuje doradców ﬁnansowych
lub kandydatów, najwyższe prowizje
na rynku. Mile widziane osoby po 35
roku życia. CV wyślij : rekrutacja.
dolnyslask@proﬁty.com.pl
FM Group wykorzystaj szanse dostęp do całej gamy produktów z
40% zniżką. Możliwość budowania
własnej grupy sprzedażowej. Nie
zwlekaj i zacznij już dziś! - 511
022 781
FRYZJERKĘ zatrudnię - na dobrych
warunkach w centrum Jeleniej Góry
- 667 556 889
FRYZJERZY - zatrudnię lub
wydzierżawię stanowiska fryzjerskie lub samodzielny salon dla
samodzielnych fryzjerów w Jeleniej
Górze - 781 191 833

HOSTESSA/ promotor - Poszukuję
chętnych osób do pracy jako Promotor. Nie jest wymagana książeczka
sanepidowska. Więcej informacji
drogą e-mailową lub telefoniczną.
e-mail: pikolabella@gmail.com - 726
197 339
HYDRAULICY - pilne - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz pilnie zatrudni hydraulików. CV do
31.12.2009r. proszę wysłać na maila
: hotel.golebiewski@neostrada.pl 757 618 042
HYDRAULIKA samodzielnego piece w kaskadzie, bufory ciepła,
kominki sprzężone, podłogowe co.
- 511 324 011
KARPACZ - parkingowy - praca
zmianowa - 693 429 971
KARPACZ osoba do ulotek - szukamy osoby do ulotek i pomocy w
restauracji - 601 322 379
KELNERKA - przyjmę Kelnerkę do
pracy w restauracji w Szklarskiej
Porębie (praca w weekendy) - 510
111 328
KELNERKA - Restauracja Cztery
Pory Roku w Jeleniej Górze zatrudni
doświadczoną kelnerkę z znajomością języka niemieckiego - 502
661 713
KELNERKA Karpacz - D.W. Mieszko
w Karpaczu zatrudni kelnerkę. - 75
643 99 22
KELNERKA pokojowa - Karpacz zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu
- 604 287 331
KELNERKĘ/KELNERA - z doświadczeniem do restauracji - pizzerii - 668
398 500
KIEROWCA - z busem 8+1 do transportu gości weselnych w dniu 13 luty
2010 rok - 796 948 736
KIEROWCA D - autobus - ze wszystkimi badaniami, trasy krajowe - 500
101 645

KIEROWNIK apteki - nowo powstająca apteka zatrudni kierownika.
Oferty proszę kierować pod adres:
apteka09@wp.pl
KIEROWNIK sklepu - w RTVeuroAGD (nr ref.: KS/12). Wymagamy
kilkuletniego doświadczenia kierowniczego. CV wysyłać na oferty.
pracy30@euro.com.pl z zaznaczeniem numeru referencyjnego - 510
020 745
KLINKIER - zatrudnimy murarzy, którzy kładą klinkier. Tylko
fachowcy. Praca legalna, za granicą. Dobre warunki - 501 418
553
KOBIETY Niemcy - praca w Niemczech dla kobiet +18. Nie jest to
agencja towarzyska. Zakwaterowanie, wyżywienie GRATIS zwrot
kosztów dojazdu. wojtekmach@
poczta.onet.pl - 502 538 727
KUCHARZ - Karpacz - D.W.
Mieszko w Karpaczu zatrudni
kucharza - 75 643 99 22
KUCHARZ - Restauracja Cztery
Pory Roku w Jeleniej Górze
zatrudni kucharza z doświadczeniem w branży gastronomicznej
- 502 661 713
KUCHARZ do pizzerii - zatrudnię
kucharza do pizzerii - restauracji 668 398 600
MAGAZYNIER kierowca - hurtownia od stycznia, karta kierowcy,
przewóz rzeczy, B,C dyspozycyjność, tylko proszę cv na ashot@
windowslive.com - 721 935 207
MASZ Talent do Prezentacji - handlowych i biznesowych, gotowy
jesteś się tego nauczyć, jesteś
osobą systematyczną i wytrwałą.
Wyślij CV na mail: ale248@wp.pl
- 607 800 188
MECHANIK samochodowy - praca
w Mirsku - 503 125 020

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
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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Mieszkanie za opiekę - przyjmę
od zaraz Panią na pokój z kuchnią (
może być dochodząca) w domu jednorodzinnym w Świeradowie Zdroju
w zamian za opiekę nad starsza
kobietą - 661 571 079

Poszukujesz pracy - wyślij swoje
CV na adres rekrutacja.dolnyslask@
profity.com.pl. Zatrudnimy kandydatów na doradców finansowych.
Wynagrodzenie prowizyjne. Nie bój
się tego. Mile widziani 40 latkowie

Młodą dziewczynę - zatrudnię
młodą kompetentną dziewczynę
do 30-stu lat okolice Jeleniej - 781
242 703

Poszukuję kucharza (szefa
kuchni) z doświadczeniem i pomocy
kuchennej (pokojówki) do pracy
w Karpaczu. Wiek od 25 l. - 757
619 334

Murarz - klinkier - praca legalna, za
granica. Tylko fachowcy, do klinkieru
- 501 418 552
Murarz, cieśla, dekarz - z doświadczeniem poszukiwani do budowy
nowych domów na terenie Jeleniej
Góry. Wszystkich zainteresowanych
proszę o przesłanie CV lub info. o
sobie - cieplice10@wp.pl
Murarzy - 661 961 708
Obsługa klienta - przez E-mail.
Wysokie zarobki. Pytania proszę kierować na wojteknowicki@onet.eu
Odstąpię sklep - na zasadach
ajencyjnych, firany tekstylia itp. nie
ma możliwości zmiany branży - 792
058 877
Ogólnobudowlane - Poszukuje pracowników ogólnobudowlanych. Stawka od 15zl/h. Miejsce
pracy Jelenia Góra - 609 559 794
Ogrodnik dozorca - zatrudnię
dozorcę ,,złotą rączkę” znającego się
na pielęgnacji ogrodu - 600 323 643
Okres sylwestrowy - Praca Kelnerka/ kelner - Hotel 3-gwiazdkowy
KARPACZ. - 605 154 020
Opieka - potrzebna opiekunka do
starszej osoby w Świeradowie Zdroju
- dochodząca lub na stale warunki
mieszkaniowe i placowe bardzo
dobre - pilne - 757 524 375
Opieka Niemcy Mannheim - Opieka
nad mężczyzną, 89 lat, sprawnym.
od 02.01.2010 na zastępstwo 6
tygodni. Jest już zmienniczka z Polski
- wprowadzi - 75 724 89 60
Opiekunka do dziecka - na krótki
okres - 756 432 021
Opiekunka do dziecka - poszukuje opiekunki do półtorarocznego
dziecka, od kwietnia - 516 137 393
Opiekunka do dziecka - do
20-miesięcznego dziecka. Miejsce
pracy Jeżów Sudecki, 6 godz. dziennie od 9.00-15.00. Wiek opiekunki do
50 r/ż. Tylko z doświadczeniem - 604
530 874
Opiekunka do dziecka - wymagane referencje - 510 544 150
Ośrodek wczasowy w Karpaczu
zatrudni samodzielnego kucharza/
kucharkę. Praca od 2 styczna 2010.
- 785 714 646
Pamiątki Karpacz - zatrudnię
osobę do sprzedaży pamiątek/
ciuchów. 8 zł./godz. + premie sprzedażowe. Miejscem pracy jest samo
centrum Karpacza - 512 392 438
Panią do sprzątania - praca w
Zachełmiu. Oferuję 5zł./h. - 507
600 791
Piekarz - praca od zaraz dla piekarza w Mysłakowicach. Dobre warunki
pracy - 516 125 311
Pilnie poszukuję osoby do opieki
nad ciężko chorą osobą w szpitalu
w Bukowcu - 796 489 566
Pilnie potrzebny kucharz z doświadczeniem. Praca w Karpaczu. CV na
mariolawegner@op.pl - 75 76 19
334
Płytkarzy - praca dla dwóch
doświadczonych płytkarzy na dłuższy
okres. Amatorzy proszę nie dzwonić
- 788 509 689
Pokojowa - Karpacz - D.W.
Mieszko w Karpaczu przyjmie na stanowisko pokojowej. - 75 643 99 22
Pomoc domowa - okolice Karpacza
- 516 067 962
Pomoc kucharza - przyjmę do
restauracji w Szklarskiej Porębie
Panią - 601 712 307
Pomoc kuchenna - na weekendy
od zaraz w Wojcieszycach - 515
911 165
Pomoc kuchenna- Karpacz - D.W.
Mieszko w Karpaczu zatrudni na
stanowisko pomoc kuchenną - 75
643 99 22
Poszukujemy młodą, ambitną
- dziewczynę do nowo otwieranej
fundacji. CV ze zdjęciem i LM proszę
wysyłać na maila: centerinfo@o2.pl
. Rekrutacja do 30.12.09r. - 511
513 932

Poszukuję mechanika do złożenia auta po malowaniu, musi to być
ktoś, kto wie jak się to robi, gdyż jest
to zabytek Mercedes W116 - 1977
rok. Proszę o kontakt telefoniczny 606 405 023
Potrzebny DJ lub muzyk Potrzebny DJ lub muzyk na niedużą
zabawę sylwestrową. Proszę o
telefon. - 601 974 321
Praca - Holandia - Kobiety i mężczyźni, regularne wyjazdy do pracy
w Holandii. Kontrakt z pracodawcą
holenderskim podpisywany u nas
w biurze. Zapraszamy ! ALMA VAR,
J. Góra Karola Miarki 52, certyfikat
5185 - 075 647 44 02
Praca biurowa - poszukuję pracownika, komunikatywnego ze znajomością j. angielskiego w branży IT, CV+
zdjęcie wraz z listem motywacyjnym,
prosimy przesyłać na podany adres
mailowy: pracajg@op.pl - 662 826
665
Praca dla ambitnych - poszukuję 3
osoby do Gabinetu Dietoterapii. Brak
doświadczenia nie jest przeszkodą.
CV na adres u.welna@gmail.com 669 409 218
Praca dla młodej - poszukuję
dziewczyny do pracy - 507 497 069
Praca dla telemarketerów - KSON
pilnie zatrudni telemarketerów do
pracy w domu. Warunek min 1 Mb.
CV wraz z nr telefonu i adnotacją
„telepraca” na adres: biuro@kson.
pl - 75 75 23 183
Praca dodatkowa, zlecenie - jesteś
komunikatywny/a, lubisz kontakt z
ludźmi, pomagać innym? Zostań
agentem. Profesjonalne szkolenia.
POMOC osobom poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych w
dochodzeniu odszkodowań - 693
498 998
Praca kelnerki w Karpaczu - z
doświadczeniem do restauracji - 600
244 281
Praca na stałe - zostań przedstawicielem AXA Polska. Oferujemy
szkolenia, ciekawą pracę i wysokie
wynagrodzenie: podstawa + premia
+ prowizja. LM i CV na adres rekrutacja.puf@gmail.com - 508 265 360
Praca na zmywaku - zatrudnię
panią na zmywak w restauracji w
Karpaczu. Praca na 1/2 etatu - 600
244 281
Praca od stycznia - Firma WOJKAT poszukuje pracowników do produkcji plastików. Praca od 4 stycznia
2009 rok - 75 64 75 564
Praca od zaraz - poszukujemy
pracownika obsługi klienta na stacji
paliw w Jeleniej Górze. przy ul Wolności. 233. CV prosimy dostarczać
od 20-12-09 na stację paliw - 510
047 253
Praca w Karpaczu od zaraz - do
Pizzerii w Karpaczu na stanowisko:
kelnerki - barmanki dziewczyny
młodej, ambitnej, pracowitej, dyspozycyjnej, oferuję godziwe zarobki
- 792 888 347
Praca w myjni - od zaraz do pracy
w myjni ręcznej. Godziny pracy 9-18
- 504 165 873
Praca w Niemczech przy remoncie
- domku jednorodzinnego tylko dla
fachowców, dobrze płatna, nocleg 0049 157 7244 5997
Praca w sklepie spożywczym
w centrum J. Góry. Praca w godz.
10-18. 6 zł/h CV proszę przesyłać
na adres alicjag2@wp.pl
Praca w tubiarni - szukam pracowników z doświadczeniem; przy
obsłudze pras SP3, SP5, oraz drukarek typu D10. Zainteresowanych proszę o przesłanie CV na
adres: jacek.zinkowiec@tubex.de
- 00497471990316
Pracownik e-mail - posiadasz
komputer z dostępem do sieci, e-mail
i trochę wolnego czasu? Chcesz
zarobić nawet 1000 zł. tygodniowo?
W celu uzyskania dalszych informacji
pisz na: rumciumci@o2.pl - 665
364 626

Pracownik e-mail pilnie poszukiwany, wymagany komputer z
dostępem do Internetu, napisz na:
praca1552@gmail.com - 075 71
366 88
Prelegent, przedstawiciel poszukujemy osób w wieku m. in.
25 lat do pracy w mocno rozwijającej
się firmie Benedica z Jeleniej Góry
więcej na stronie internetowej CV i list
prosimy na adres : praca@benedica.
pl - 50 76 76 196
Programista - JZO sp. z o.o.
zatrudni programistę. Wymagania:
znajomość języków C, C++, SQL;
środowiska RedHat Linux oraz bazy
Informix; język angielski. Oferty: kontakt@jzo.com.pl - 075 / 75 39 100
Przedstawicieli - Firma Temida
poszukuje przedstawicieli na terenie
Dolnego Śląska do współpracy,
wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia, zapraszam na rozmowę
kwalifikacyjną - 509 029 334
Recepcjonistka - Hotel Pałac
Łomnica zatrudni recepcjonistkę z
wykształceniem i doświadczeniem
hotelarskim. CV prosimy przesyłać
na adres: marketing@palac-lomnica.
pl - 798 427 655
Recepcjonistka - Ośrodek w
Karpaczu przyjmie do pracy recepcjonistkę/tę ze znajomością j. niemieckiego - pilne! - 509 540 158
Regipsy - duża prężnie rozwijająca
się firma szuka pracowników do
montażu regipsów. Płaca od 3 tys./
mies. - 667 976 655
Reklama wypożyczalni - szukam
osoby do pracy w reklamie wypożyczalni rozdawanie ulotek itp. Praca od
10.00 - 16.00 - 506 048 116
Restauracja, lodziarnia Karpacz - nowo powstająca w Karpaczu zatrudni kelnerki/kelnerów do
obsługi gości oraz przygotowywania
deserów. Aplikacje proszę wysyłać
na adres: restauracja.habibi@onet.
pl - 506 855 115
Roznoszenie ulotek - Praca od
zaraz - 075 75 532 56
Sale, sale w Avon - Zostań klientką
i skorzystaj z promocji Avon, albo
zostań konsultantką skorzystasz
jeszcze więcej: zarobek, prezenty,
szkolenia, brak opłaty wpisowej,
zadzwoń lub napisz GG6402836 692 494 164

Sunset Suits zatrudni - na stanowisko sprzedawcy na pełny etat. Praca
od zaraz - 505 686 819
Szefowa kuchni - do domu wczasowego w Przesiece - 075 76 213
94
Szklarska Poręba - opieka
dziecko - do opieki nad 5 letnim
dzieckiem we wtorki i czwartki, od
godz. 15.30 do 17.30 Szklarska
Poręba - 605 326 245
Szukam doświadczonej osoby do
pracy na barze, w noc sylwestrową,
oraz przez kilka kolejnych sobotnich
nocy, aż do końca karnawału. Oferujemy wysokie zarobki (napiwki są
własnością barmana) - 509 939 933
Szukam opiekunki do 2 letniego
dziecka. Proszę o telefony po
godz.18. - 500 159 194
Taniec hip hop - Poszukuje chętnych dzieci i młodzieży do grup
tanecznych HiP HoP - 512 387 266
Tapeciarz - miejsce pracy Karpacz. Wyłącznie osoba z doświadczeniem! Pseudo-fachowcom z
góry dziękuję. Mile widziany własny
transport - 513 556 324
Technolog - konstruktor KATION Sp. z o.o. zatrudni technologa - konstruktora poś. doś. w
branży metalowej min. 3 lata. CV
+ LM na adres praca@kation.com.
pl - 075 75 516 97
Tynki agregatem - Firma budowlana
zatrudni fachowców do tynków agregatem. Praca legalna, za granicą.
Dobre warunki - 501 418 553
Walidator kodu - JZO sp. z o.o.
Wymagania: znajomość języków C,
C++, SQL; zdolności analityczne;
język angielski; gotowość do podróżowania. Oferty: kontakt@jzo.com.
pl - 075 / 75 39 100
Współpraca w Niemczech Firma Temida nawiąże współprace
z Polakami na terenie Niemiec,
wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia - 784 347 925
Zatrudnię kierowcę - kat. B z okolic Kamiennej Góry - 502 662 364
Zatrudnię tipserkę - 667 556
889
Zatrudnimy - osoby mające
doświadczenie w budowie dróg do
pracy w Belgii - 513 126 211

Salon fryzjerski - „Deja Vu”, zatrudni
na dogodnych warunkach fryzjera
oraz fryzjerkę - 501 346 661

PRACA
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Serwis internetowy - poszukuję
współpracownika do prowadzenia
serwisu internetowego. Wymagana
znajomość marketingu internetowego, pomysłowość. Więcej informacji na e-mail. kontakt serwis@
cenywmarketach.pl

Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906

Sklep odzieżowo - przemysłowy
- zatrudnię młode, kompetentne i
pracowite dziewczyny do 30-lat na
stanowisko kasjer - sprzedawca, cały
etat. CV ze zdjęciem na adres sklepu
943@pepco.pl - 723 426 383
Spawaczy i pracowników - Firma
w Wojcieszycach k/ Jeleniej Góry
zatrudni spawaczy metodą mig/mag
- spawanie punktowe - stawka 8zł
netto oraz pracowników fizycznych
- 697 089 730
Spawanie - zlecę pospawanie
rury tłumika i części rogu podłogi w
samochodzie osobowym. Najlepiej
w okolicy Cieplic i do Sylwestra - 506
342 461
Sprzedawca ratalny - w sklepie
RTVeuroAGD. (nr ref.: SPR/12).
CV na adres oferty.pracy30@euro.
com.pl z zaznaczeniem numeru
referencyjnego w temacie maila 510 020 742
Sprzedawcy Ab Renowa - W
związku z rozwojem poszukujemy
sprzedawców z doświadczeniem w
branży artykułów metalowych-narzędzi lub mat. budowlanych. CV mailem
na adres: damian.jedrzejewski@
bechcicki.pl
Stażyści - Holzkonzept Polska w
Gryfowie Śl. przyjmie na staż: 1. Prac.
Działu Handlowego (wykształcenie
średnie lub wyższe, j. niemiecki)
2. Pracownik magazynowy. CV na
adres: biuro@holzkonzept.pl - 757
814 585
Stoisko z upominkami w markecie
w Jeleniej Górze, co drugi dzień od
10 do 21 (także, co drugi weekend)
Może być studentka studiów zaocznych - 696 588 858

Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Kuchnia jest moim hobby i
laboratorium, spróbuję w D.W. w
Szklarskiej Porębie - 5, 6 godzin
dziennie - 796 489 565
Jeżeli szukasz solidnego pracownika - bez nałogów, z kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe,
bądź umiejętnościami budowlanymi zadzwoń - 796 956 639
Poszukuję pracy - mam 21 lat wykształcenie średnie znajomość
kasy fiskalnej. Jestem osoba pracowita, zaradną, szybko uczącą
się, dyspozycyjna - zacznę od
zaraz - 661 279 210
Szukam pracy fizycznej - od zaraz
- 724 111 108
Szukam pracy w ochronie - bądź
odbycie stażu - 781 957 491
19 latek od zaraz - pilnie od zaraz
jako pracownik fizyczny praca na 1, 2
lub 3 zmiany. Dyspozycyjny, sprytny,
wydajny - 514 488 546
20 latka - szukam pracy w Karpaczu
Jeleniej Górze, Kowarach - od zaraz.
Posiadam książeczkę sanepidowską, pracowałam 2 lata w markecie,
posiadam prawo jazdy kat. B - 665
876 741
21 lat po technikum mechanicznym prawo jazdy kat B., doświadczenie w
prowadzeniu busa do 1t. zajmujący
się prowadzeniem pensjonatu w
Szklarskiej - 697 103 586
21 lat, prawo jazdy kat. B - jako kierowca, magazynier - 784 540 729
24 latka szuka od zaraz w JG, mam
doświadczenie w handlu, na magazynie, na produkcji. Dyspozycyjna od
zaraz - 795 664 755
25 latka szuka pracy - email magdziab11@vp.pl - 783 911 093

26 lat - sklep, bufet, hurtownia - prowadzenie bufetu lub sklepu, obsługa
kas, wystawianie faktur, naliczanie
marży, ustalanie cen, zamawianie i
rozliczanie towaru, obsługa komputera - 693 501 118
27 lat, średnie - szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry: sprzątanie,
opieka nad dzieckiem, solarium,
sklep lub inna - 696 889 882
32 latek - dyspozycyjny, bez nałogów,
prawo jazdy kat. B, samochód osobowy - 509 478 562
32 latek na budowę - kat. B, dyspozycyjny, podejmę pracę od zaraz - 669
947 981
34 latek popracuje - jako kierowca,
kurier, konwojent, inne propozycje
- jestem dyspozycyjny 24h - 888
570 909
40 latek - jako pomocnik budowlany,
monter TV-SAT Internet magazynier,
mam doświadczenie - 794 373 764
Barmanka - w barze luk kasynie.
Posiadam doświadczenie - 791
296 992
Chałupnictwo - jestem młodą,
kreatywną osobą - 667 517 619
Do kasyna - od zaraz podejmę pracę
w kasynie w Jeleniej Górze. Studentka zaoczna z doświadczeniem,
telefonować o każdej porze - 695
828 601
Do wykończeniówki - podejmę od
stycznia prace przy wykończeniach
wnętrz bez nałogów, solidność i
doświadczenie gwarantowane, tylko
poważne oferty - Jelenia Góra - 695
112 905
Dodatkowa praca - piątek - sobota
- niedziela, może być do sprzątania,
pomoc kuchenna, posiadam prawo
jazdy - 695 283 086
Dyspozycyjna kobieta - 28 lat,
kat. B szuka pracy na stałe - 609
584 282
Dyspozycyjny - podejmę każdą
pracę - auto, język niemiecki - 517
609 336
Elektromechanik - podejmę
pracę jako elektryk lub mechanik 508 536 805
Elektryk - z uprawnieniami SEP
kat. E + D + pomiary, samodzielny
profesjonalista podejmie pracę na
umowę lub na zlecenie. - 791 818
795
Elektryk młody z doświadczeniem - poszukuję pracy w Jeleniej
Górze. Uprawnienia SEP do 1 kV
Doświadczenie: konserwacja instalacje obsługa urządzeń - 609 480 749
Emeryt - w charakterze stróża,
konserwatora, ogrodnika, kierowcy
lub inne, jestem mobilny, najchętniej
w okolicy Karpacza - 509 500 412
Fizjoterapeuta - 25 lat - uczciwa,
sumienna, komunikatywna, dyspozycyjna - 509 677 878
Fryzjerka - zdolna, pracowita,
roczne doświadczenie - 506 190
702
Handel, gastronomia - z zawodu
jestem technikiem żywienia i gosp.
domowego, posiadam ks. sanepidowska, znam podstawy kasy
fiskalnej - 609 234 506
Hydraulik - zagranica - Szukam
pracy w delegacji. Mam 35 lat, niepijący znam języki angielski, trochę
francuski i hiszpański. Monter instalacji budowlanych (fachowiec). - 782
179 766
Informatyk - Podejmę pracę w
zawodzie. Mam duże doświadczenie
w serwisie, obsłudze komputera,
sieci LAN, posiadam prawo jazdy
kat. B - 506 896 779
Informatyk szuka pracy jako
programista informatyk. Znajomości: Html, CSS, JavaScript, Java,
PHP (Symfony), Unix/Linux. Email:
whoami@aol.pl
Instruktor nauki jazdy - młody,
dyspozycyjny szuka pracy jako
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY kat.
B - 721 818 955
Jakiejkolwiek pracy - jako
pomocnik murarza, dekarza, zbrojarza lub pomocnik budowlany może
też być jako struż lub jakąś prace
fizyczną - bardzo pilnie - 721 276
724
Jako ochroniarz lub inna - mam
25 lat i posiadam 3 grupę niepełnosprawności - 785 484 558
Jako pomoc kuchenna - pizzeria, pół roku doświadczenia, praca
fizyczna, pomogę we wszystkim,
jestem solidny - 517 454 646

Jako sprzedawca - Mam 29 lat
posiadam doświadczenie jako sprzedawca. Pilnie podejmę pracę! - 791
350 863
Jestem dyspozycyjny - prawo
jazdy kategorii B, gładzie, kafelki,
c.o, hydraulika, elektryka, panele,
malowanie - 509 949 962
Jestem młodą dziewczyną - najlepiej jako Kelnerka/barmanka - 791
722 145
Jeżeli szukasz solidnego pracownika - bez nałogów, z kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe,
bądź umiejętnościami budowlanymi
zadzwoń - 796 956 639
Kasjerka sprzedawca - posiadam
doświadczenie w obsłudze kas fiskalnych - 517 482 734
Każdą fizyczną lub inne prawo
jazdy kat. B, mam 22 lata - 667
601 493
Każdą pracę - najlepiej na stróża lub
ochroniarza - 505 849 267
Kelner - barman - kelner z 12
letnim doświadczeniem podejmie
stałą pracę - 695 690 632
Kelnerka JG - Kelnerka z
doświadczeniem pilnie podejmie
pracę od zaraz. Studentka zaoczna
- 695 828 601
Kelnerzy na Sylwestra - Kelnerka
i kelner z doświadczeniem podejmą
pracę - 721 775 639
Kierowca - kat. B - doświadczenie, jestem dyspozycyjny 24h - 607
243 951
Kierowca - kat. B - jestem młody,
doświadczony i dyspozycyjny 24h 607 243 951 606 384 569
Kierowca - kat. B jestem dyspozycyjny 24h mam stopień niepełnosprawności - 662 753 294
Kierowca - młody i dyspozycyjny
kierowca B i C ( licencja na przewóz
rzeczy) podejmie pracę od zaraz 503 053 809
Kierowca A, B, C i widlak - uprawnienia na wózek widłowy spalinowy
lubię majsterkować. Jestem z Kowar
- 783 187 122
Kierowca B - podejmę pracę
od zaraz. Wykształcenie średnie (+
studia zaoczne) telefonować o każdej
porze - 695 828 601
Kierowca B, B + E, C, C + E mam 25 lat, średnie wykształcenie,
wszystkie badania i kursy, karta do
tacho - 605 450 812
Kierowca B, C, D - kierowca z
doświadczeniem na tira lub busa 511 239 696
Kierowca B, C, D, E - Z badaniami, karta kierowcy, zezwoleniem
na przewóz osób i rzeczy. Dyspozycyjny. Na stałe lub na zlecenie. - 661
059 921
Kierowca C, E doświadczenie przewóz rzeczy, badania, mówię po
niemiecku, angielsku, rosyjsku, karta
do tacho w trakcie, widlak, obecnie na
solówce kraj - 607 907 494
Kierowca kat. B - posiadam
doświadczenie, jestem osobą bez
nałogów - 794 373 778
Kierowca kat. B - w transporcie
jak i dorywczo na wyjazdy - 691
975 674
Kierowca kat. B, C - szukam pracy
- 516 021 761
Kierowca kat. B, C, D - lat 34,
wszystkie badania i zaświadczenia,
doświadczenie w kierowaniu tymi
pojazdami w ruchu krajowym i zagranicznym - 518 450 657
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny poszukuje pracy - 725
846 894
Kierowca kat. B, C - pilnie poszukuję pracy młody, dyspozycyjny - 505
177 986
Kierowca kat. B, C - ukończony
kurs na przewóz rzeczy, doświadczenie - 787 132 478
Kierowca lub inna praca - młody,
solidny, uczciwy, niepijący kat. B, C
kierowca aktywny z doświadczeniem, wózki widłowe, pracowałem
jako pomocnik na budowie. Możliwość przyuczenia do zawodu. - 782
223 676
Kierowca z własnym busem auto dostawcze Fiat Ducato Maxi
ładowność 1,5 ton. Prawo jazdy B,
B + E. Doświadczony, niekarany 695 924 988
Kierowca z własnym busem posiadam auto dostawcze - 793
945 797
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Kobieta 24 lata - wykształcenie
średnie (Ochrona Środowiska),książeczka sanepid. Podejmę każdą
pracę. - 795 621 815

Opieka Niemcy - podejmę pracę
od stycznia - prawo jazdy, język
niemiecki, doświadczenie - 600
348 779

Kobieta 29 lat - wykształcenie
wyższe filologiczne, 9 lat stażu
pracy - podejmie pracę stałą - 516
158 438

Opiekun - poszukuję pracy od 20
stycznia 2010 w charakterze opiekuna do dziecka lub osoby starszej.
Posiadam doświadczenie nabyte w
toku studiów pielęgniarskich, pracy
w kraju oraz poza granicami - 794
908 446

Kolportaż ulotek - Przeprowadzę
profesjonalny kolportaż ulotek i gazetek reklamowych na teranie Jeleniej Góry, Lubania oraz Zgorzelca.
Szybko i solidnie - 505 395 801
Krojenie pieczywa - w piekarni
- krojenie pieczywa, posiadam
doświadczenie - 661 114 934
Księgowa - w dziale księgowości
lub biurze rachunkowym: doświadczenie zawodowe, rozliczenie z ZUS,
obsługa programu płatnik, płace,
sprawozdania finansowe, bilans, rozliczenia roczne, VAT - 607 592 063
Kucharka 44 lat - podejmie
pracę w pensjonacie lub domu
wczasowym. Ks. sanitarna aktualna,
zmotoryzowana, dyspozycyjna, bez
nałogów. Na stałe. Proszę też o inne
propozycje - 725 203 743
Magazynier, kierowca - młody
26 lat, prawo jazdy kat B od 7 lat,
kierowca aktywny, uprawnienia na
wózki widłowe od 8 lat, kierowca
aktywny - 792 473 415
Mam 16 lat - kelnerka w weekendy
w Jeleniej Górze, bądź okolicy - 507
425 173
Mam 21 lat, znajomość kasy fiskalnej - wykształcenie średnie. Jestem
osobą pracowitą zaradną, szybko
uczącą się. Szczera. Zacznę pracę
od zaraz - 661 279 210
Mechanik - mam 21 lat. Kierowca
kat. B - 503 862 420
Mechanik samochodowy - z
doświadczeniem podejmę pracę na
terenie Jeleniej Góry lub Cieplic - 661
114 934
Mężczyzna 31 lata - niepijący
szuka pracy pilne - 726 464 986
Młoda dziewczyna - podejmie
pracę - 691 551 760
Młody kat. B - przebyte już 70 tys.
km różnymi autami (osobówki jak i
busy) a.filonczuk@o2.pl dyspozycyjny 24h - 721 466 406
Młody, ambitny - posiadam średnie
wykształcenie (ogólne) doświadczenie w prowadzeniu samochodu kat. B
(niestety nie udokumentowane) szukam pracy w charakterze kierowcy,
magazyniera, jestem solidny i godny
zaufania - 506 898 872
Młody, ambitny, uczciwy - młody,
ambitny, uczciwy - 511 271 650
Na 1/2 etatu - najlepiej od 7 rano
do 15, uczciwa, sumienna - 722
242 922
Na cały etat - 23 lata, licencjat z pedagogiki, odpowiedzialna, sumienna.
Doświadczenie w pracy z dziećmi i
młodzieżą, w pracy biurowej i jako
kelnerka. obsługa kasy fiskalnej i
komputera - 661 702 037
Na okres świąteczny - na terenie
Jeleniej Góry, studentka - 725 159
487
Na siłowni - do 12 godzin dziennie
max, pomoc przy treningach, ustalam diety i plany treningowe. Młody
sympatyczny. - 725 177 514
Na stałe dyspozycyjny - sprytny,
młody - 514 488 546
Na Sylwestra - kelnerka, opieka nad
dzieckiem lub inne - 518 396 395

Student - studiów dziennych na
uniwersytecie w Jeleniej Górze,
podejmę pracę w weekendy lub w
godzinach popołudniowych na terenie Jeleniej Góry, Posiadam prawo
jazdy kat. B - 603 485 084

Pilnie od stycznia - Absolwentka
UE (magister) specjalność finanse
i rachunkowość, dobra obsługa
pakietu Ms Office, j. niemiecki dobrze
w mowie i piśmie, prawo jazdy kat
B kontakt: wwpraca@op.pl - 661
571 055

Studentka zaoczna ekonomii - od
zaraz - 695 828 601

Pilnie szukam pracy - jako kierowca
kat. B (własny samochód osobowy)
lub magazynier operator wózka
widłowego - 508 733 547
Podejmę dorywczą pracę - 18 lat,
uczennica Technikum organizacji
usług gastronomicznych podejmie
każdą pracę na weekendy, ferie,
wakacje. Doświadczenie w kelnerstwie - 794 929 036
Podejmę każda pracę - 50 - lata,
wykształcenie średnie, dyspozycyjna,
podejmie prace jako opiekunka,
pokojówka, prace biurowe, komputer,
mile widziane inne oferty - bardzo
pilne - 782 976 109
Podejmę każdą pracę - młody,
21-lat, wykształcenie średnie podejmie każdą, najlepiej stałą pracę - 781
086 575
Podejmę każdą pracę - żadnej
pracy się nie boję, dyspozycyjna 24
h - 661 249 882
Podejmę pracę - kobieta 32 lata,
wykształcenie średnie, j. angielski,
biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, kadry, podstawy
księgowości, prawo jazdy, transporty,
zamówienia; anul03@tlen.pl - 889
178 437
Podejmę pracę - na stanowisku
Kierowca kat. B lub na budowie - 721
320 946
Pokojowa - szukam pracy na
terenie Karpacza - 602 872 454
Pomoc kuchenna/kucharz - mam 2
letnie doświadczenie - 781 145 918
Pomocnik budowlany - malarz delegacje - 667 456 330
Pomocnik na budowę - podejmę
pracę od zaraz - 697 453 664
Posiadam wykształcenie średnie
- zawód technik obsługi turystycznej
- 505 079 106
Poszukuję pracy na Sylwestra 19 lat, uczciwy, pracowity Mogę robić
przy czymkolwiek - 693 255 083
Praca - w pensjonacie Karpacz, od
zaraz - 691 731 374
Praca biurowa lub inna - kobieta,
25 lat, wykształcenie wyższe, 1 rok
stażu - pracownik biurowy, poszukuje
stałej pracy w Jeleniej Górze, Kontakt:anabarr@interia.pl
Praca na weekendy - 17-latka w
Jeleniej Górze. Kontakt patiii31@
op.pl
Praca przez Internet - podejmę
od zaraz. Jestem uczciwa - 667
517 619

Najlepiej jako kierowca kat. B, D
- uprawnienia na wózki widłowe, znajomość przy pracy na kasie fiskalnej,
doświadczenie w branży mechaniki i
ślusarstwa - 605 038 511

Pracowita i uczciwa - kobieta lat
33 podejmie pracę w charakterze
pani sprzątającej - 518 075 090
Rozdam ulotki - Tanio i solidnie rozdam (ulicznie) ulotki - 603 783 521

Najlepiej na weekendy - przy
kuchni, opiece, w tygodniu też, ale
od godz. 15:00 - 664 565 938

Roznoszenie ulotek - itp.-Karpacz
- 518 995 548

Od zaraz - 28 lat bez nałogów,
średnie, podejmie każdą pracę - 662
859 792
Od zaraz - Mężczyzna 44 lata
uczciwy, dyspozycyjny, pracowity
podejmie każdą pracę w kraju lub
zagranicą - 604 147 034

Staż na budowie 6 lat - pospawam,
zlutuję, wymuruję, położę glazurę
itp. Email: rudolf0000@wp.pl - 517
042 980

Pilnie dodatkowa praca - opieka
sprzątanie, pomoc kuchenna, kelnerka. Pracowałam w gastronomii,
posiadam prawo jazdy. Praca piątek
- sobota - niedziela lub do południa
bądź po południu - 695 283 086

Na weekendy - uczeń 19 lat, prawo
jazdy kat. B, znajomość kasy - 721
326 068

Od stycznia - średnie wykształcanie,
prawo jazdy, odpowiedzialna, komunikatywna. Podejmę pracę na okres
zimowy jako kelnerka-barmanka
- 790 635 078

Staż lub praca - 25 lat, podejmę
staż/stałą pracę w Jeleniej Górze
(NIE agent/przedstawiciel), wykształcenie wyższe, znajomość obsługi
komputera, urządzeń biurowych,
szybko się uczę. agata844@op.pl 663 500 837

Samochód osobowy - dyspozycja
24/h - 500 315 022
Sprzedawca - każdej pracy w
sklepie doświadczenie duży staż 691 561 187
Sprzedawca - mam 19 lat jestem
osobą uczciwą, odpowiedzialną i
miłą. Podejmę pracę na stanowisku
sprzedawca - 667 122 611
Sprzedawca - serwisant GSM
- podejmę pracę w komisie GSM 697 453 664

Super pracownik - szukam pracy
na stałe na terenie Jeleniej Góry,
wykształcenie średnie, doświadczenie w handlu, w budownictwie, w
transporcie. Prawo jazdy kat. B - 796
212 941
Szukam dodatkową pracę - szukam dodatkową pracę popołudniu
mam ZSZ handlową oraz L.O. dla
dorosłych - 697 637 007
Szukam dodatkowej pracy - jako
kierowca, prawo jazdy kat. B - 725
865 512
Szukam na ferie - 19 lat, uczeń
technikum żywienia, szuka dorywczej
pracy na ferie - 781 539 011
Szukam prac renowacyjnych renowacja starej stolarki, sztukaterii
oraz inne prace remontowo-budowlane - 722 319 397
Szukam pracy fizycznej - od zaraz
- 724 111 108
Szukam pracy w Karpaczu - mężczyzna 32l. Wykształcenie gastronomiczne szuka pracy jako pomoc
kuchenna - 511 331 278
Szukam pracy w ochronie - bądź
odbycie stażu - 781 957 491
Szukamy pracy na Sylwestra
- Dwie 19 letnie dziewczyny (uczennice Technikum Hotelarskiego) z
okolic Jeleniej Góry szukają pracy
na Sylwestra w charakterze kelnerki
bądź barmanki - 725 853 802
Technik - mam 30 lat, kobieta
wykształcenie średnie Technik Ekonomista oraz Technik Obsługi Ruchu
Turystycznego, prawo jazdy, samochód - 504 082 195
Technik informatyk - 25 lat, prawo
jazdy kat. B, własny samochód,
znajomość HTML, PHP, FLASH i
zagadnień sieciowych, doskonała
znajomość budowy i obsługi komputera - 511 622 703
Technik żywienia i gospodarstwa
domowego podejmie pracę na terenie Cieplic lub Jeleniej Góry - 609
234 506
Telemarketerka - od zaraz 667 517 619
Ucząca się 19-latka - podejmie
pracę pilnie, nie posiadam książeczki
sanepidzkiej, dni wolne poniedziałek,
środa, piątek - 783 069 517
Uczennica technikum - Szukam
pracy, aby zarobić na własne wydatki.
Gwarantuje odpowiedzialność,
sumienność oraz punktualność.
Więcej informacji pod numerem telefonu i pod adresem Agusiek2711@
wp.pl - 663 368 815
Uczeń zaoczny - 18l, od zaraz,
znajomość j. Niemieckiego i aktualna
książeczka sanepidu - 509 262 091
W budowlance - posiadam duże
doświadczenie oraz busa i wszystkie
niezbędne narzędzia - 794 373 778
W hurtowni, kierowca - szukam pracy
jako kierowca, dyspozycyjny - 505
288 212
W święta i nie tylko - każdą pracę w
okresie świąt, Sylwestra, jak również
po Nowym Roku - 502 538 727
W weekendy - Pilnie pracę w weekendy (SB, ND) (kelnerka, pomoc
kuchenna) lub w tygodniu od godz.
18 albo w nocy, np.: (wykładanie
towaru) w Jeleniej Górze, Szklarskiej
Porębie - 723 699 359
Weekendy - ochrona - kobieta,
licencja II stopnia, doświadczenie 500 359 072
Wiek 44 lata - doświadczenie w
handlu i w kuchni - 605 488 738

Wieloletnie doświadczenie - jako
kierowca BCE w ruchu międzynarodowym, aktualne badania psychotechniczne, karta kierowcy, kurs do
przewozu rzeczy, podejmę pracę,
nie mam wygórowanych wymagań
- 692 730 257
Wykształcenie średnie - młody i
dyspozycyjny - 694 110 581
Wykształcenie średnie po stażu
- 20 latek, dyspozycyjny, po stażu,
wykształcenie średnie, z prawem
jazdy, podejmę prace przedstawiciela, kierowcy, etc. - 691 457 350

Bez pośredników lub wynajmę
mieszkanie 50 m2 - blisko centrum, nieumeblowane - 606 493
620

282233. Działka w Mysłakowicach
- ładnie położona działka czeka na
Ciebie Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 869 172

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

282276. Grunt budowlany 6 zł./m2
- Trzcińsko, działka o powierzchni
2,58ha pod budowę obiektów turystycznych i rekreacyjnych z pięknym
widokiem na Karkonosze, Śnieżkę i
pobliskie skałki. Jedyne 155 tys. zł.
Lic.5124 - 603 491 335

Mieszkanie w Piechowicach,
parter 63 m2 do remontu - 075
76 17 433

Wykształcenie wyższe - młoda,
ambitna, dynamiczna i mobilna
osoba, podejmie pracę biurowa na
teranie Jelenia Góra i okolice - 725
659 124

2 pokojowe (1/2 domu w Sobieszowie) - 667 268 932

Wykształcenie wyższe - młoda,
dynamiczna i mobilna osoba, podejmie pracę biurowa na teranie Jelenia
Góra i okolice - 509 491 163

Sprzedam lub wydzierżawię
budynek gospodarczy, wolnostojący, nadający się na każdą działalność, wszystkie media, ogrodzone
w Piechowicach - 696 594 665

Z grupą niepełnosprawności - młody,
dyspozycyjny, prawo jazdy B, grupa
niepełnosprawności, doświadczenie
w serwisie urządzeń elektrycznych
oraz obsłudze klienta. Prace na 1/2
etatu lub cały od lutego 2010. Możliwość przyuczenia - 667 219 784
Zaoczna studentka - (co drugi
weekend wolny) poszukuje pracy
w handlu. Posiadam książeczkę
sanepidowską. Posiadam doświadczenie w sprzedaży. pracę podejmę
od zaraz. – 783 275 026

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe w Cieplicach - może być
do remontu, za rozsądną cenę - 606
508 723
Dla zdecydowanego klienta - mieszkanie 2-3 pokojowe w Jeleniej Górze
lub bliskiej okolicy Jeleniej Góry do
120.000 zł. Może być do remontu.
Nieruchomości Żebrowscy - lic. 9549
- 509 156 552
Dla zdecydowanego klienta - mieszkanie trzypokojowe w Jeleniej Górze
do 140.000 zł. N Żebrowscy Lic. 9549
- 509 156 552
Dla zdecydowanego klienta - Poszukujemy mieszkań i domów dla konkretnych klientów. Zapraszamy do
współpracy. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie - minimum dwa pokoje
do 100 tys. w Jeleniej Górze z niskim
czynszem - 664 266 036
Mieszkanie - może być 2 lub 3
pokojowe najlepiej w Jeleniej górze
lub okolicach. W rozsądnej cenie
może być do remontu lub do odświeżenia - 793 363 574
Mieszkanie 2-3 pokoje - w Jeleniej
Górze - 793 363 574
Mieszkanie na Orlim - 2-3 pokojowe na 1 lub 2 piętrze z balkonem
- 793 363 574
Mieszkanie w Cieplicach - Najlepiej 2 pokojowe. Niewymagające
dużego wkładu finansowego - 793
363 574
Mieszkanie w Piechowicach - 3
pokoje, może być do remontu w
dobrej cenie - 793 363 574
Mieszkanie w Piechowicach może być do remontu lub odświeżenia - 793 363 574
Pilnie 2-3 pokoje - najlepiej na
Zabobrzu i z balkonem do 140 tys.
Może być do remontu - 660 408
360
Pilnie 4 pokojowe - mieszkania na
Zabobrzu II/III - 602 727 242
Pilnie dwupokojowe - do 90 tys.
w Jeleniej Górze lub najbliższych
okolicach, może być do remontu.
Zdecydowany klient z gotówką. NŻ.
Lic. 9549 - 660 408 360

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka na Zabobrzu II, 30
m2, wysoki parter, gotowa do
wprowadzenia - dzwonić wieczorem - 075 64 287 07
Działka budowlana w Piechowicach Dolnych 972 m2 - cena
99.000 - 788 301 420
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
Działka 3200 m2 w Kostrzycy z
warunkami zabudowy z widokiem
na góry - 501 124 534
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Działka rolna 0,11 ha miejscowość Bobrów, okolice Jeleniej
Góry - 508 222 759

Dwie działki w Mojeszu koło
Lwówka 15 A - 30.000 - przy drodze, utwardzona i 85A pod lasem
na wzgórzu - 100.000 zł. - 661
059 918
284135. 2 pokojowe Karpacz - 30
m2, cena 165.000 zł. Pelkom - 693
539 967
284129. 2 pokojowe mieszkanie - do
własnego wykończenia mieszkanie
przy ul. Złotniczej - 693 539 967
283624. 2 pokojowe za 100 tys. mieszkanie na Zabobrzu przy ul.
Różyckiego. ABN Stępień Lic. 5627
- 514 600 103
284212. 4 pokojowe mieszkanie
- położone na Zabobrzu II na II piętrze z balkonem rozkładowe. Cena
280,000 zł. Pelkom lic. zaw. 3454
- 693 539 967
282274. 72 m2 ścisłe centrum mieszkanie na I piętrze kamienicy u
zbiegu ulic: Wolności i Curie Skłodowskiej. Idealne zarówno na mieszkanie
jak i na biura. Po remoncie. Cena 258
tys. zł. Lic.5124 - 603 491 335
283774. Adaptacja strychu - mieszkanie o powierzchni 170 m2 i 100
m2. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
282313. Atrakcyjne 62 m2 - mieszkanie po remoncie, 3 pokoje czwarte
piętro w bloku, przy ul. Kiepury. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
284165. Atrakcyjne trzypokojowe
- mieszkanie w wyremontowanej
kamienicy - 63 m, balkon, I piętro
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604-508-308
284424. Bardzo ładne - trzypokojowe
mieszkanie, po kapitalnym remoncie
na wysokim parterze w domu czterorodzinnym, w bardzo dogodnej
lokalizacji - N.Żebrowscy lic. 9549
- 505 074 854
284201. Bardzo ładne mieszkanie poddaszowe 91 m2 do wykończenia
przy ulicy Wolności. Cena 182.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic.
9549 - 509 156 552
282268. Bliźniak Jeżów Sudecki nowy budynek za jedyne 260 tys.
zł., 130 m2 powierzchni, działka
750 m2, garaż, dobre materiały.
Wymaga wykończenia. Lic. 5124 603 491 335
284425. Budynek - do adaptacji z
działką 1.600 m2 w bardzo urokliwej
miejscowości w okolicach Jeleniej
Góry - 505 074 854
284435. Dom do wykończenia - w
Jeżowie Sudecki. Bardzo ładny dom
w spokojnej części Jeżowa. Dom
parterowy z poddaszem użytkowym.
Do wykończenia w środku oraz do
zrobienia elewacja. pow. 160 m2.
Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793 363
574
282230. Dom na wsi - Niedaleko
Jeleniej Góry, bo ok. 10 km położony
jest atrakcyjny dom wolnostojacy
czekający na nowego właściciela.
Cena 280 tys. zł. Oferuje biuro Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
282873. Dom ok. Świeradowa
- piękny dom w trakcie remontu
350000 zł. - 606 644 437
284166. Dom w Rybnicy - po remoncie, zadbany z ładnym ogrodem dom
położony ok. 10 km od Jeleniej Góry.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
282270. Działka Jeżów Sudecki cena 86 zł./m2, powierzchnia 1683
m2, wokół dużo otwartej przestrzeni.
Lic. 5124 - 603 491 335

282225. Kadetów - ładne mieszkanie
trzypokojowe, położone na I piętrze w
wyremontowanej kamienicy z cegły.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
282243. Kawalerka z kominkiem
- bardzo elegancka kawalerka w
Centrum, przy Bramie Wojanowskiej,
po kapitalnym remoncie + kominek
Marek Stępień lic 12181 - 508 240
821
283686. Kiepury 3 pokojowe - mieszkanie na wysokim parterze 63,15 m2.
Nowe okna, bardzo słoneczne 219
000 zł. Lic. 6311 - 501 167 262
284431. M3 w Piechowicach - bardzo ładne mieszkanie na 1 piętrze z
balkonem. Mieszkanie po remoncie
do odświeżenia. Atrakcyjna lokalizacja oraz CENA. Powierzchnia
mieszkania to 55 m2. Polecam! N.Ż.
9549 - 793 363 574
281465. Mieszkanie 80 m2 - w centrum Jeleniej Góry, 2 pokoje, własne
miejsce parkingowe. ABN Stępień,
lic. 7867 - 508 240 832
284434. Mieszkanie w centrum - 98
m2, 3 pokoje. Mieszkanie na parterze
w kamienicy w centrum Jeleniej Góry.
Bardzo atrakcyjna oferta. Mieszkanie
rozkładowe. Polecam. N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
284239. Mieszkanie w centrum atrakcyjne dwupokojowe z dużym
balkonem + ogródek w ładnej kamienicy. Centrum Jeleniej Góry - licencja
9549 - 506 117 851
282254. Na Wyspiańskiego - piękne
mieszkanie, wykonane w najwyższym standardzie! warte każdej
złotówki. 47m2 2 sypialnie + jadalnia
z kuchnią. Więcej info: Marek Stępień
lic 12181 - 508 240 821
282248. Najtańsze mieszkanie duże mieszkanie za niewiele powyżej
2 tys. zł. za metr kwadratowy - centrum oraz Zabobrze! Marek Stępień
lic 12181 - 508 240 821
282676. Nowe mieszkania Cieplice - Dla wymagających tuż przy
powstających Termach Cieplickich
obok Biedronki Pod Koroną. Energooszczędne Ściany, Ogródki, Balkony,
Parki, Wyjątkowa Ilość Okien, kontakt
- info@dom-pol.com 283718. Okazja mieszkanie - 42 m2
po kapitalnym remoncie, bezczynszowe, z ogrodem N.Żebrowscy lic.
9549 - 505 074 854
282228. Piechowice m-3 - atrakcyjne,
przestrzenne mieszkanie trzypokojowe w Piechowicach. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
284163. Piechowice m-3 - mieszkanie trzypokojowe. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604-508308
283717. Pilna sprzedaż - domów w
zabudowie bliźniaczej, stan deweloperski, całkowicie podpiwniczony w
bardzo ładnej lokalizacji N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
284432. Pilnie 2 pokoje na Orlim bardzo ładne mieszkanie 47 m2 dwa
pokoje po remoncie do odświeżenia.
Atrakcyjna lokalizacja na osiedlu
Orle. Blisko sklepy i przystanek MZK.
Atrakcyjna Cena. Polecam. N.Ż.
9549 - 793 363 574
282264. Pilnie 3ha - gruntu przy
drodze asfaltowej - N.Żebrowscy lic.
9549 - 505 074 854
283710. Połowa bliźniaka - na Osiedlu Łomnickim do remontu, działka
867 m2 - N.Żebrowscy lic. 9549 - 505
074 854
284471. Trzypokojowe 150 tys. przytulne mieszkanie 3 pokojowe z
balkonem na 2 piętrze, os odp. zaw.
R.Żukowski lic 7867 - 508 240 828
284197. W centrum miasta - bardzo ładne mieszkanie 93 m2 po
kapitalnym remoncie w kamienicy
na pierwszym piętrze z dwoma balkonami. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 9549 - 509 156 552
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282263. W poszukiwanej - dzielnicy
miasta mieszkanie na I piętrze po
kapitalnym remoncie, dwupokojowe,
do zamieszkania od już - N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
105 tys. za 42 m2 - o remoncie, parter, ogród. Ciekawa lokalizacja. Niskie
opłaty. Polecam - 793 363 574
2 pokoje na Zabobrzu - po remoncie
dla wymagających. W cenie zostaje
zabudowana kuchnia. Mieszkanie
bardzo atrakcyjne. Bardzo dobra
lokalizacja. Atrakcyjna Cena - N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
2 pokoje w dobrej cenie - po remoncie
na osiedlu orlim. Atrakcyjna oferta
pilna sprzedaż N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu. 130 tys. do negocjacji - Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
2 pokojowe 115000 zł. - 40 m2
parter Zabobrze I NŻ lic.9549 - 793
203 898
2 pokojowe do remontu - 45 m2 położone na I piętrze kamienicy. Cena
do negocjacji 80 tys. zł. Jeldom - lic.
3059 - 600 434 800
2 pokojowe na Zabobrzu ll. - 40 m2,
ładne, słoneczne, niski czynsz, dobra
lokalizacja - 604 867 757
3 pokoje - 165000 zł. Lic. 5908 - 723
143 566
3 pokoje w Piechowicach - atrakcyjne
mieszkanie w Piechowicach. W spokojnej okolicy. Blisko szkoła i służba
zdrowia oraz węzeł komunikacyjny.
Mieszkanie nie wymaga wkładu
ﬁnansowego - 793 363 574
3 pokoje Zabobrze II - 64 m2 o ładnym rozkładzie, słoneczne i zaciszne,
wymagające jedynie odświeżenia.
Cena 205 tys. zł. Lic. 5124 - 603
491 335
3 pokojowe - 55 m2 III p na Karłowicza NŻ lic.9549 - 793 203 898

3 pokojowe - w bloku czteropiętrowym na pierwszym piętrze Rewelacyjna lokalizacja - blisko do centrum.
Okna nowe na podłogach panele - nr
lic. 5877 - 515 285 788
3 pokojowe Cieplice - Mieszkanie
na II piętrze w wyremontowanej
kamienicy, bezczynszowe z ogrodem
i garażem po remoncie. Jeldom
lic.3059 - 666 830 830
30 000 zł działka - budowlana, 3409
m2, z dostępem do prądu, w Pasieczniku. NŻ Lic 9529 - 667 219 752
37 m2 ul. Morcinka - na pierwszym
piętrze, nowe okna - nr lic. 5877 - 515
285 788
38 m2 na XX-lecia - bardzo ładne
na pierwszym piętrze -125 tys. nr lic.
5877 - 515 285 788
47 m2 na Orlim - na trzecim piętrze
w dobrym standardzie. Cena 150
tys. - nr lic. 5877 - 515 285 788
4-POKOJOWE mieszkanie - położone na Zabobrzu II, na II piętrze z
balkonem rozkładowe. Cena 280,000
zł. - 693 539 967
50 m2, parter, puste po remoncie balkon, obok park, spokojna okolica
na Wrocław - 606 380 523
73 m2 okolice Żeroma – 3 pokojowe
mieszkanie po remoncie, rozkładowe, ze wspólnym ogródkiem,
czysta klatka schodowa. Lic.5124
- 603 491 335
94 m2 w centrum - po remoncie na
pierwszym piętrze 320 tys. do negocjacji - nr lic. 5877 - 515 285 788
98 m2 w centrum - 3 pokoje. Ścisłe
centrum Jeleniej Góry. Parter. Bardzo
atrakcyjna oferta. Mieszkanie idealnie
nadaje się na biuro lub przychodnię N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
ABN Stępień Nieruchomości - 2
pokoje na Zabobrzu 155 000 zł.
Osoba odp. zawodowo: Banaszak
Dorota licencja 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600
110

ABN Stępień Nieruchomości - działka
z widokiem na kolej gondolową. 22zł
/m2. Osoba odp. zawodowo: Banaszak Dorota licencja 10171. Więcej
informacji: Zienkiewicz Marta - 514
600 110
ABN Stępień Nieruchomości - działki
w Bukowcu. 40 zł /m2. Piękne widoki.
Osoba odp. zawodowo: Banaszak
Dorota licencja 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600
110
ATRAKCYJNE Cieplice - 4 pokojowe z ogródkiem Jeldom lic.3059
- 600 434 800
ATRAKCYJNE działki - budowlane
w Mysłakowicach po 1343 m2 - Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
869 172
BARDZO ładne 2 pokoje - Na ulicy
Kolberga. W bardzo dobrym stanie.
Nie wymaga wkładu ﬁnansowego.
Bardzo dobra lokalizacja. Atrakcyjna
cena - 793 363 574
BLIŹNIAK 330 tys. zł. - położony przy
cichej uliczce w Cieplicach niedaleko
Osiedla XX-lecia, 5 pokoi, 2 łazienki,
garaż, działka ok. 500 m2. Niezależna połowa domu w cenie mieszkania. Lic. 5124 - 603 491 335
BUDYNEK gospodarczy - 140 m2 z
przynależną działką 1608 m2 - tylko
70 tys. NŻ 9549 - 793 355 015
BUDYNEK gospodarczy - 330 m2
plus dwie kondygnacje, wszystkie
media, plac 1200 m2, przy głównej
drodze na Wrocław - 601 924 778
CIEPLICE – Wita Stwosza - bez
pośredników. 3 pokoje, IV piętro.
Opcjonalnie garaż - 603 502 232
CIEPLICE 3 pokoje - śliczne mieszkanie w Cieplicach z garażem i
ogródkiem. Bezczynszowe. Jeldom
lic.3059 - 666 830 830
DOM 95 tys. - do remontu 150 m2
w Strzyżowcu (10 km od Jeleniej
Góry), os. odp. zaw. R Żukowski lic.
7867 - 508 240 828

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

DOM do wykończenia - bardzo
ładny dom parterowy z poddaszem
użytkowym. Bardzo atrakcyjna lokalizacja(Jeżów Sudecki) oraz cena.
Dom to wykończenia wewnątrz N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
DOM do wykończenia - w Jeżowie
Sudeckim. Stan surowy zamknięty.
Bardzo atrakcyjna oferta. Polecam !
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
DOM w Karpaczu - bardzo atrakcyjny
dom w Karpaczu. DO zamieszkania
od już. Do domu przynależy działka
o powierzchni 915 m2. Dom w spokojnej okolicy N.Ż. lic. 9549 - 796
363 574
DOM w Karpaczu - za jedyna
850.000 - cena do negocjacji NŻ
9549 - 793 355 015
DOM wolnostojący - w Jeleniej Górze
498 tys. do zamieszkania od zaraz
sprzedam - 507 055 422
DZIAŁKA J. Góra ul. Cieplicka - 1560
m2 - 605 594 123
DZIAŁKA Jelenia Góra - niedaleko
centrum uzbrojona - tanio - 785
535 629
DZIAŁKI budowlane - 1463 m2 lub
1395 m2 w Ścięgnach/k. Karpacza 692 496 481
GOSPODARSTWO rolne - 2.30ha
wraz z budynkiem mieszkalno
gospodarczym - okolice Lwówka
Śląskiego - 513 180 363
KAWALERKA - bardzo ładnie zrobiona kawalerka z aneksem kuchennym. Kuchnia w zabudowie. Jeldom
lic. 3059 - 666 830 830
KAWALERKA 30 m2 - bardzo ładna,
właściciel - 514 000 838
KAWALERKA 34 m2 - po kapitalnym
remoncie w centrum miasta atrakcyjna cena - 691 759 463
KAWALERKA ul. Szymanowskiego
- drugie piętro 26.5 m 2. Cena 92 tys.
- 669 476 774
KOWARY 64 m2 - 3 pokojowe, widok
na Śnieżkę, nowe budownictwo, w
pobliżu szkoła, kościół, sprzedaż
możliwa we wrześniu 2010 rok - 230
tys. - 603 389 910
LOKAL handlowy - nieruchomość
komercyjna 100 m2 Pawilon: parter
50 m2, piętro 50 m2. Lic. 6311 - 501
167 262
LOKAL użytkowy - blisko centrum
Cieplic, do wykończenia. Może być
na mieszkanie, duże dwupokojowe
- 511 696 602
ŁADNE 2 - poziomowe - mieszkanie w Cieplicach - 3 pokoje 82 m2.
NŻ 9549 - 793 355 015
ŁADNE 2 pokojowe IIp. - mieszkanie 52 m2 na Kiepury - 793
203 898
ŁADNE mieszkanie - 2 pokojowe
na II-piętrze w bloku 4-piętrowym o
powierzchni 38,24 m2, środkowe,
duży balkon, słoneczne, wymienione wszystkie instalacje, czynsz
200 zł./m-c. N. Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - rozkładowe
2 pokojowe o powierzchni 50 m2
na I-piętrze w okolicach Małej
Poczty, budynek wielorodzinny,
czynsz niewysoki, cicha okolica, do
zamieszkania od zaraz - lic. 2400 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - słoneczne
2 pokojowe o powierzchni 48 m2,
środkowe, balkon od południa,
czynsz niewysoki, dobry standard,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE - 2 pokojowe na
parterze o powierzchni 54,5 m2,
środkowe, po remoncie, duży
balkon, kuchnia - meble i sprzęt
AGD w zabudowie - lic. 2400 - 669
620 071

MIESZKANIE - bardzo ładne 2
pokojowe o powierzchni 51,20 m2
na I-piętrze w bloku 4 piętrowym,
rozkładowe, słoneczne, środkowe,
elegancka klatka schodowa, cena
dobra - lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - funkcjonalne po
remoncie 3-pokojowe o powierzchni
82,13 m2 na 4 piętrze budynku
wielorodzinnego w ścisłym centrum,
czynsz niski, ładna klatka schodowa,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE - ładne 57 m2 w centrum Jeleniej Góry z zabudowaną
kuchnią i częściowo umeblowane
NŻ 9549 - 793 355 015
MIESZKANIE - na Zabobrzu 2 lub 4
pokojowe - lic. 3290 - 788 405 734
MIESZKANIE - przytulne 2 pokojowe
na I-piętrze o powierzchni 37 m2 w
bloku 4 piętrowym ocieplonym, po
remoncie, dobry standard, klatka
schodowa czysta i zadbana. lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - Po
remoncie do lekkiego odświeżenia.
47 m2. Dobra Lokalizacja - 793
363 574
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Szklarskiej Porębie o powierzchni 47 m2 po
kapitalnym remoncie do zamieszkania od zaraz - 517 353 026
MIESZKANIE 3-pokojowe - rozkładowe, słoneczne z dużym balkonem o powierzchni 53,90 m2, blok
4-piętrowy, Zabobrze II, atrakcyjna
cena - lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 42 m2 - po kapitalnym remoncie z dużym ogrodem i
miejscem na garaż. Cena 105.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
MIESZKANIE 69 m2 - na 1 piętrze,
3 pokoje własne CO - częściowo
umeblowane z widokiem na góry 603 126 622
MIESZKANIE Malczewskiego 51
m2 - 3 pokoje, IIIp, po remoncie.
Możliwość dokupienia garażu. Bez
pośredników - 661 029 447
MIESZKANIE na Orlim - 2 pokoje.
Nie wymaga remontu. Bardzo atrakcyjna cena - 47 m2 - N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
MIESZKANIE na XX-lecia - na
pierwszym piętrze 38 m2 w dobry
standardzie - 125 tys. nr lic. - 5877
- 515 285 788
MIESZKANIE Piechowice - 3 pokoje.
I piętro. Balkon. 55 m2. Bardzo ładne
po remoncie do odświeżenia - 793
363 574
MIESZKANIE w centrum - 3 pokoje.
98 m2. Świetna lokalizacja okolice
ulicy Bankowej i Matejki. Parter.
Idealnie nadaje się na biuro lub
przychodnie. Bardzo atrakcyjna cena
- 793 363 574
MIESZKANIE w centrum - 3 pokojowe na II-piętrze w kamienicy o
powierzchni 71 m2, rozkładowe,
doskonała lokalizacja, czynsz 220
zł/m-c, atrakcyjna cena - lic.2400 669 620 071
MIESZKANIE w centrum - Szklarskiej Poręby 50 m2 za jedyne 165
tys. NŻ 9549 - 793 355 015
MIESZKANIE w Mysłakowicach - 2 pokojowe - 47 m2 - 793 355 015
MIESZKANIE w Piechowicach - 3
pokoje, po remoncie do odświeżenia. Bardzo dobra cena. Mieszkanie
godne polecenia. Pierwsze piętro.
Balkon. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
MIESZKANIE w Piechowicach - 36
m2 niski czynsz, 1 piętro, cena 52
tys. - 785 599 905
MIESZKANIE własnościowe - 4
pokoje, 135000 - 691 017 642

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
MIESZKANIE własnościowe dwupokojowe - w Cieplicach 36 m2
w starym budownictwie dzielnica
Zatorze bez pośredników Czynsz 50
zł. - 605 378 167
MIESZKANIE z ogrodem - 42 m2 po
kapitalnym remoncie. Cena 105.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
MIESZKANIE, 5 pokoi - 115 m2,
działka 700 m2, Oś. Czarne, cena
270 tys. - 693 984 931
OKAZJA - Cieplice 56 m2 - mieszkanie na II piętrze, 4 pokoje. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
OKAZJA nowy dom - w Jeleniej
Górze - 785 535 629
OKAZJA tanio działka JG - 1500 m2
w pełni uzbrojona - 785 535 629
OSIEDLE Park Sudecki 49 m2 wykończone, umeblowane 269 tys.
- 888 221 321
PARK Sudecki 49 m2 - wykończone,
umeblowane - 888 221 321
PILNIE - 2 mieszkania, blisko centrum JG. Obydwa pokojowe 57, 60
m2. Atrakcyjna cena 160 tys. - 660
408 360
PILNIE 3 pokoje - w Cieplicach.
Mieszkanie nie wymaga wkładu
ﬁnansowego, bardzo zadbane. N.Ż.
Lic. 9549 - 660 408 360
PILNIE dwupokojowe - na Zabobrzu,
zadbane, praktycznie do zamieszkania. Atrakcyjna cena 150 tys. - 660
408 360
PILNIE sprzedam mieszkanie - dwupokojowe 38 m2 w Jeleniej Górze Lic.
11965 - 509 949 961
POŁOWA bliźniaka - jedyne 260 tys.
zł. za nowego bliźniaka o powierzchni
130 m2 do własnego wykończenia,
działka 770 m2, Jeżów Sudecki.
Lic.5124 - 603 491 335
PÓŁ bliźniaka - w Cieplicach z pełnym wyposażeniem - lic. 3290 - 788
405 734
PRZESIEKA - działka - w Przesiece
3700 m2. Cena 139 000 zł. Lic. 6311
- 501 167 262
SPRZEDAM lub wynajmę - budynek
gospodarczy 330 m2 + 2 kondygnacje, plac 1200 m2, własność,
przy głównej drodze na Wrocław,
dawna Maciejowa, ogrodzone - 502
267 361
SPRZEDAM lub zamienię - na mniejsze M-4 (63 m2) na ul. Noskowskiego
(z windą) - 665 371 229
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
- lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - bardzo ładne
3-pokojowe o powierzchni 55,65 m2
na III-piętrze w bloku 4-piętrowym,
bardzo ciepłe, rozkładowe, zadbane,
doskonała lokalizacja, niski czynsz,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
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OG£OSZENIA
TANIE mieszkanie - blisko Centrum 2-pokojowe na 2-piętrze o
powierzchni 52 m2, rozkładowe,
słoneczne, bardzo ciepłe, dobry
standard, czynsz 260 zł./ m-c , dobra
cena - lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - ładne, przytulne
2 pokojowe o powierzchni 52,5 m2,
na II-piętrze budynku wielorodzinnego, duża łazienka, blisko centrum,
minimalny czynsz, bardzo atrakcyjna
cena.lic.2400 - 669 620 071
TANIO kiosk w Cieplicach - przy ul.
Cieplickiej - 667 500 081
TYLKO 150 tys. - 2 pokoje na
Osiedlu Orlim 47 m2. Mieszkanie po
remoncie, do lekkiego odświeżenia.
Bardzo atrakcyjna oferta - 793 363
574

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
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 - wiadomości 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
KAWALERKA w Sobieszowie,
umeblowana - 667 268 932
MIESZKANIE dwupokojowe w
spokojnej dzielnicy Cieplic 800 zł.
+ kaucja + liczniki - 502 351 405
POKÓJ z kuchnią 36 m2, ogrzewanie gazowe, parter koło Małej
Poczty 750 zł. + media - 660 670
990
JEDEN pokój w Cieplicach - 605
886 770

PRENUMERATA

Lokal - 100 m2 z parkingiem
przy ulicy Wolności - 790
609 579

POKOJE - Mojesz koło Lwówka
Śl. Dwa pokoje umeblowane, z
łazienkami - 500 i 600 zł. - Telefon
lub SMS - 661 059 918
BEZ pośredników umeblowane 3
pokojowe mieszkanie w ścisłym
centrum w Jeleniej Górze - 1200 zł.
Z czynszem + liczniki i 1 miesiąc
kaucji - 75 75 263 36
KAWALERKA w centrum Jeleniej
Góry, bezczynszowe, cena 650 zł.
+ opłaty - 76 46 103, 601 880 444
100 m2 na wszelkiego rodzaju
działalność. Osobny wjazd. Teren
ogrodzony. Nie duże opłaty. Blisko
głównej drogi - 793 363 574
2 osobowy pokój - w mieszkaniu
studenckim w centrum J. G. - 607
072 699
2 pokoje na Zabobrzu - Ładne
2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
po remoncie. Do wprowadzenia od
zaraz. Mieszkanie czyste i przytulne.
Niskie koszta. Polecam. N.Ż. Lic.
9549 - 793 363 574
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów
J. Góra - nowe, przestronne, duża
wyposażona kuchnia, od lutego 1000
zł. + opłaty - 607 785 776
2 pokojowe słoneczne - umeblowane
mieszkanie (64 m2) na ul. Konopnickiej (centrum), 2 piętro, spokojni
sąsiedzi, miejsce parkingowe pod
domem - 513 094 458
2 pokojowe Zabobrze III - ładne
mieszkanie 52 m2, umeblowane, od
stycznia - 608 283 691
2 pokojowe, umeblowane - AGD,
Internet na Zabobrzu III. Cena 800 zł
+ prąd i woda - 504 032 410
20 metrów + zaplecze + WC +
witryna - super lokalizacja na przeciwko apteki. Ul. Sudecka. Cena
1200 zł brutto - 511 515 177
3 pokoje w centrum - bardzo dobra
lokalizacja nie wysoki opłaty. Mieszkanie po remoncie. Do wprowadzenia od zaraz - N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
3 pokoje w centrum - bardzo ładne
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry.
Mieszkanie po remoncie. Powierzchnia to 78 m2. 1 piętro. opłaty to 1300 +
media. N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
3 pokoje w centrum - po remoncie do
wynajęcia od zaraz 1300 + media, 78
m2 - N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
ATRAKCYJNE lokale - użytkowy i
biurowy w centrum Jeleniej Góry 513 018 455
ATRAKCYJNE mieszkanie - po kapitalnym remoncie, mam do wynajęcia
od zaraz TV, Internet, tel. Okolice
Malej Poczty. Czynsz 1000 zł. miesięcznie plus kaucja - 664 756 555

DOM wolnostojacy w Jeleniej
Górze, 65 m2 - 3 pokojowe, kuchnia, łazienka. Teren ogrodzony. Blisko
centrum, miejsce na auto. Cena do
uzgodnienia - 697 419 606
ELEGANCKIE mieszkanie - bardzo ładne mieszkanie po kapitalnym remoncie, wysoki standard.
2 sypialnia + kuchnia z aneksem
jadalnianym. 1200 zł. + liczniki więcej
info: Marek Stępień lic. 12181 - 508
240 821
KAWALERKA - na Zabobrzu, w
pełni umeblowana, do wynajęcia od
1 stycznia - 793 208 136
KIOSK handlowy - przy ul.1 Maja
w Wałbrzychu - zielony rynek.
Powierzchnia 13 m2, energia elektryczna - 793 178 733
KOMFORTOWE 2 pokojowe - na
ul. Słowackiego spokojna dzielnica
blisko do centrum 1200 zł. + liczniki
- 721 824 886
KOMFORTOWE mieszkanie trzypokojowe umeblowane i wyposażone z balkonem i miejscem
parkingowym. Cena 1500 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
LOKAL - parter 36 m2. UL Wojska
Polskiego - 514 000 838
LOKAL 30 m2 - ścisłe centrum,
parter, witryna, Wyszyńskiego na
przeciw Rossmanna - 888 221 321
LOKAL 62 m2 - centrum (ciąg
sklepów Poznańska), parter, witryna
- okazja 1600 zł. - 888 221 321
LOKAL na hurtownie - lub inną
działalność gospodarczą. Duża
powierzchnia. Osobny wjazd. Teren
ogrodzony. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Nie duże opłaty - N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
LOKAL Plac Ratuszowy - biurowousługowy, z widokiem na ratusz, 20
m2, I piętro, od lutego, cena: 850 zł.
+ media - 502 377 461
LOKAL Plac Ratuszowy - lokal
usługowo-biurowy, 22 m2., I piętro,
okna na ratusz, wejście pod arkadami, możliwość dostosowania do
potrzeb, od lutego 2010, cena 900 zł.
+ media, właściciel - 502 377 461
LOKAL w centrum - w samym centrum Jeleniej Góry. Idealnie nadaje
się na biuro lub inna działalność.
Niskie opłaty jedyne 900 zł. + media
- N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
LOKAL w centrum 40 m2 - Bardzo
dobra lokalizacja nie duże opłat. Parter - N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
LOKAL w centrum miasta - parter 504 105 087
ŁADNE, 2 pokojowe 65 m2 - umeblowane, centrum. Cena 1200 + prąd
i woda - 503 451 149
ŁADNE, umeblowane - mieszkanie
w okolicy Żeroma - 608 507 127

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!

MAGAZYN - piwnica - na Zabobrzu.
Swobodny dostęp i dojazd. Sprzedam używane meble sklepowe - 506
092 349
MAGAZYN - z biurem i sanitariatem
całość 215 m2, duży asfaltowy parking, ogrodzone ABN Stępień nr lic
7867 - 514 600 102
MAGAZYN z mieszkaniem lub adaptacja na biuro o łącznej powierzchni
115 m2 - 695 653 260
MIESZKANIE - 5 pokoi Oś. Czarne,
1200 zł. - 693 984 931
MIESZKANIE - dwupokojowe na
Zabobrzu - ładne 900 zł. + opłaty .
Kaucja 1200 - 667 657 025
MIESZKANIE - dwupokojowe w
pełni umeblowane w JG przy ul.
Złotniczej 19 (nowe budownictwo).
Czynsz ok. 900 zł. + liczniki - 665
350 003
MIESZKANIE - od lutego 3 pokojowe na Zabobrzu - 669 997 675
MIESZKANIE 2 pokoje - Kiepury,
całkowicie umeblowane - 502 399
088
MIESZKANIE 2 pokoje - po remoncie nie wysokie opłaty. Dostępne od
zaraz. Bardzo atrakcyjna lokalizacja
- N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
MIESZKANIE 2 pokojowe - Mieszkanie 2 pokojowe - 603 104 142
MIESZKANIE 3 pokojowe - w dzielnicy podzamcze, umeblowane,
standard przeciętny, dostępne od
zaraz, możliwość wynajęcia osobnych pokoi - 509 202 930
MIESZKANIE 34 m2 - na Osiedlu
Park Sudecki - od stycznia. 650 zł.
+ rachunki - 601 184 829
MIESZKANIE ok. 65 m2 - w centrum
Karpacza na dłużej - 516 067 930
MIESZKANIE trzypokojowe - w
samym centrum 54 m2 umeblowane
i wyposażone na drugim piętrze.
Cena 1250 zł w tym czynsz i ogrzewanie. N.Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
MIESZKANIE w Łomnicy - w nowo
wybudowanym budynku - 95 m2
dwupoziomowe, 4 pokoje, 2 łazienki,
salon z aneksem kuchennym - 501
525 474
MIESZKANIE w Ścięgnach koło
Karpacza - dwa pokoje, kuchnia,
łazienka - 725 244 242
OD lutego mieszkanie - 3 pokojowe
na Zabobrzu po remoncie częściowo
umeblowane - 669 997 675
OD stycznia kawalerkę - w Jeleniej
Górze - 602 115 812
OD stycznia nowe - dwupokojowe
mieszkanie 60 m2, umeblowane z
miejscem parkingowym N. Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854

POKÓJ 1-os. - od 1. stycznia. Ciepły,
słoneczny, przytulny. CO. Świetny
dojazd do miasta. Dla dziewczyny
niepalącej. 350 zł. + opłaty na pół.
- 608 884 006
POKÓJ dla młodej osoby - pracującej, centrum lub Cieplice, wyposażony, chętnie z Internetem, od
stycznia - 503 067 399
POKÓJ dla osoby lub pary - w mieszkaniu 3 pokojowym w samym centrum
JG do wynajęcia. 300 zł. + rachunki
- 508 226 947
POKÓJ w mieszkaniu - dwupokojowym. Ul. Karłowicza. Tanio - Internet
- 695 913 104
POKÓJ w mieszkaniu 2 pokojowym w okolicach centrum 200 zł. + rachunki.
Możliwość Internetu. Mieszkanie w
pełni umeblowane z balkonem - 691
019 976
POKÓJ w super mieszkanku - na
Zabobrzu - bardzo tanio Robert - 510
128 616
POKÓJ z Internetem - w mieszkaniu
dwu pokojowym - 697 272 888
POMIESZCZENIA na warsztat - lub
inna działalność 100 m2. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Teren ogrodzony,
osobny wjazd. Bardzo atrakcyjna
oferta. Nie duże opłaty. Polecam. N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
POMIESZCZENIE - na hurtownię lub
inna działalność. Duża powierzchnia.
Blisko główna droga. Osobny wjazd.
Teren ogrodzony. Niskie opłaty - N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
POMIESZCZENIE na warsztat samochodowy z biurem lub bez - 695
653 260
POMIESZCZENIE przy salonie fryzjerskim - ścisłe centrum, atrakcyjna
cena - 603 207 149
PRZYTULNE z niepowtarzalnym
klimatem - 3 pokojowe za 1200 - dla
miłych ludzi - 661 685 430
SAMODZIELNA kawalerka - dla emeryta lub rencisty 300 zł. - 695 653 260
SZUKAM współlokatorki - do wynajęcia mieszkania na Zabobrzu - 518
156 441
TRZYPOKOJOWE - umeblowane
Kiepury - 512 144 131
TYLKO 1000 zł. - lokal w centrum
40 m2 do wynajęcia od zaraz NŻ
9549 - 793 355 015
UMEBLOWANA kawalerka - na
Zabobrzu - 668 980 188
UMEBLOWANE mieszkanie - na
Karłowicza, dwa pokoje, 4-te piętro,
od stycznia. 1000 zł. w tym czynsz,
kablówka, Internet + kaucja 500 662 230 067
W Karpaczu 170 m2 - 5 pokoi, 2
garaże, 2 kominki - okazja 1500
miesięcznie - 693 429 971
WYNAJMĘ dwupokojowe - w Jeleniej Górze - pilnie - 667 037 107
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NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe Zabobrze lub centrum
dla z d e c y d o w a n e j K l i e n t k i ,
najlepiej na Zabobrzu lub
centrum Jeleniej Góry. Do 800
zł. + liczniki. - ABN Stępień
nieruchomości, nr lic. 7867 508 240 825
2, 3 pokoje - w Jeleniej Górze
blisko centrum - wynajęcie na
dłuższy okres czasu, najlepiej
umeblowane - 793 363 574
DOM komfortowy - dla rodziny
najlepiej w Jeleniej Górze lub
najbliższej okolicy N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
HOTEL lub pensjonat - wezmę
w dzierżawę na terenie Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby,
Karpacza, i okolic - 663 937
173
KAWALERKĘ w Jeleniej - najlepiej na Zabobrzu do 600 zł.
od lutego - 723 529 248
LOKAL Plac Ratuszowy - lokal
usługowo-biurowy, 22 m2, I
piętro, okna na ratusz, wejście pod arkadami, możliwość
dostosowania do potrzeb, od
lutego 2010, cena 900 zł. +
media, właściciel. - 502 377
461
LOKAL w Jeleniej Górze - najlepiej parter - 793 363 574
MIESZKANIE w JG - najlepiej
2 pokoje może być umeblowane - 793 363 574
OD stycznia - poszukuję
pokoju do wynajęcia w Jeleniej Górze - centrum lub Zabobrze - 661 282 086
PARA szuka mieszkania - do
wynajęcia w Karpaczu. Niedrogo - 794 977 498
PILNIE 2-3 pokoje - od zaraz
w Jeleniej Górze - 1500 +
media. PILNE - 793 363 574
PILNIE poszukuję mieszkania
- dwupokojowego w Jeleniej
Górze - 665 356 293
POKÓJ lub kawalerkę - dla 1
osoby w Centrum lub Cieplicach, w rozsądnej cenie, od
stycznia - 503 067 399
SZUKAM mieszkania - w
Szklarskiej Porębie od lutego
- pilne - 697 458 480
SZUKAM pokoju 1-os - w Karpaczu na dłuższy okres czasu,
kilka miesięcy, najchętniej z
Internetem w rozsądnej cenie
- 791 246 207
SZU KA M po koj u z Inte rn etem - od stycznia w rozsądnej cenie. Niepaląca - 791
246 207

Już od teraz
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Regulamin

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

4 stycznia 2010 r.
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NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
K awa l e r k a n a Z a b o b r z u
- kwaterunkowe zamienię na
większe - 507 424 509

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
22 letnia zmysłowa Karina - zaprasza
panów - 792 668 645
24 latek - wolne miejsce na Sylwestra - w okolicach Lubania - 880
585 003
35 latek pozna panią - do wspólnego
spędzenia nocy Sylwestrowej - 781
957 491
Atrakcyjna brunetka - dyskrecja.
Tylko wyjazdy - 661 524 389
Atrakcyjny Pan - umili chwile
samotnym Panią - 883 751 715
Dla Pań - które dawno nikt nie pieścił - robią to same. Doświadczony
pan - Za darmo. Odważ się, napisz
lub zadzwoń - uzgodnimy - 792
616 259
Malutka szczuplutka 22 latka zaprosi, wymasuje 100% rozkosz
gwarantuje od 10 do 17 - 792 434
738
Młody Byczek dla Kobiet - Młody
Byczek dla Kobiet - 795 883 703
My dwie dla ciebie - i pomiędzy sobą
- zapraszamy cała dobę, możemy
dojechać - 885 319 656
Pomogę finansowo - atrakcyjnej
Pani - 721 712 142
Poznam dziewczynę z Jeleniej
Góry - Wojtek 33 lata, kawaler, wyższe wykształcenie, 180 cm wzrostu,
niebieskie oczy - 605 499 767
Poznam mile kobietki - zabawny 44
latek - 604 147 034
Poznam zadbaną i dyskretną Panią
Bi - z ładnym biustem. Jelenia Góra
i okolice. Oczekuje dyskrecji i ja
zapewniam - 607 495 461
Przystojny młody szatyn - dla
kobiet tylko wyjazdy - 722 267 733
Rudowłosa Sara 25 lat - zaprasza na poranne igraszki od 9 do14
- 885 319 656
Seksowna piękna - brunetka
zaprasza - 785 684 292
Spędzisz ze mną Sylwestra? Poznam kobietę 18-40 lat w celu
spędzenia wspólnie Sylwestra, a
może coś na stale. Ja mam 23 lata,
wysportowany brunet. Czekam - 795
850 102
Szukam kobiet chętnych na seks
bez sponsoringu. Mam 28 lat i jestem
z Karpacza. Pisz lub dzwoń - 787
725 469
Średniego wzrostu - 43 lata dla
pani - dojadę - 883 418 747
Wspomogę dziewczynę - wiek
wygląd bez znaczenia, tylko konkretne propozycje. Dziękuję - 886
660 520
Wspomogę finansowo - atrakcyjną
kobietę - 505 213 310
Zaproszę panią 35 - 40 lat - na Sylwestra w milej restauracji przywiozę i
odwiozę do domu - 787 438 569

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

Rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż, naprawa - 604 460 139
Gładzie bez kurzu, malowanie,
panele, płytki oraz inne usługi - 603
197 516, 075 75 159 35
Remonty - mieszkania, biura.
Gładzie, malowanie, regipsy, sufity
podwieszane, zabudowy, panele,
glazura, wykładziny, solidnie i
fachowo - 660 181 055
Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, paneli, cyklinowanie schodów, renowacja drzwi, malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Budowa domów - pod klucz również FV - 606 508 723
Całkowite wykończenia budynków - elektryka, hydraulika, c.o. wszystkie, budowa - 605 151 196
Cyklinowanie - układanie parkietu mozaiki i podłóg renowacja
starych podłóg - profesjonalnie - 601
313 541
Dachy-fornal - Usługi dekarsko ciesielskie. Pokrycia dachów, więźby,
kominy, rynny, obróbki blacharskie,
podbitki. Siedlęcin Topolowa 16 - 603
582 239
Elektryk złota raczka - naprawy
usterek awarii wykonanie instalacji
przyłączeń pomiarów. Szybko tanio
i solidnie - 500 505 002
Gładzie bezpyłowe - gipsowe na
mokro system KNAUF, malowanie
natryskowe, panele, regipsy - 662
485 024
Hydraulik złota rączka - naprawy
usterek awarii wykonanie instalacji.
Szybko tanio i solidnie - 500 505
002

Specjalna oferta dla Wspólnot
- wykonujemy elewacje, tynki, glazura, remonty klatek schodowych,
mieszkań, biur. Tanio i solidnie.
Możliwa Negocjacja cen - 726
444 006
Sufity podwieszane - ścianki działowe z płyt g/k, renowacja starych
tynków wewnętrznych, glazura,
malowanie, montaż okien i drzwi
oferuje grupa Many - 607 720 825
Szybko i solidnie - płytki, panele,
regipsy, malowanie, tapetowanie,
gładzie, tynki itd. - 608 026 379
Ściany działowe itd. - i wykończenia wnętrz, szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
Świadectwa energetyczne - dla
lokali oraz budynków mieszkalnych
lub użytkowych tanio i szybko wykonam. - 660 408 360
Tanio usługi ogólnobudowlane wykonam remonty, wykończenia,
docieplenia, elewacje - 785 978
369
Usługi budowlane - kosztorysy i
wyceny, sprawdzeni wykonawcy 796 148 738
Usługi budowlane - szybko i
solidnie: płytki, panele, regipsy,
malowanie, tapetowanie, gładzie,
tynki itd. - 608 026 379
Usługi budowlane - wykończenia
wnętrz, remonty, szeroki asortyment
- tanio i solidnie - 665 733 354
Usługi glazurnicze - remonty
mieszkań, domu przebudowy,
łazienki, kuchnie, meble pod zabudowy, doradzimy - 665 248 427
Usługi koparko ładowarką JCB
- tanio, szybko, solidnie - 500 110
534

Kierownik budowy - nadzór przy
budowie domków jednorodzinnych 601 062 607

Usuwanie awarii - naprawy usterek awarii. Wszelkiego typu Szybko
tanio i solidnie telefon - 500 505
002

Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci pobudowlanych oraz innych
odpadów wszelkiego rodzaju. Kontenery 5m 8m 12m3. Niskie ceny - 727
548 554

Wlokbud - prace budowlane
- wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarki z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653

Koparko - ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia - tanio i solidnie - 793
240 653

Wodomierze wymiana - szybko
tanio i solidnie, plomba w cenie
- polecam się też w razie awarii
hydraulicznej - 500 505 002

Minikoparka - do wynajęcia
minikoparka Bobcat z operatorem
- 793 240 653
Ogólnobudowlane usługi
- docieplenia elewacje, remonty,
budowy - 606 508 723
Podwykonawstwo budowlane - kafle, płyty g.k, gładzie,
przebudowy, zaadoptuję poddasze
- remonty - 665 248 427
Prace budowlane - ogrodzenia
i różne elementy z drzewa jak
barierki itp. - 510 543 478
Profesjonalne usługi budowlane - płytki, gładź, regipsy, panele,
malowanie, tapetowanie, montaż
drzwi - 608 026 379
Remont od A do Z - szybko i
solidnie - 609 272 704
Remonty - elewacje - wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne,
wymiana okien, glazura, remonty
domów, mieszkań, biur. Tanio i
solidnie. Możliwa negocjacja cen 726 444 006
Remonty – glazura, malowanie,
tynki tradycyjne - 607 961 108
Remonty - wykończenia mieszkań - łazienki. Gładzie, regipsy,
glazura, panele. Szybko, profesjonalnie, terminowo - 669 831 305
Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 691 373 442
Remonty mieszkań-łazienek
- gładzie, regipsy, kafle, panele.
Szybko, solidnie terminowo - 669
831 305
Remonty, wykończenia - regipsy,
płytki, panele, gładzie, tynki - 518
854 126
RENOMAX ogólnobudowlane
usługi - remonty mieszkań domów,
docieplenia, elewacje - 606 508
723
Rusztowanie elewacyjne 100
m2 - wynajmę, możliwy transport
rozstawienie, wykonawstwo docieplenia elewacje - 606 508 723
Solidnie i tanio wykonam remont
- mieszkania: tynki, regipsy, gładzie,
malowanie, panele, podwieszane
sufity, adaptacja poddaszy. Wystawiam faktury VAT - 512 117 726

Wykonamy remont mieszkania - domu - przebudowy łazienki,
kuchnie, meble pod zabudowy doradzimy - 665 248 427
Wykończenia - elewacje - kafelki,
regipsy, gładzie, panele, malowanie,
elewacje z tynku naturalnego lub
mineralnego - 793 240 653
Wykończenia budynków - Całkowite wykończenia budynków,
(elektryka, hydraulika, c.o. - wszystkie, budowa ścianek, układanie
kafelek i podłóg - 605 151 196
Wylewanie posadzek - 10 zł./
m2 - 661 837 156
Złota rączka serwis - naprawy
usterek awarii wykonanie instalacji
przyłączeń pomiarów. Szybko tanio
i solidnie - 500 505 002

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, karaoke - 603 785 794
Sylwester, wesela, imprezy,
różny repertuar, muzyka akordeonowa, oświetlenie, muzyka
instrumentalno-wokalna - Muzyk
Orkiestra - 075 75 339 21, 692
046 727
DJ poprowadzi imprezę sylwestrową - DJ poprowadzi imprezę
sylwestrową - 792 564 877
Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy,
nagłośnienia - 501 576 923
Muzyczny duet - studniówki,
wesela, bankiety - 609 851 863
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe. - doborowy repertuar
- 604 186 987
Zespół Muzyczny N.R - wesela,
zabawy. Tanio i profesjonalnie. Akordeon przy rożnych okolicznościach
- 607 155 787
Zespół Prestiż-wesela - Specjalizacja wesela, studniówki i imprezy
Karaoke. Pełny profesjonalizm i
duże doświadczenie. Najlepsze w
okolicy nagłośnienie i oświetlenie
sceniczne - 517 900 425

USŁUGI
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
Fotograf - na śluby, chrzty i inne
okoliczności. Atrakcyjne ceny już od
700 zł. - 697 697 594
Fotograf, śluby i inne imprezy fotograf, śluby i inne imprezy - 660
854 939
Fotografia ślubna i okolicznościowa - wysoka jakość usług
- niskie ceny - 695 212 075
Profesjonalna fotografia
- ślubna i okolicznościowa - 609
763 912

USŁUGI
OPIEKA
Emerytka zaopiekuje się małym
dzieckiem - 075 64 34 613
Zaopiekuje się dzieckiem, dyspozycyjna, odpowiedzialna - 75
64 34 613, 796 629 452
Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Opieka dla dzieci 2-4 lata - Zapraszamy na zimowy nabór do salki
przedszkolnej dla dzieci 2-4 lat- ilość
miejsc ograniczona - 787 625 045
Zaopiekuję się dzieckiem - nie
palę, wieloletnia praktyka, najlepiej
u mnie w domu - 501 083 152

USŁUGI
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 - korepetycje - gimnazjum, przygotowanie do matury,
z możliwością Dojazdu do ucznia
- 663 369 045
Język francuski - korepetycje
- wszystkie poziomy zaawansowania, konwersacje, gramatyka,
również nauka od podstaw. Przygotowanie do matury i certyfikatów
DELF, DALF - 606 505 009
Język polski - profesjonalna
pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do sprawdzianu
szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Solidnie i w milej
atmosferze - 691 235 461
Logistyka - pisanie prac,
szkolenia, nauka, korepetycje 500 101 667
Matematyka - doświadczona
korepetytorka. Zajęcia w centrum
Jeleniej, również w małych grupach, a także w weekendy. Od
szkoły podstawowej do średniej
- 500 101 667
Pisanie prac lic. i mgr - ze
wszystkich dziedzin - fachowo,
solidnie i terminowo. Osoba z
doświadczeniem i kompetencja.
Polecam - 663 359 461
Prace maturalne - szybko fachowo i tanio. Polonista z
doświadczeniem - polecam - 663
359 461

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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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
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
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 i naziemnych, serwis, kadra
inżynierska. 10.00-22.00. Obsługujemy pensjonaty oraz instalacje
wielopunktowe - 793 686 870
Awarie - serwis techniczny naprawy usterek awarii wykonanie
instalacji przyłączeń pomiarów.
Szybko tanio i solidnie - 500 505
002
Chwilówki do 600 zł. - Jelenia
Góra i okolice - 785 135 590

Świadectwa Energetyczne
Pomiary termowizyjne:
nieszczelności w ociepleniu,
awarie instalacji CO, CWU,
kontrola budynków - 790
273 163

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

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

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 itd. - 601 837 677 - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Catering na przyjęcia - dostarczamy żywność do firm (sandwiche,
ciasta, kawa, herbata) Zrób niespodziankę swojej sympatii w domu zaręczyny i kolacje we dwoje! - 793
198 735
Elektryk i inni fachowcy - awarie,
usterki, naprawy, modernizacje, itp.
Pogotowie Techniczne Złota Rączka
- 513 067 750
Hydraulik i inni fachowcy - awarie, usterki, naprawy, modernizacje,
itp. Pogotowie Techniczne Złota
Raczka - 513 067 750
Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci - podbudowlanych oraz innych
odpadów.5 m3, 8 m3, 12 m3 Konkurencyjne ceny - 727 548 554
Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci - wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5m 7m i 8m3. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy - 511
508 841
Mąż do wynajęcia - wszelkiego
rodzaju naprawy - 513 194 392
Naprawa, odblokowanie nawigacji
- GPS - 604 397 651
Odśnieżanie dachów - Odśnieżanie dachów - 608 637 140
Ogrodzenia metalowe - kute,
bramki, balustrady, kraty okienne 785 978 369
PC Serwis naprawa - modernizacja,
konserwacja komputerów, projekt
stron WWW. Dojazd do klienta Jelenia Góra okolice - 603 322 400
Ploter CNC - cięcie frezowanie
2 i 3 D drewno sklejka pleksi szyldy
reklamy - 694 286 519
Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 794 267 117
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
- Pogotowie wodno-kanalizacyjne 723 958 492
Pomoc w męskich pracach - Nie
możesz poradzić sobie z odsuwaniem szaf, smarowaniem skrzypiących drzwi elektryką, źle grającym
telewizorem. Zadzwoń, pomogę
- 793 686 870
Potrzebujesz Karchera? - Nie
kupuj! Wypożycz! Myjka ciepłowodna (150 st. C), zasilanie 220V,
zimnowodna, odkurzacz suchomokro 583. - 609 373 583
Routery, Internet serwis - Konfiguracja i montaż routerów, dzielenie
łącza internetowego. Pogotowie
komputerowe, wgrywanie oprogramowania, usuwanie wirusów. - 793
686 870
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 794
267 117
Sylwester, Koma-Kuźnica zaprasza na zabawę sylwestrową
w Kowarach. Wstęp 100zl./os. - 603
389 910
Syrenka 105 do Ślubu - do
wynajęcia z kierowcą. Kultowe auto
z przystrojeniem na śluby i inne
okazje - 693 137 321
Szafy wnękowe - meble na wymiar
zabudowa wnęk, pracujemy już 8 lat
w branży meblarskiej, posiadamy
doświadczenie u nas projekt i
wycena w 15 min. - 500 452 760
Szybka pożyczka w domu klienta
- raty miesięczne Stara Kamienica i
okolice. Piechowice - 792 054 579

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
Tanie domowe jedzenie - pierogi,
krokiety, mięso, sałatki i dożo jeszcze
innych na Sylwestra i nie tylko. Polecam warto - 693 870 830
Usługi hydrauliczne - Usługi
hydrauliczne - 513 194 392
Uszyję sukienkę - na każdą okazję
m.in. wieczorowe, studniówkowe.
Konkurencyjne ceny, rzetelność - 609
594 803
Wodomierze - wymiana wymiana wodomierzy, plombowanie
gratis. Szybko tanio i solidnie - 500
505 002
Wodomierze i plombowanie Szybko i kompleksowo. Partner firmy
Wodnik Pogotowie Techniczne Złota
Raczka - 513 067 750
Wypożyczę profesjonalne stroje
- dla Mikołajów i Śnieżynek. Koszt
wypożyczenia: 30 zł./doba - 792
437 579
Wysokościowa ścinka drzew w koronie i przy pniu. Czyszczenie
terenów, cięcie drewna opalowego
szybko i tanio - 785 978 369
Złota Raczka i inni fachowcy - awarie, usterki, naprawy, itp. Pogotowie
Techniczne - 513 067 750
Złota rączka a-z - Wszystko w
domu, montaż mebli, wykładzin,
uszczelnianie okien, naprawy usterek
awarii wykonanie instalacji przyłączeń pomiarów. Szybko tanio i
solidnie - 500 505 002

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

Audi A6 z kierowcą - do wynajęcia czarne kompleksowe kombi wyjazdy służbowe i inne - zapewniam
dyskrecję - 722 323 287
Auto - laweta - Polska - Europa 505 092 579
Auto - laweta 1.2 zł. /km - z wyciągarką do 3.6t, transport 1.2 zł./km,
przy dłuższych trasach stawka ustalana indywidualnie - 608 382 458
Auto - laweta transport - 790 581
228
Busy osobowe, autobus - obsługujemy imprezy okolicznościowe,
wyjazdy w góry, wyjazdy na narty
- czysto, milo, tanio. Jesteśmy do
państwa dyspozycji! - 608 329 142
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. F-ra VAT - 607 763 204
Mam 2 wolne miejsca - na wyjazd w
okolice Frankfurt, Koblenz, Wuerzburg. 0 3lub 04 stycznia - 880 585
003
Posiadam wolne miejsca - na przewóz osób do Norwegii w okolice Trondheim Planowany termin wyjazdu 10
01 2010 - 609 086 821
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, kraj - zagranica
- tanio i solidnie. Małe przeprowadzki
od 59 zł. - 513 399 066
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
Tanio bus 9 osobowy - 666
126 902
Transport i Przeprowadzki 10% taniej - 601 561 366
Transport i przeprowadzki
- Bus o wym. 350*170*210 cm 661 291 148
Transport towarowy bus
maxi - do 1,4T - 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

Makijaż - zapraszamy na profesjonalny makijaż, na kosmetykach
typowo zajmujących się wizażem,
np. Kryolan. Cena tylko 45-50 zł.
Gabinet za Rondem w przychodni
Zabobrze - 792 870 508
Manicure w promocyjnej cenie tylko 35-40 zł. Profesjonalnie - zapraszamy do Gabinetu specjalistycznej
pielęgnacji stóp i dłoni w przychodni
Zabobrze za Rondem - 792 870
508
Nowość - masaż ziołowymi - stemplami, masaż aromatyczną świecą
- 606 424 970
Sanatorium 30% taniej! - Przyjedź po zdrowie do Cieplic w terminie
10.01.-26.01.2010! U nas wszystko
na miejscu: zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi. Zapraszamy! SP
ZOZ Sanatorium MSWiA Agat - 075
75 520 64
Tipsy solidne i trwale - tipsy żelowe,
żelowanie naturalnych paznokci,
dopełnienia! Zapisy telefoniczne.
Zapraszam - 661 305 201
Zabiegi energetyczne - Uzdrawianie pralniczne, reiki - 606 424 970
Zgubić zbędne kilogramy - Studio
SLIM zaprasza na Zabobrze ul.
Kiepury 57 Nowe urządzenia do
odchudzania, ujędrniania i redukcji
cellulitu: vacu, rollmasaż, platformy
wibracyjne, studio@slimstudio.com.
pl - 504 018 881

USŁUGI
ZDROWIE URODA

Autozłomowanie za darmo - lub
niedrogo odkupię każde - własny
transport - 661 519 540
Corollę każdą kupię - z lat
1985-1996 - 664 200 250
Każde auto - w zamian za wyrejestrowanie - 669 715 215
Każde auto uszkodzone - do
remontu, nieopłacone - tanio plus
dokumenty, wyrejestrowania 506 384 694
Mercedes 123 - Subaru Justy
Suzuki Swift, Nissan Micra inne 661 519 540
Podol - auto skup - oferuję
skup gotówkowy samochodów
używanych, całych lub uszkodzonych, posiadamy własny transport
auto-laweta 1700 kg z wyciągarką
- 608 382 458
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 - z lat
1993-2008 cale i powypadkowe
osobowe i dostawcze - 664 200
250
Skup aut - gotówka od ręki osobowe, dostawcze, maszyny
rolnicze - ciągniki, całe, powypadkowe, uszkodzone, angliki,
wszystkie roczniki bez wyjątku.
Odbieram własnym transportem.
Gotówka od ręki - 604 899 303,698
707 299

Gabinet rehabilitacji i terapii
manualnej. Skuteczne leczenie
bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji i narządu ruchu - mgr
Eryk Olszak - 075 613 74 28,
697 855 631
Bądź piękna na Sylwestra zabieg oczyszczająco - odżywczy, masaż, parafina - 508 407
791
Bądź piękna nie tylko w Sylwestra - zabieg oczyszczająco
odżywczy, naturalne metody,
masaż parafina, TIPSY w Twoim
domu - 510 460 369
Czesanie okolicznościowe loki, koki, itp. makijaż na każdą
okazję - tipsy od 35 zł. dojadę
do domu - tanio i profesjonalnie!
Zadzwoń juz teraz i umów sie. Agata
- 667 130 673

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)

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV lub
innych rzeczy metalowych, własny
transport i świadczę usługi transportowe - 605 726 890
Oddam gruz - ( dowiozę na miejsce)
- 727 548 554
Pilnie potrzebna pomoc - dzień
przed Wigilią spalił nam się dom.
Straciliśmy wszystko. Przyjmiemy
wszystko: meble, ubranka dla dziewczynki od 8 miesiąca, TV i inne bardzo dziękuję - 796 095 360
Przyjmę komputer dla dziecka dziękuję - 796 489 564
Pilnie przyjmę opał - drewno - 509
500 141

MOTORYZACJA
KUPIĘ
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Skup aut gotówka - firma PODOL AUTO oferuje skup i sprzedaż samochodów za gotówkę, skupujemy
również uszkodzone pojazdy, posiadamy własną auto-lawetę do 1700 kg
z wyciągarką. - 608 382 458
Skup, całe i powypadkowe - uszkodzone, angliki, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Suzuki Vitara rok od 91 - w górę,
nie automat, krótka, 2 drzwiowa, nie
+ do remontu - 510 298 055

FELGI
SPRZEDAM
Opony na felgach do BMW E34
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
Felgi /opony - sprzedam nowe
i używane felgi oraz opony - 604
899 303
Komplet alufelg wraz z oponami
- zimowymi 13 calowe, rozstaw śrub
4x100. Cena 520 zł. - 722 267 733
Opony Pirelli 255/55R16 z 2006
roku - bieżnik 7 mm. Alufelgi do
Peugeota i Bmw oraz części do tych
aut - 661 901 755
Opony wielosezonowe używane
- stan bardzo dobry 205/60 R15
91H M+S cena za sztukę 60zl - 791
731 392
Opony zimowe 175-70-R13 Opony zimowe 175-70-R13 - 605
558 759
Opony zimowe Dunlop - 185 65R15
(1007). Komplet 400 PLN. Do negocjacji. - 601 885 018
Opony zimowe na felgach 185/60/14 stan bdb. 4 szt. cena 500
zł. za kpl. - 691 277 211
Opony zimowe używane 13,14,15,16,17 - cena 40 zł za
sztukę - 727 227 917
Stalowe felgi 14’’ - 175/65 z oponami zimowymi 4x100 stan dobry
zdjęte z Megane. Tanio oraz komplet
felg - Citroen Xsara 14’’ 4x108 stalowe - 607 207 437

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Ford Tranzit T 80D, 5-cio osobowy, rok 1996m przebieg 220.000,
cena 1000 euro do rejestracji - 075
75 326 77
Ford Escort 1.4 - benzyna + gaz,
1991 rok. Cena 600 - 883 691 005
Mazda 323 F - stan bdb., rok
91, 1.6-16v, 4 l. w kraju. nowe
OC i przegląd. Cena do uzgodnienia. Atrakcyjny wygląd - 723
879 996
Opel Vectra, diesel 2.0 - rok
produkcji 1998, cena 10 tys. 501 349 114
Renault Clio II 1.9 d - 3
drzwiowe 1999 rok, koła alu +
zimowe 9600 zł. - 605 594 123
282784. Astra - 98 rok - 1.4benzyna kupiona w salonie 5-drzwi
bordo metalik, centralny zamek,
blokada skrzyni biegów, cena
5900 tys. zł. do negocjacji. - 609
437 664
284152. Audi 80 92 rok zarejestrowane w kraju - sedan model B4,
2.0e w b.dobrym stanie, granat
metalik, elektrycznie lusterka,
szyberdach, wspomaganie kierownicy, alarm, zimowe opony,
zarejestrowane, cena 5800 zł. 793 608 323
282374. Audi A3 - 1.6 rok 1999
zadbane, kolor czarny, cena
19.500 do negocjacji - wyposażenie: ABS, klimatronik, 4 x airbag, elektryczne szyby i lusterka,
podgrzewane lusterka, książka
serwisowa - 603 461 370
283308. Audi A3 2000 rok - 1.9
TDI - stan b.dobry, 110KM, klimatronik,4 x airbag, ABS, elektryczne
szyby i lusterka, ksiąska serwisowa, 2 kluczyki, zarejestrowany
cena 19000 zł. - 691 542 966

4 stycznia 2010 r.

28

og£oszenia

282976. Audi A4 - 97 rok, 1.8 - w kraju
od 05.09 rok, zadbany, czysty środek,
elektryczne szyby, klimatyzacja, itd.
z zewnątrz bez korozji i uszkodzeń,
stan dobry, po wymianie elementów
zawieszenia 11500 do negocjacji 787 175 953
283902. Audi A4 1.9 TDI - rok produkcji 1995, ważne przegląd i OC,
cena 13.500 zł. do negocjacji - 796
492 398
283149. Audi A4 gaz sekwencja - rok
95, zarejestrowany, ważne opłaty,
klimatyzacja, abs, wspomaganie
kierownicy, 2 x poduszka, pilot alarm,
centralny zamek, cena 12000 do
negocjacji - 604 899 303/698 707
299
282950. Audi A4 quattro - klimatyzacja, podgrzewane fotele, skórzana
tapicerka, po wymianie rozrządu,
alufelgi, pojemność 2.6, 96 rok, stan
idealny - 609 559 971
282571. Audi A6 kombi, diesel - 1999
rok - model 2000. auto bogato wyposażone, klimatronik, skórzana tapicerka, pełna elektryka szyb, lusterek,
foteli ABS, ESP i wiele innych. silnik
2.5 tdi, automat, auto w b.dobrym
stanie - 793 608 323
283019. Audi B4 1,9 TDI - w dobrym
stanie w ciągłej eksploatacji 1994
rok, klimatyzacja, elektryczne szyby
lusterka i szyberdach - 602 725 853
283318. Bmw 318 - 1994, pojemność
1.8, benzyna, garażowany, sprowadzany z Niemiec, stan bardzo dobry
- 510 759 789
282773. Bmw 320 - czarne kombi
benzyna, gaz 2000 rok - 602 736
431
282223. Bmw 320 D - 2003 150KM
tiptronic stan idealny możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia na
dowolnej stacji diagnostycznej, cena
34900 - 501 035 988
282608. Bmw 520i (1200 zł) - (1990
rok) benzyna + gaz 2.0 srebrny metalik + naprawa silnika (koszt 500 - 600
zł.) - 603 072 676
282563. Bmw 525i Vanos - 2,5 benzyna, elektryka, komputer, grzane
siedzenia ABS, kontrola trakcji, silnik
e50, 192 km, niebieskie welury, centralny zamek, zimówki w bdb., stanie
na alu z rantem zamienię na ? Czekam na propozycje - 794 739 280
283157. Bmw E36 compakt - rok 97,
pojemność 1.6 benzyna, zarejestrowane, 2 x poduszka, ABS, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, dwa lata w kraju, bardzo
zadbane i czyste wnętrze, atrakcyjny
wygląd, cena 8500 do negocjacji 604 899 303/698 707 299
283367. Bmw E36 tds - rok 95 sedan, zarejestrowana opłaty do
05.2010, elektryczne szyby, lusterka,
szyber, wspomaganie kierownicy,
centralny, ABS, airbag, 1.8 TDS, 90
km, rocznik 95, cena 6750 zł. pół roku
w Polsce - 507 930 010
281423. Bmw K 100 1986 rok, bezwypadkowy, 4 cylindry, chłodzony
cieczą, 100 KM - 602 342 940
283520. Chevrolet Astro - 601 924
778
283301. Chrysler Stratus + LPG - po
tuningu 2.5 v6 pełne wyposażenie,
cena 14800 lub zamienię - 721
582 562
282447. Chrysler Voyager 2,5 TD 97 rok moc: 115 KM, czarny metalik,
przyciemniane szyby, klimatyzacja,
elektryczne szyby, lusterka, ABS,
centralny zamek, alarm, poduszki
powietrzne, radio CD, wspomaganie kierownicy, cena 13000 - 509
669 437
REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
283814. Citroen C5 combi 2001 rok
- 2.0l combi 2001 rok, benzyna elektryczne szyby, klimatyzacja + komplet
kół zimowych aluminiowe felgi, stan
zielony metalik, stan b. dobry. Cena
17.000 zł. - 512 117 734
282018. Citroen Jamper - 8 osobowy
2005 2.0 HDI 130KM możliwość
kredytowania, cena 34900 - 501
035 988
284013. Citroen Xm TD - rok 93,
pojemność 2088,00 cm3 Turbo Diesel, zarejestrowany, wspomaganie
kierownicy, sprawna hydraulika, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, fotele, wnętrze
welur, bez korozji, cena 3100
do negocjacji - 604 899 303/698
707 299
282436. Cross Peugeot xp6 2004 rok, zarejestrowany jako
motorower 50 poj., wszystkie
papiery, w stylu super moto - 691
037 980
281679. Daewoo Espero 96 rok
- 1.8 benzyna, zarejestrowany,
centralny zamek alarm, wspomaganie, 4 x elektryczne szyby,
1900 zł. - 608 382 458
283803. Escort - 93 1.4 - w stanie dobry. Auto na chodzie, bez
alternatora i opłat, cena 550 zł do
negocjacji - 785 025 791
282466. Espero 1600 zł. - 1996
rok, zarejestrowany i opłacony,
klimatyzacja, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, alarm,
centralny zamek, do poprawek
lakierniczych - 608 382 458
282915. Fiat 126P - super stan
- rocznik 1989, oryginalny przebieg 46 000 km - od starszej
osoby, stan dobry, 450 zł. - 794
964 577
283477. Fiat Brava 1996 rok zarejestrowany, klimatyzacja,
alufelgi, pełna elektryka, niebieski 1.6 benzyna, cena 4700 do
uzgodnienia - 603 182 814
284469. Fiat Bravo 1.4 z gazem
- alarm, centralny zamek cztery
nowe opony zimowe, nowy akumulator dużo nowych części
sprzedam lub zamienię, cena
5500 do negocjacji - 781 053
692
283524. Fiat Fiorino - 601 924
778/694 473 203

284535. Fiat Uno 1000 zł. - 92
rok produkcji - silnik 1.4, benzyna,
aktualne OC i przegląd (OC - do
kwietnia 2010, przegląd do 02/2010)
3 drzwiowy, kolor niebieski, sprawny,
w ciągłej eksploatacji - 796 272 711,
792 272 711
282820. Fiesta 700 zł. - pojemność
1100 benzyna + LPG - 609 524 358
281685. Focus 2005 rok - 1.8 tdci
- 2005 rok, wersja kombi, bogate
wyposażenie, zarejestrowany w Polsce, super stan, książka serwisowa
- 31500 zł. - 608 382 458
281683. Focus 2006 rok - diesel - 1.6
TDCi, super ekonomiczny, 90KM,
klimatyzacja, książka serwisowa, jak
nowy 31000 zł. - 608 382 458
281505. Focus kombi diesel - 2000
rok, posiada klimatyzację, elektryczne szyby ABS i inne, auto w
b.dobrym stanie i w super cenie - 793
608 323
284227. Ford Escort - kombi 1,6
rok produkcji 1997, 2 poduszki
powietrzne, wspomaganie, elektryczne szyby, szyberdach, relingi,
alarm, ABS - 790 768 938
283309. Ford Escort - tanio okazja
- 1.6 - 105 KM - 91 rok, kolor biały,
przebieg 186 tys., nowy przegląd i
oc, dwa komplety kół 13 cali zimowe
i 15 cali letnie, atrakcyjny wygląd,
cena 1999 zł. do lekkiej negocjacji 604 516 350
283521. Ford Granada - 1200 zł. 601 924 778/694 473 203
283201. Ford Ka - ekonomiczny
- wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, RO, centralny zamek,
komplet kół letnich na alufelgach, 2 x
airbag, cena 6000 zł. do negocjacji 604 922 815
282786. Ford Mondeo - 2004 rok
- 2 litry diesel 130 koni 6-biegowa
skrzynia kombi pełne wyposażenie,
stan idealny - 609 437 664
282013. Ford Mondeo - 2006 2.0
TDCI, czarny, stan techniczny jak i
wizualny idealny - 501 035 988
281512. Ford mondeo 2800 zł.
- 1994, 1.8 benzyna, kombi, elektryczne szyby lusterka regulowane
reflektory, ABS, 2x SRS, klimatyzacja,
regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka,
radio CD - 605 665 986

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
283837. Ford Mondeo tdci - 2005 rok.
Serwisowany full opcja oryginalne
szyby, igła - 504 154 873
282632. Ford Mondeo tdci kombi rok 2002, elektryczne szyby, lusterka,
fotele, klimatyzacja, ABS, asr, airbag,
centralny, wspomaganie kierownicy, książka serwisowa, stan
bardzo dobry, cena do uzgodnienia
- 507 930 010
284128. Ford Transit - 9 osobowy,
2 litry benzyna + gaz,1990 rok,
przegląd do października 2010,
ubezpieczenie do marca, brak
jednej kanapy z tyłu, stan dobry
4000 tys. złotych do małej negocjacji - 791 801 729
284417. Ford Transit blaszak
- 1990.12.17 poj. 2500 D. hak,
nowe opony, ładowność 990 kg,
raz podwyższony stan dobry, cena
3950 - 517 557 140
282448. Golf 2 1000 zł. - 1.6 do
rejestracji cena 1000 zł - nie odpowiadam na smsy - 888 362 346
283282. Golf 3 - 94 rok - 1,4 l.
niebieski, 3-drzwiowy, obniżony,
alu 14’, szyber elektryczny, wspomaganie, aktualne OC i przegląd,
do poprawek lakierniczych, cena
3500 zł. - 509 225 980
281543. Golf 3 1,9 TDI - w stanie
bdb. po wymianie amortyzatorów,
nowe zawieszenie, przednie lampy
opony zimowe, po wymianie płynów - 693 264 154
284204. Golf 3 TDI - Rolling Stones
- 90 km w limitowanej wersji. Auto
bez rdzy, co w Golfach jest rzadkością, ważne OC, przegląd na cały
rok, cena 6900 - 886 216 891

281709. Honda Civic - 89 rok, poj. 1.4
92KM silnik po remoncie, nowe części, przeguby, sprzęgło, wymieniony rozrząd, nowy akumulator,
centralny zamek, wspomaganie,OC i przegląd do 02.2010 rok
Cena: 3 000 zł. - 502 216 382
281421. Honda Shadow vt 500
2 szt - 1986 rok, chopper, silnik
widlasty, napęd kardanem, 50KM,
stan b.dobry. Cena 4800 zł. Mam
2 motocykle - 603 342 940
284415. Ibiza 2007 rok 1.9 tdi
- czarny metallic, 5 drzwiowa
sprowadzona z Hiszpanii - 667
611 531
281820. Mazda - sprzedam - 601
924 778/694 473 203
283674. Mazda - zielona, do
poprawek blacharsko - lakierniczych - 601 924 778
282382. Mazda 3 - 2007 rok - do
rejestracji, jestem pierwszym
właścicielem auta 2007 rok, 1,6
benzyna, licznik 37 tys, auto
garażowane z kompletem kół
zimowych,w idealnym stanie,
cena 46 tys. zł. do negocjacji 785 599 821
281832. Mazda 323 - 94 rok,
pojemność 1.6, 16v, elektryczne
szyby, wspomaganie, regulowana
kierownica, centralny zamek,
kubełkowe fotele. Ważne opłaty,
opony letnie + zimowe, bez korozji lub zamienię - 882 491 671
283368. Mazda 323 F -1996
rok - Perła bordo, 2 x airbag,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryczne szyby, zadbana, cena
8200 - 793 589 984

282021. Mazda 6 - bardzo ładna
2002 2.0d, stan techniczny jak i
wizualny bardzo dobry, możliwość
kredytowania - 501 035 988
281815. Mercedes 123 - 1500 zł. 220
d - 601 924 778/694 473 203
282147. Mercedes 123 - 1500 zł.
lekko uszkodzony, tylny wahacz - 601
924 778/694 473 203
283518. Mercedes 123 - uszkodzony
lekko tylny wahacz 1500 zł. - 601
924 778
283612. Mercedes 124 - sprzedam
- 601 924 778/694 473 203
283666. Mercedes 124e kombi 2500 diesel, 94 rok, ważny przegląd i
OC, w ciągłej eksploatacji, klimatyzacja, RO, autoalarm, centralny zamek,
10900 zł. - 601 924 778
283799. Mercedes E 124 kombi 2.5 diesel, 5 drzwiowy po remoncie
do poprawek blacharskich małych,
brak OC lub zamienię, czekam na
propozycję - 669 895 722
282633. Mercedes ml 400 cdi - rok
2003, zarejestrowany opłacony.
Stan bardzo dobry. Sprzedam lub
zamienię - 507 930 010
284151. Mercedes z gazem tanio
- mercedes 124 z gazem, 93 rok,
opony zimowe, ważne OC i przegląd, cena 2500 zł lub zamienię na
inny Golf 3, Audi b4, Vento, Mondeo
możliwa dopłata. - 792 183 850
282908. Mitsubishi Lancer (1989)
– ok. 125 000 przebiegu z nowym
przeglądem, w idealnym stanie,
konserwacja, automat, instalacja
gazowa, 2 komplety kół na felgach cena ok 3800 zł. - 721 551 851
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283002. Mondeo 1.8 TDI - 900
zł. - w całości lub na części - ważny
przegląd i OC - 696 035 809
283890. Mondeo ghia Pb + LPG hatchback, 1998 rok, 220 tys. km,
2000 cm3, opony zimowe, pełne
wyposażenie poza skórą, aktualne
badanie techniczne i ubezpieczenie.
Cena 7500 zł do negocjacji - 510
250 607
281564. Nissan Primera P11 pojemność 1.6 16V benzyna + gaz
sekwencja, 1996/1997 rok, opony
letnie i zimowe, alufelgi 15”, hak,
immobilizer, alarm i centralny zamek
z pilotem, ważny przegląd i OC, ekonomiczny i zadbany - 695 989 554
283691. Nissan Sunny 2,0D super N14, rok 1995, czyli ostatni wypust,
bez rdzy, elektryczne szyby i szyberdach, hak, welur, ideał, zarejestrowany po przeglądzie, wymieniane
zawieszenie, 3500 zł. - 721 928 686
284451. Omega B - 2.0 16v 1994.
ECOTEC przebieg 285 tys. silnik
pracuje cicho i równo, elektryczne
szyby, szyberdach, lusterka, podgrzewane lusterka, w pełni sprawny
4900 do negocjacji drugi właściciel
- 502 129 880
282660. Omega B combi 2.0 16v sprzedam lub zamienię - elektryczne
szyby i szyberdach, 2x airbag, wspomaganie kier. centralny zam. radio
CD, do wymiany chłodnica klimatyzacji, alufelgi, cena 7000 tys. - 661
69 2660
281978. Opel Astra III - kombi 2006
rok, bez wypadku, kpl. dokumentacja, serwisowany, zarejestrowany,
ABS, elektrycznie otwierane szyby,
klimatyzacja, komp. pokładowy, 8
poduszek powietrznych, tempomat,
cena 31 900 zł. - 508 804 880
282281. Opel Corsa - na większy lub
sprzedam - 1,4 benzyna, rok produkcji 1995. Cena 4700 zł. Zadbany - 781
465 217
284006. Opel Corsa B - rok 95,1200
pojemność, 2 x poduszka, RO, bez
korozji, stan techniczny naprawdę
dobry, ekonomiczny silnik, do opłat,
cena 3500 zł. - 604 899 303/698
707 299
282022. Opel Vectra - 2000 1.8 stan
techniczny jak i wizualny bardzo
dobry możliwość kredytowania, cena
16900 - 501 035 988
282538. Opel Vectra 1,6 - 1.6 z 1991
roku Stan bdb., nie wymaga wkładu
finansowego, wsiadać i jechać, cena
2600 zł. - 785 991 501
282231. Opel Vectra B - kombi - 1997
rok, silnik 1.8 benzyna, stan idealny,
klimatyzacja, radio sterowane przy
kierownicy, 4 x airbag, elektryczne
szyby, centralny zamek, ABS, wspomaganie kierownicy, relingi dachowe,
9000 zł. - 662 583 615
283707. Opel Vectra B 10900 zł. - 98
rok kombi, zielony metalik, 180000
przebieg, klimatyzacja, wersja CD,
dwa kpl. kół, 10900 zł lub zamiana w
tej cenie lub tańszy - 501 208 885
284388. Opel Vectra C 2002 rok
- benzyna - ABS, hak, elektryczne
szyby elektryczne lusterka, klimatyzacja dwustrefowa, ESP, centralny
zamek, 8 poduszek, radio CD,
wspomaganie kierownicy, komputer,
welur, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik deszczu, opony
zima, lato - 691 186 892
282305. Passat B4 1.9tdigt kombi - z
grudnia 94. Wymienione dużo części,
klimatyzacja, alu komputer, RO Sony
2 kpl. kół. Czarny. Cena 8 tys. - 792
406 113
284172. Passat B5 benzyna +
LPG - rok 1996. pierwsza rejestracja 06.05.1997 Przebieg: 211000,
pojemność: 1781, wyposażenie:
ABS, blokada skrzyni, centralny
zamek, elektryczne szyby, hak klimatyzacja, airbag, radio, itd. - 604
531 159
282897. Passat Sedan 1.8 T-1998
- ABS, climatronic, komputer, autoalarm, wspomaganie 4 x airbag,
immobilizer, elektryczne szyby+
lusterka, RO, c.z, regulowana kierownica, 2 x podłokietniki, podgrzewane
fotele + lusterka, jasny welur, klimatyzowany schowek - garażowany - 604
922 815
282000. Peugeot 106 - rocznik 1997,
auto jest zarejestrowane i ubezpieczone - 888 872 887
283605. Peugeot 106 - w stanie idealnym 1.1 b opony zimowe, ekonomiczny, eksploatowany przez kobietę
1996 rok, 4400 - 609 246 405

283155. Peugeot 206 HDI - rok
2000, zarejestrowany, pojemność
2L Turbo diesel, 4 x poduszka,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, pilot alarm, ABS, elektryczne
szyby, zadbane, atrakcyjny wygląd,
cena 12500 do negocjacji - 604 899
303/698 707 299
284245. Peugeot 605 + gaz - 1995
tok, 2,0 turbo E + gaz. Pełna opcja
oprócz skóry. Uszkodzona przednia
szyba. Brak OC i przeglądu. Cena
3500 zł. - 695 322 429
283299. Polo 6n - 1.4 96 rok - stan
bdb., centralny zamek na pilota +
alarm, wspomaganie kierownicy,
kolor czarny, ważny przeglad i OC,
lub zamienię na Golfa 3, cena 5000
zł. - 790 510 850
283151. Polonez Caro - 1.6.+ LPG,
hak, opłacony, opony zimowe jak
nowe. Pali na gazie jak również na
paliwie. Polecam, cena do uzgodnienia - 691 020 827
283300. Proton 415 glsi 1996 rok
- zadbane auto 1468 cm, 90 ps,
160000 km, benzyna, oszczędny,
szyberdach, poduszka, elektryczne
szyby, centralny zamek, immobilizer,
radio. Cena 4000 + opłaty. Do negocjacji. (Mitsubishi Lancer) - 724 600
872-697 242 180
284214. Punto II - serwisowany,
stan idealny, 2001 rok, wersja ELX
1,2 pojemności, cena 11.900 - 515
115 032
284241. Quad 200 - na wał Kardana
dodaję dwie nowe opony tylne, hak,
tłumik, 2007 rok sprowadzony ze
Szwecji w bardzo dobrym stanie 665 540 990
282055. Radio Ford Mondeo - oryginalne 200 zł. - 511 474 220
281816. Renault - pilnie - 601 924
778/694 473 203
284178. Renault Clio 1.2 - 1994 rok,
180 tys., benzyna, spalanie ok. 5l/100
km, szyberdach, sprawne technicznie, cena 2500 zł. do negocjacji! - 667
556 929, 723 207 534
281678. Renault Clio 1997 rok - 1.2
benzyna, blokada skrzyni biegów,
poduszka powietrzna , 5 drzwi, radio,
zarejestrowany i opłacony 4300 zł. 608 382 458
283548. Renault Laguna - rok produkcji 1995, benzyna + LPG, nie
wymaga wkładu własnego, przegląd
do 08.06.2010r. Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej
- 790 506 490
282084. Renault Laguna 2 - 1.9
diesel, klimatyzacja, 8 poduszek,
elektryczne szyby i lusterka, komputer, fabryczne rolety, podłokietniki tył
i przód, czujnik ciśnienia w kołach,
zadbana stan bardzo dobry. Cena
15500 zł. - 509 057 076
281680. Renault Master 98 rok - silnik
2.5 diesel, zarejestrowany w Polsce
8900 zł. - 608 382 458
283156. Renault Megan coupe - rok
97, pojemność 1.6 benzyna, zarejestrowany, wspomaganie kierownicy, c-zamek pilot, 2 x poduszka,
ABS, atrakcyjny wygląd, welur,
zadbane wnętrze, cena 6700 - 604
899 303/698 707 299
283608. Renault Megane 97 rok
- pojemność 1.6, gaz, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, centralny zamek, 2
poduszki, elektryka, hak, ekonomiczny, stan b.dobry, zarejestrowany,
ubezpieczony cena 7200 zł. - 691
061 706
282751. Renault Scenic dci - rok
2002, przejechane 85 tys., zarejestrowany, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, airbag, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, opłaty do 11.2010. Cena
19900 zł. - 507 930 010
284008. Renault Twingo - rok 94,
pojemność 1.2 benzyna, zarejestrowany, RO, bez korozji, ekonomiczny,
cena 2200 - 604 899 303/698 707
299
282470. Renoult Clio 97 rok - silnik
1.2 benzyna, w bardzo dobrym
stanie, zarejestrowany i opłacony,
blokada skrzyni biegów, poduszka
powietrzna, radio, 1-szy właściciel
4300 zł. - 608 382 458
282148. Seat Alhambra 1.9 TDI - 99
rok - 110 km, granatowy metalik,
pełne wyposażenie, stan idealny,
zarejestrowany, komplet kół zimowych. Cena 2050 - 514 215 860

283919. Seat Ibiza - 97 rok - pojemność 1.4, benzyna, 2 poduszki,
centralny + pilot, wspomaganie,
ABS, elektryczne szyby i lusterka,
zarejestrowany, stan b.dobry, cena
4900 zł. - 691 061 706
284002. Seat Ibiza - rok 95, pojemność 1.4 benzyna, zarejestrowany,
wspomaganie kierownicy, RO,
sprawny technicznie, bez korozji,
zadbany, cena 3300 - 604 899
303/698 707 299
282679. Seat Ibiza 2007 rok - 1.9TDI
101cv, model ‘08, czarna perła, 5
drzwiowa, sprowadzona z Hiszpanii.
Kierownica multifunkcyjna, klimatronic itp. - 667 611 531
282578. Seat Toledo - w dobrym
stanie, twarde i niskie zawieszenie,
full wyposażenie prócz skóry. 2.0 i
benzyna, 1994 rok. 2 kpl. alufelg.
Cena 4000PLN - 515 152 111
284260. Simson skuter sr 50 B4 - 88
rok, instalacja 12v, iskrownik, silnik po
remoncie kapitalnym, nowe łożyska
w kołach, okładziny, linki, prędkościomierza, sprzęgła, zębatki+ łańcuch
(rachunki), w kwietniu sprowadzony
z Niemiec - 695 475 628
284112. Simson skuter sr 60 - w
oryginalnym stanie (bez przeróbek
typu owiewki lampki, światełka,
neony), silnik po kapitalnym remoncie 60 cmm, na wszystko posiadam
rachunki - 695 475 628
281634. Suzuki Grand Vitara - 2.0
16V- rok produkcji 2001/2002. Przebieg 126000 km. Sprowadzony,
zarejestrowany, zadbany, atrakcyjny
wygląd - 511 794 147
281572. Suzuki Swift 1.0 GL - na
części lub naprawy. Cena 500 zł. 785 086 072
283479. Ścigacz - stan ogólny dobry,
kompresja jest biegi wchodzą, do
ustawienia zapłon, dodaję dużo
części cena 150 zł. Kamienna Góra
- 662 429 655
281681. Vectra B - tanio - z roku
1998, zarejestrowany w Polsce,
kombi, elektryczne szyby, 4 x airbag,
klimatyzacja, wspomaganie kier, podgrzewane lusterka, ciemne szyby,
ABS - 608 382 458
283434. Vito 97 - 12900 - aktualny
przegląd i OC, elektryczne szyby,
air bag x 2, cena do negocjacji - 669
927 889
284160. Volvo s40 benzyna + LPG
- 96 rok, poj.2.0l.z sekwencyjną
instalacją gazową, ABS, ASR, airbag,
elektryczne szyby, elektrycznie i podgrzewane. lusterka, elektryczny szyberdach, skóra, więcej info udzielę
telefonicznie, cena 9700 do uzgodnienia - 603 893 953
281765. VW Bora kombi 1,9 TDI klimatyzacja, komputer pokładowy,
elektryczne szyby i regulowane
lusterka, centralny zamek, halogeny,
elektrycznie regulowanie świateł,
ABS, ESP, auto alarm, alufelgi, przyciemniane szyby, złoty metalik. Cena
do uzgodnienia - 509 296 638
281446. VW Golf 3 - 1.8 benzyna,
1997, 163 tys. przebiegu, stan b.
dobry, 7.700 - 793 030 210
282549. VW Golf 3 - silnik 1,8 benzyna, 1995 rok, zarejestrowany,
ważne OC, garażowany, cena 5500
zł. do negocjacji GG 5242465 - 697
555 366
284005. VW Golf III - diesel - rok
95, pojemność 1.9 D, wspomaganie
kierownicy, po niewielkim tuningu,
fotele kubełkowe, sportowa kier, RO,
bez korozji, oryginalne wnętrze, do
opłat, cena 2800 - 604 899 303/698
707 299
282017. VW LT 35 maxi - 2005 2.5
TDI auto w bardzo dobrym stanie
technicznym możliwość kredytowania serdecznie zapraszamy - 501
035 988
283224. VW Passat B5 - 1.9 TDI 116
KM z 1999/00 roku. 4 x AIR BAG,
ABS, ASR, radio i cd, hak, schowek
klimatyzowany, szyber dach, komputer pokładowy, skórzana kierownica,
tapicerka welur - 693 757 004
284010. VW Polo - rok 94, pojemność 1000 cm3, zarejestrowany,
bardzo ekonomiczny, RO, cena 1700
zł. do negocjacji - 604 899 303/698
707 299
281750. VW T4 diesel - 1993 rok,
187000 km, biały, wspomaganie,
hak, zarejestrowany i ubezpieczony,
przedłużony - 790 215 333

281737. VW Touareg 3,2 v6 - 2006
rok, 89000 km, zielony metalic, full
opcja, czarna skórzana tapicerka,
drewniane dodatki, stan idealny - 790
215 333
281425. Yamaha FZ 750 Genessis
1993 rok, bezwypadkowy 140 KM,
przebieg tylko 32000 km, super stan.
Cena 4900 zł. - 602 342 940
2 x Citroen BX 500 zł. - 2 sztuki na
części, jeden do zabrania laweta,
drugi na chodzie, bez opłat, na chodzie 1,4 benzyna, a drugi 1.9 diesel
- 607 461 674
3 pokojowe mieszkanie - 57 m2 w
centrum Jeleniej Góry NŻ 9549 - 793
355 015
3 w cenie 1 za 2200 zł. - Opla Astrę
1.4 benzyna 1993 rok. Uszkodzona.
Dodaje drugą karoserię Astry z bardzo ładną tapicerką, bez dokumentów i Opla Kadetta 1.4 benzyna 1994
rok, bez OC. Silnik jest igła. Cena
2200 do dogadania - 503 528 631
A3 1.8 v5 9500 zł. - 97 rok, 215 tkm,
17cali alu, 4 zimówki, skóra, DVD,
szyberdach - 888 963 975
Akumulator - 12V. 66Ah.
Sprawny w 100 %. - 601 578 247
Audi 100 c4 - 2.0i w gazie - 513
655 297
Audi 80 B3 - auto jest po małym
tuninngu optycznym. Cena, jaka
mnie interesuje to 3000 zł. do negocjacji - 514 176 903
Audi 80 B3 1.6 TD - rok produkcji
1990, silnik 1.6 TD + alufelgi z
oponami letnimi + OC zapłacone do
28.12.2010! Stan bardzo dobry. Cena
do uzgodnienia! - 603 749 956
Audi 80 b4 1.9 TDI - 90 km - 1993
rok, bez wkładu finansowego, cena
do uzgodnienia, zadbany - 502
921 973
Audi A3 - rok produkcji 1996, pojemność 1.6 benzyna wiele elementów,
dodatków, zarejestrowany i ubezpieczony, stan b.dobry - 663 007 488
Audi B3 - rok 97, srebrny metalik,
centralny zamek z pilotem, instalacja gazowa, dobre zimowe opony,
automat, przegląd do listopada 2010.
- 692 686 710
Audi B4 zarejestrowany w kraju
- sedan 92 rok, 2.0 benzyna, auto
w b.dobrym stanie, dobre opony
zimowe, alarm, kolor czarny. Auto
zarejestrowane i ubezpieczone w
kraju - 793 608 323
Auto z kierowcą - chcę wynająć
na czas ślubu auto typu Bmw 3l lub
inne czarne po 2004 roku - czekam
na oferty mailowe ze zdjęciem auta
- marek231982@tlen.pl
Autocamping - zadbany, diesel
Volkswagen LT - 601 924 778/694
473 203
Bmw 525 tds - 95 rok - zarejestrowany, pełne wyposażenie, cena
9000 - 693 828 283
Bmw E36 - sedan lub zamienię - 609
393 989
Bmw E36 TDS - rok 95 - sedan,
zarejestrowana opłaty do 05.2010,
elektryczne szyby, lusterka, szyber,
wspomaganie kierownicy, centralny,
ABS, airbag, 1.8 TDS, 90 km, rocznik
95, cena 6500 zł. pół roku w Polsce
- 507 930 010
Calibra - po lekkim tuningu, centralny zamek, rok produkcji 97, stan
auta dobry, kolor szary metalik, cena
6000 tys. do niewielkiej negocjacji 661 249 882
Citroen BX combi - rok produkcji
93, 1,9 diesel, uszkodzony silnik,
cena 600 zł. do negocjacji - 514
173 850
Citroen C5 combi 2001 rok - 2.0
l./ benzyna elektryczne szyby, klimatyzacja + komplet kół zimowych,
aluminiowe felgi, zielony metalik,
stan b. dobry, cena 17.000 zł. - 512
117 734
Citroen Xantia za 1200 - brak
przeglądu i zatrzymany dowód
rejestracyjny, do odebrania w urzędzie komunikacji, do wymiany aparat zapłonowy, elektryczne szyby,
lusterka, fotele, instalacja LPG, rok
produkcji 93 - 793 212 533
Corsa B - alusy, centralny zamek
z pilota, komplet kół zimowych,
przebieg 162 tys., 1.4, zadbana i
godna uwagi, turkusowy metalik 785 200 980
Corsa B - silnik (500 zł. do wymontowania), skrzynia biegów, chłodnica,
drzwi, klapa tylna bez rdzy (biała)
+ elementy wyposażenia wnętrza.
TANIO - 691 678 719

Escort na części - w całości lub na
części 93 - 1.4 na chodzie. Wszystkie
części. Cena w całości 450 zł. - 785
025 791
Favorit 95 rok benzyna + LPG - za
1200 PLN - DN jeździ na benzynie i
na gazie, ważne OC i przegląd, opony
zimowe i letnie - 888 963 975
Fiat 126p - 1990 - sprawny, cena
300 - 694 518 216
Fiat 126p - 93 rok, zdrowy, wszystko
sprawne, możliwość sprzedaży bez
papierów - 798 039 744
Fiat 127 - 1.4 benzyna + gaz, brak
opłat, 83 rok, w całości lub na części
500 zł. - 693 675 187
Fiat Dukato - diesel 2,5. rok 1996.
stan dobry. Cena 5 tys. - 604 685
401
Fiat Pickup 1999 zł. - 97 rok, Fiorino,
diesel, wspomaganie kierownicy,
ważny przegląd i OC, nie wymaga
wkładu finansowego, duża paka
180x160, cena 1999 zł. - 727 227
917
Fiat Punto II - stan idealny, wersja
ELX rok 2001 cena 11.990 - 515
115 032
Fiat Scudo diesel - 1997 rok, 219000
km, biały, wspomaganie, poduszka
powietrzna, centralny zamek, elektryczne szyby, zarejestrowany - 790
215 333
Fiat Seicento - rok 1999, pojemność
900, autko w stanie b. dobrym, 1 właściciel 5 lat, kpl. opon z felgami lato.
Cena 4800 zł. - 504 609 260
Fiat Uno Van - 96 rok, stan techniczny dobry, aktualny przegląd 1000
zł. - 693 675 187
Fiesta 1.1 - rok 91 - 783 470 871
Ford diesel 1450 zł. - 91 rok,2,3
diesel, Sierra sedan, czarny, alufelgi,
wspomaganie, pali na mrozie, ważne
OC, stan dobry - 727 227 917
Ford Escort - 92 rok, 1.4 benzyna 3
drzwiowy na części - 693 675 187
Ford Escort - rok 1988, kolor czerwony, stan dobry. Cena 800 zł. - 693
924 420
Ford Escort 1.4 - benzyna + gaz,
1991 rok. Cena 600 - 883 691 005
Ford Fiesta - 91 rok - 1.1, stan
dobry, ważne OC i przegląd 1300
zł. - 796 519 119
Ford Fiesta - na części lub w
całości, 1991 rok, silnik do naprawy,
elektryczne szyby, szyberdach,
zarejestrowany, na chodzie, niebieski
metalik, zawieszenie, hamulce po
remoncie, 500 zł - 663 663 648
Ford Focusa - 1.4 1999 rok,
czerwony, alarm, centralny zamek,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, stan bardzo dobry, cena
14 tys.do negocjacji - 693 295 711
Ford Granada - Ford Granada - 601
924 778/694 473 203
Ford Mondeo 1,8 TD - (-15 stopni) i
odpala, sprawdź sam - 722 131 447
Ford Mondeo 1,8 TD - odpala
nawet w czasie mrozu bez większych
problemów - sprawdź sam - 722
131 447
Ford Mondeo 2500 zł. - 94, 1,8 benzyna, kombi, ABS, elektryczne szyby
i lusterka, klimatyzacja, radio CO,
poduszki powietrzne, wspomaganie,
regulowana kierownica, ważne OC i
przegląd - 695 537 372
Ford Mondeo ghia kombi - 1.8
diesel, wersja ghia, klimatyzacja,
ABS, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, bogate wyposażenie - 609
070 306
Ford Mondeo kombi - 1,6 benzyna
na alufelgach org dohc, abs, poduszki,
elektryczne szyby i lusterka, model 2,
cena 2500 zł. - 795 645 615
Ford Mondeo z gazem - 94 rok,1.8
16V + gaz, elektryczne szyby,
lusterka, klimatyzacja, centralny
zamek, bardzo zadbany, cena 4700
zł. - 607 679 140
Ford Orion - 92 rok, 1.4 benzyna
+ gaz,, aktualne opłaty, stan, bardzo
dobry 2000 zł. - 693 675 187
Ford Orion - kolor niebieski, szyber dach stan dobry rok produkcji
91 cena 1100 do negocjacji. - 724
769 718
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Golf 2 - 5 drzwiowy, granatowy,
pojemność 1.3 sprawny w ciągłej
eksploatacji - 605 038 511
Golf 2 - rok produkcji 1987, pojemność 1.8 benzyna, cena do uzgodnienia - 691 976 217
Golf 2 diesel - 89 rok, 3 drzwi,
alu,1.6 TD, ważne opłaty, 1350 zł. 603 836 196
Golf 2 z gazem - 9687 składak
granatowy, - 781 823 317
Golf 3 - 1.9 TDI kombi - 1998
elektryka 10500 do negocjacji - 604
786 525
Golf 3 - kombi 1.8 benzyna + gaz,
wszelkie dodatki aktualne opłaty
6.500 zł. - 693 675 187
Golf 3 1,9 TDI - dużo nowych części zarejestrowany, ważny przegląd i
ubezpieczenie - 693 264 154
Golf 3 części - 1.4 benzyna na
części - 693 828 283
Golf 3 gti - 8 v benzyna, gaz, czarny
metalik, klimatyzacja, pełna elektryka,
ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, auto alarm, ważne
OC i przeglad, cena do uzgodnienia
- 721 321 004
Golf 3 Joker - 1997 rok, 1,4 benzyna, ABS, wspomaganie kierownicy,
elektryczny szyberdach, 2x airbag,
skrzynia manualna, alufelgi, komplet
nowych letnich opon, stan bardzo
dobry - 781 733 900
Golf 3 z gazem - 94 rok,1.8 + gaz,
klimatyzacja, elektryczne lusterka,
hak, czterodrzwiowy, dwa komplety
kół, OC ważne do czerwca zadbany,
pali 8/9 litrów gazu na 100 km - 607
679 140
Golf 3 z LPG - czerwony, 5 drzwi,
inst gazowa, zarejestrowany, rok
93/94. Cena: 5000 zł. - 609 443 326
Golf 4 - 2002 rok 1.6 benzyna,
kolor czarny, 3 - drzwiowy, przebieg
147 tys. km, pierwszy właściciel,
salonowy, 2 komplety kół, alufelgi 16
cal. Cena 16500 zł. do negocjacji 602 530 174
Honda Civic 1.5 - po remoncie
silnika (na dotarciu), pełna elektryka,
wspomaganie kierownicy, istnieje
możliwość zamiany ze względu na
brak komputera - 605 571 125
Hyundai Pony - tanio - bardzo
zadbany - od pierwszego i jedynego
właściciela od nowości pojemność
1,5 GLS rok 92 4 elektryczne szyby,
elektrycznie otwierany bagażnik,
centralny zamek, alarm pilot, oryginalne radio, ważne OC i przegląd na
rok, cena 1300. - 604 899 303,698
707 299
Hyundai Pony 1991 rok - w dobrym
stanie, sprawny technicznie, ważny
przegląd do lipca 2010, 130 tys. przebiegu cenna 500 zł. - 792 808 187
Jaguar X type 5 tys. - benzyna,
czarny, skóra, 2003 anglik, rozbity
przód, angielska dokumentacja, cena
5 tys. - 605 492 373
Jetta - tanio - 1.3 benzyna, rok 89,
do remontu, OC do 11.12.10r., brak
przeglądu 700 zł. - 724 926 080
Kia Clarus 1999 - srebrny metalik,
relingi, LPG, elektryczne szyby i
lusterka, klimatyzacja, cena 6900 do
negocjacji - 501 181 177
Kia Sportage 1995 - 2,0 pojemności,
terenowy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektryczny szyberdach, hak, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek + pilot, napęd 4 x 4
stan bdb. - 721 243 179
Kros Honda - sprzedam lub zamienię - 607 162 320
Lancia Y automat - 1996 rok, 1,2
benzyna, zielony metalic, automat,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, zadbany, użytkowany
przez kobietę, 2 kpl. kół, cena 7000
zł lub zamiana. - 501 208 885
Ładny Simsonek 60 - 88r, instalacja
12v, iskrownik, silnik po remoncie kapitalnym, nowe łożyska w
kołach, okładziny, linki, prędkościomierza, sprzęgła, zębatki+ łańcuch
(rachunki), w kwietniu spr. z Niemiec
- 695 475 628

Golf - 1988 rok, pojemność 1300 5 drzwiowy z szyber dach z opłatami
- 605 038 511

Mazda - 94 rok, pojemność 1.6, 16v,
elektryczne szyby, wspomaganie,
regulowana kierownica, centralny
zamek, kubełkowe fotele. Ważne
opłaty, opony letnie + zimowe, bez
korozji lub zamienię.6l na100 km 882 491 671

Golf 2 - 5 drzwi, 90 rok, podniesiony
tył, 1500 zł. do negocjacji lub inne
propozycje - 698 925 671

Mazda 323 F - 1,6 90 koni, kolor
bordo metalic, rok 1993, cena 3300
zł. - 724 649 157
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REKLAMA

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
AUTO KOMIS

firma handlowa

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

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

AU T O H A N D E L

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

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

A

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl
MAZDA 323 F - 92 rok, czerwona, 5
drzwiowa, 4 elektryczne szyby, szyberdach też, centralny zamek, buda
ocynkowana, nowe zawieszenie z
tylu, uszkodzony wahacz i półośka,
wgniecione drzwi i tylne nadkole, cena
800 zł. - 725 139 382
MAZDA 323 F - rok produkcji 97,
składak pojemność 1.6, 16v, instalacja
gazowa, zielony metalik, eksploatowana przez kobietę, ważne OC i
przegląd - 721 279 968
MAZDA 323 F - stan bdb., rok 91, 1.616v, 4 l. w kraju. Nowe OC i przegląd.
Cena do uzgodnienia. Atrakcyjny
wygląd - 723 879 996
MAZDA 626 - 99 rok 2l., bogato
wyposażona - 663 334 099
MEGANE Scenik - benzyna 1.6.
Kolor niebieski metalik, rok 98 - 500
289 971
MERCEDES 123 - Mercedes 123 601 924 778/694 473 203
MERCEDES 123 - mercedes 1979
rok, 2400 diesel stan techniczny dobry
brak opłat 2000 zł. - 693 675 187
MERCEDES 124 - 2,0d - 86 rok stan
bdb., cena 2,700 - 722 104 012
MERCEDES 124 - kombi, zadbany 601 924 778/694 473 203
MERCEDES 124 - pojemność 2000,
diesel, stan bardzo dobry lub zamiana
- 506 384 694
MERCEDES 124 2.6 LPG - 88 rok,
2.6 LPG, graﬁtowo-czarny. 4100 zł.
do negocjacji - 697 469 551
MERCEDES 124 D - 2000 diesel,
stan d.dobry, pali na mrozach 2.800
zł. - 607 509 762
MERCEDES 124 diesel - 91 rok,
bordowy, 2.0 diesel, szeroka listwa,
ważny przegląd i OC, stan dobry, cena
2999 zł. - 727 227 917
MERCEDES 124 kombi - diesel 3000
cm - rok produkcji 1990, cena 6000
zł. - 785 807 779
MERCEDES 124 z gazem - zimowe
opony ważne OC i przegląd 93 rok cena 2500 zł lub zamienię na inne z
dopłatą z mojej strony - 792 183 850

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

kuchnia polska
MERCEDES 124E kombi - 94 rok,
pełna elektryka, klimatyzacja, autoalarm, RO, 2500 diesel, ważny przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, 11200
zł. do negocjacji - 601 924 778
MERCEDES 190 - 2,3 pojemność
automat instalacja gazowa, po kolizji
-1200 do negocjacji - 725 600 511
MERCEDES 203 - 2006 rok - 2,0D bogate wyposażenie, stan bdb. - 601
820 580
MERCEDES Vito 97 12900 - aktualny
przegląd i OC, elektryczne szyby,
poduszka powietrzna, cena do negocjacji - 669 927 889
MITSUBISHI Carisma - 1,6 GLX, rok
produkcji 97, przebieg 125 tys., benzyna gaz, centralny zamek, 2 Airbag,
automat, elektryczne szyby i lusterka,
ABS, wspomaganie kierownicy, kolor
biały. Auto sprawne - 793 203 898
MITSUBISHI diesel 1550 zł. - 92 rok,
Lancer, wspomaganie kierownicy, 1,8
diesel, pali na mrozie, ważne OC ,bez
rdzy, cena 1550 zł. - 727 227 917
MONDEO z gazem 3000 zł. - 94
rok, niebieski, sedan, przegląd + OC
aktualne - 796 212 941
MOTORYNKA - z silnikiem Simsona Schwalbe i z koszem z tyłu do
dokończenia, cena do negocjacji - 726
2150 30
MOTORYNKA 3 biegowa - stan
dobry, brak świateł oraz dokumentów,
biegi do wyregulowania, zdjęcia mogę
wysłać na e-mail lub na GG 7763131
- 794 433 891
NISSAN - diesel - Primera Kombi 2.0
D. 1992 rok. Ważne przegląd i OC.
Od roku w kraju. Cena 2600 zł. - 695
455 522
NISSAN Almera - czarny, rok produkcji 1997, pojemność 1,4 benzyna;
3-drzwiowy, zadbany. Hak, immobilizer, zakonserwowane podwozie,
nowe amortyzatory tylne. Zarejestrowany, przegląd do 1.09.2010 r. - 505
088 920
NISSAN Micra - K 11, rok produkcji
1997 pojemność 1000 cm3, trzydrzwiowa, poduszka powietrzna,
wspomaganie kierownicy, zielony
metalik. Niskie spalanie, pali na dotyk
- 697 072 411

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

stypendia
dla bezrobotnych

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

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

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

8 Mb/s

+ PREZENT!

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN
119 ZŁ

8 Mb/s

+ PREZENT!

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

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

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

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

Z tym ogłoszeniem do 09.01.2009 r.
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OG£OSZENIA
NISSAN Primera 93 rok - 1.6 B
- zadbane, na chodzie, OC i przegląd ważne do kwietnia 2010 roku,
przejechane ma 230 tys. Atrakcyjna
cena - 512 826 235
NISSAN Sunny 2,0d super - diesel
autko bardzo zadbane, nie ma korozji, świeżo po przeglądzie, elektryczny
szyber, elektryczna szyba, rok 1995,
cena 3500 zł. - 721 928 686
NUBIRA cdx 6000 zł - 2,0L 16v 98
rok, 133 km ful opcja CDX 140 tys.
km przebiegu bardzo zadbana stan
ogólny 5+ nowe opony zimowe, Przegląd i ubezpieczenie opłacone na rok.
cena 6000 zł d.n. - 697 104 455
ODŚNIEŻARKA Partner - Husgvarna 9KM pług wirnikowy szer.
robocza 69 cm, wys. robocza 58.8
cm. Cena do uzgodnienia. Stan
idealny. - 698 002 168
OMEGA B 900 zł. - kombi 95 rok,
zielony met. 2,0 benzyna, anglik,
częściowo rozebrany na kołach,
pozostało 70% auta - 606 508 723
OPEL Astra - 1.7 diesel, czerwona,
elektryczne szyby, uszkodzony tył,
możliwy sprzedaż na części - 722
104 012
OPEL Astra - 2004 1.7CDTI przebieg
118 tys. stan techniczny jak i wizualny
idealny, możliwość kredytowania 501 035 988
OPEL Astra 5 drzwiowy - w cenie
1650 - zainstalowany gaz, benzyna
pojemność 1.6 rok produkcji 94,
koloru czerwonego z szyberdachem,
mały przebieg, stan dobry - 508
083 023
OPEL Astra 92 rok - 1.7 diesel,
uszkodzony tył w całości lub na części, brak opłat 900 zł. - 607 509 762

OPEL Astra 99 rok - sedan - kupiony
w salonie, 1 właściciel, 99 rok, 102000
km, zielony metalik, dwa komplety
kół, radio, alarm, immobilizer, lub
zamienię na FIATA Doblo po 2000
rok - z dopłatą, cena 9000 zł. - 792
731 858
OPEL Astra III - rok 2005, pojemność
1700 diesel. Stan idealny. Bogate
wyposażenie. Cena 28900 zł. - 504
609 260
OPEL Calibra - granatowy metalik,
90 rok, 2.0 + LPG, stan dobry cena
1900 zł - 661 114 934
OPEL Calibra 2.0 16v - 1990 rok, ABS,
klimatyzacja, komputer, elektryczne
szyby i lusterka, wspomaganie, dwa
komplety kół, przebieg 190000 silnik
C20XE - 150KM Cena 5000 zł. - 661
717 183
OPEL Corsa - 1.0 benzyna, kolor wiśnia
metalik. Pierwszy właściciel, auto bezawaryjne. Rocznik 1998, pierwsza rejestracja styczeń 1999. Przebieg 130000.
Po wymianie rozrządu i sprzęgła - 504
279 705
OPEL Corsa za 500 zł, - rok 1990, 1,4
silnik, po wymianie, nie odpala ważne
OC do kwietnia, przegląd do listopada
- 665 898 136
OPEL Kadet 1.3 - rok 1989, cena 500
zł. - 516 925 590
OPEL Vectra 1.7 TD - 92 rok - wygodne
i ekonomiczne auto z silnikiem ISUZU.
Ubezpieczenie i przegląd do lutego. Cena
2.500 do małej negocjacji - 605 060 748
OPEL Vectra 90 - sedan, biały, stan
dobry, gaz, hak, opłacony. cena 1800 do
negocjacji - 796 290 377
OPEL Vectra 98 rok - kombi, 1,8 benzyna, 180000 przebiegu, zielony metalic,
klimatronic, 2 komplety kół, elektryka, wersja CD 10900 lub zamiana na mniejszy.
Zdj. na maila. - 501 20 885

OPEL Vectra A LPG - 89/97 składak,
pojemność2.0,posiadahak,szyberdach,
wspomaganie kierownicy z instalacją
gazową, cena 1200 do negocjacji - 725
517 740
OPEL Vectra, diesel 2.0 - rok produkcji
1998, cena 10 tys. - 501 349 114
PASSAT - B3 rok produkcji 1993, pojemność 2l benzyna, stan techniczny dobry
- 609 211 837
PASSAT - tanio - B3 - 724 382 720
PASSAT 1.8 T - zadbane, skóra, 98 rok,
klimatronik, 4 poduszki, kombi, 4 lata w
kraju, serwisowane - 509 478 482
PASSAT anglik 2003 - po dobrej cenie
- 723 333 669
PASSAT B2 z gazem - sedan, OC do
11 2010,przegląd 06 2010, złoty metalik,
ciemne szyby, hak, wspomaganie, 1.6
zagazowany, alufelgi 1300 zł. - 603
836 196
PASSAT B3 - W całości lub na części.
1.8 kombi - 603 096 822
PASSAT kombi - gaz - 89 rok, 1.8 benzyna + gaz, brak opłat, stan bobry cena
do uzgodnienia - 722 104 012
PASSAT kombi - kombi, rok 91, 2 litry,
czerwony, benzyna, gaz szyber dach,
hak - 781 562 674
PASSAT kombi + gaz - (B-3) w dobrym
stanie. Aktualny przegląd i OC. Cena
3700 zł. - 785 484 546
PASSAT kombi 04 - ksenony grzane
fotele 6 biegów, niebieski metalik, wielofunkcyjna kierownica, sensor deszczu
itp. Cena: 30,000 zarejestrowany w kraju
- 889 944 557
PASSAT kombi 1996 - biały, 1,9
TDI, przebieg 290000, hak, poduszki
powietrzne, centralny zamek, ABS,
sprowadzony w lutym, sprawny, cena
12500 - 669 287 371

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

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

KONKURS
SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy 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 10 stycznia 2010 a od 11 stycznia 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.

PASSAT kombi z gazem lub zamienię
na Mini-busa (7 osobowego z gazem)
lub sprzedam- 785 484 546
PEUGEOT 205 - 87 rok - 1.0 benzyna,
zarejestrowany, ubezpieczony 900 zł. 607 509 762
PEUGEOT 205 - 87 rok, stan bobry,
cena 900 zł. - 722 104 012
PEUGEOT 306 - 3200 zł. - 1100 cm,
1995 rok, 3 drzwiowy, immobilizer, k.
czerwony, opony zimowe, wymieniony
olej i ﬁltry, płyn chłodniczy, przegląd
ważny do 09 grudnia 2010, OC do
czerwca 2010 rok - cena ok. 3200 zł.
- 692 701 985
PEUGEOT 306 combi - rok 1997, kolor
zielony, elektryka, klimatyzacja, ABS,
czujnik wycieraczek alufelgi zimowe
- opony. Zadbany stan b.dobry. Brak
OC, ważny przegląd. Cena 5 800 do
negocjacji - 889 308 551
PEUGEOT 306 na części - 98 rok na
części 1.4 benzyna 5 drzwiowy - 693
828 283
PEUGEOT 405 z LPG 1500 zł. - 92 rok,
graﬁtowy metalik, bez rdzy, sprawny,
ważny przegląd i OC, gaz, cena - 727
227 917
POLO - 1.0 pojemności, ważne OC i
przegląd, na chodzie, opony zimowe +
letnie, rok 92, cena 1400 zł. - 697 434
929 lub 794 686 232
POLO - 1992 rok, 1.3 benzyna, aktualny przegląd i OC 1500 zł. - 693
675 187
POLO - 6N 1996 rok produkcji 1.9
Sdi przebieg 198 tys. 2 poduszki
powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele. Cena do
uzgodnienia - 075 64 62 933
POLO 6N 1.4 - stan bdb., centralny
zamek na pilota + alarm, wspomaganie kierownicy, kolor czarny, ważny
przegląd i OC, cena 5000 zł. - 790
510 850
POLONE 1990 rok - FSO 1.5, rok
produkcji 1990, sprawny, bez korozji.
Nowy tłumik końcowy. Cena 500 zł.
(do negocjacji) - 885 458 053
PROTON 415 glsi 1996 rok - zadbane
autko, benzyna 1468 cm, 160000 km,
90PS, 7l/100 km, (Mitsubishi Lancer)
airbag, szyberdach, elektryczne
szyby, immobilizer, centralny zamek,
radio, opony zimowe. Cena 4000
zł.+ opłaty do negocjacji - 724 600
872/697 242 180
RENAULT 19 - chamade, rocznik
1993 - 691 111 304
RENAULT 19 - tanio 1.8 benzyna 787 438 569
RENAULT 19 z gazem 1200 zł. - 90
rok, 1,4 benzyna z gazem, sprawny
technicznie, ważny przegląd i OC,
cena 1200 zł. - 727 227 917
RENAULT Clio - w całości komplet
opon zimowych i letnich 1000 zł. - 792
226 675
RENAULT Clio I - 1200 1998 rok,
czarna perła, alufelgi 15, centralny
zamek, przyciemniane szyby, obniżony - więcej informacji i zdjęcia na
klamera@tlen.pl - 798 982 026 lub
697 488 762
RENAULT Clio I - 1997 1.2 czarny perłowy, centralny zamek, dwie poduszki,
alufelgi, obniżony, przyciemniane
szyby, drugi właściciel, opłacony,
zdjęcia na email - 697 488 762
RENAULT Clio I, 93 rok - 1.4 - czarny,
oryginalne alufelgi. Silnik zdrowy, Do
wymiany pasek rozrządu i części
wokół (rolki, pompa, napinacze).
Karoseria dobita. Sprzedam niedrogo
na części - 663 412 275
RENAULT Clio II - 1.9 D 3 drzwiowe
92.000 km 1999 r. stan b. dobry, radio
CD, koła alu + koła zimowe, biały cena
9.600 zł. - 605 594 123
RENAULT Espace - 89 rok - 2000 benzyna + gaz, zarejestrowany na 7 osób
fotele, butla gazu w kole zapasowym,
zadbany cena 2.800 zł. - 607 509 762
RENAULT Espace - 89 rok, benzyna
+ gaz, cena 2,700 stan bdb. - 722
104 012
RENAULT Espace 84 rok - 2.000
benzyna w całości lub na części - 607
509 762
RENAULT Grand Espace 2001 - sprowadzony z Anglii - 694 191 880
RENAULT Laguna - rok 1998, 16V. 141
tys. klimatyzacja, ABS, PP, pełna elektryka, gaz założony w 2009, rado mp3.
Centralny zamek, w pełni sprawny.
zarejestrowany ubezpieczony. Cena
11800 zł.+ opony letnie - 796 066 401
RENAULT Megane coupe - sprzedam
lub zamienię - 663 260 168

RENAULT Megane II - 21 500 PLN
brutto,119 000 km, 85 KM, 1500 cm3,
diesel, srebrny - metalik,ABS, elektryczne
szyby i lusterka, klimatyzacja, centralny
zamek, poduszka powietrzna, radio/CD,
wspomaganie kierownicy, komputer,
tempomat, czujnik deszczu, kierownica
wielofunkcyjna - 607 609 505
RENAULT Scenic 2004 rok, dci - 128
tys. silnik 100 km, pełne wyposażenie,
książka serwisowa po wymianie rozrządu
cena 26.900 zł. Zarejestrowany w Polsce
ubezpieczenie do 07.2010 idealne autko
rodzinne. Cena do negocjacji - 796
066 401
RENAULT Twingo - 1.2, 93 rok, do
poprawek lakierniczych na chodzie, cena
2.200 zł. - 508 298 393
ROVER 214 si 1350 zł. - na chodzie,
zarejestrowany i opłacony 1.4 benzyna,
94 rok - 696 035 809
SCENIC - 1,6 benzyna + gaz - 1997
rok, kolor granatowy Cena 8.200 zł - 604
528 632
SEAT Ibiza tdi 2007 rok - 105 km, kolor
czarna perła, 5 drzwi sprowadzona na
kołach z Hiszpanii bezwypadkowa - 667
611 531
SEICENTO - 2001 rok - błękitny metalik,
przebieg 60000 km, bezwypadkowy, eksploatowany przez kobietę, dwa komplety
kół letnie i zimowe. Stan bardzo dobry.
Cena 5900 PLN - 511 699 191
SHARAN 2,0 gaz - sekwencja, ABS,
szyberdach, 2 x airbag, centralny zamek,
alarm, stan bdb. - 783 032 842
SIMSON S50 - z 1976 roku, na oryginalnych częściach, zarejestrowany i
opłacony, 1350 zł. do negocjacji - 726
215 030
SIMSON S51 - zarejestrowany, 4
biegowy, jeździ, ale jest już słaby, silnik jest do remontu tłok z cylindrem,
cena 650 zł. - 691 542 966
SKODA Felicja 98 rok - pickup
pojemność 1.3 uszkodzony rozrusznik i sprzęgło, brak OC i przeglądu,
cena 750 zł. - 794 216 130
SKRZYNIA biegów - VW Golf 3 - 95
rok - 500 zł. - 693 675 187
SKUTER za 600 zł.- 2006 - do
małej negocjacji. Marki Baotian
Maver. Brak przedniego hamulca i
linka od gazu jest urwana, a poza
tym działa sprawnie. Rocznik 2006.
Ubezpieczony i zarejestrowany - 782
739 695
SUZUKI Swift - 91 rok - 1.0 - kolor
czerwony, stan dobry, zarejestrowany i ubezpieczony komplet kół
letnich, radio z DVD. Małe zwinne i
ekonomiczne autko - 662 030 111
SUZUKI Swift - 92 rok - 1.3 benzyna,
zarejestrowany, ubezpieczony na
chodzie w całości lub na części - brak
opłat 600 zł. - 607 509 762
SWIFT 450 zł. - 1.0 w automacie w
całości lub na części - 696 035 809
T4 diesel - 1993 rok, biały, 187000
km, wspomaganie, przedłużony 790 215 333
TANIO mercedes 124 z LPG zimowe opony ważne OC i przegląd,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, 93 rok, cena 2500 zł. lub
zamienię na inny - 792 183 850
TOYOTA Celica 1.6 sti - stan bdb. 697 421 027
TOYOTA rav4 2005 rok d4d - silnik 2.0 diesel, 4 WD, 74000 km,
klimatyzacja, 8x AIR BAG, ABS,
ASR, szyberdach, hak, cent zamek,
elektryczne szyby, relingi dach, tempomat, kierownica wielofunkcyjna,
elektryczne lusterka ,garażowany,
stan idealny polecam, cena 53.000
- 606 404 710
TRABANT za 585 zł. - zarejestrowany + drugi gratis - 607 162 320
VECTRA 1.7 TD - 92 rok - wygodne i
ekonomiczne auto z silnikiem ISUZU
o mocy 82 km, nowe sprzęgło i rozrząd. Ubezpieczenie i przegląd do
lutego. Cena 2.500 - 605 060 748
VECTRA 1.7 TD - ważny przegląd
i OC uszkodzona lewa strona w
całości lub na części 1200 zł. - 693
675 187
VENTO - cały lub uszkodzony, z
dokumentacją lub bez - 693 828
283
VOLVO S40 - pełne wyposażenie,
pierwszy właściciel w Polsce, bardzo
dobry stan techniczny użytkowany
przez kobietę, nie wymaga wkładu
finansowego, cena 11500zł (do
negocjacji) - 606 852 034
VOYAGER Chrysler - 95 rok, 2.5
turbo diesel, 7 osobowy 5.600 zł. 607 509 762
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WSK cross – przerobiona po remoncie za 200 zł. do negocjacji - 726
215 030
XANTIA - z 94 roku pojemność
1.6i, przebieg 160 tys. Nowe klocki
tył i przód dwa komplety opon, w
ciągłej eksploatacji. Cena 5600.
Zawieszenie 100 procent sprawne
- 887 336 650
YAMAHA R6 - 1999, stan bardzo
dobry, po dobrej cenie - 723 333
669
ZAMIENIĘ telefon na auto - Nokia
6300 za malucha żeby był opłacony
na 3y miesiące przegląd i OC. - 514
893 815

RÓŻNE
SPRZEDAM
Do sprzedania tanio meble,
sprzęt AGD, RTV oraz inne
rzeczy gospodarstwa
domowego. - Adres: Jelenia
Góra ul: K.Miarki 5 (były
Pol-sport) - 691 236 977, 691
236, 933

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
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, pieluchomajtki rozmiar M, bardzo tanio
- 075 75 513 22
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
DREWNO kominkowe i opałowe,
suszone, pocięte, porąbane,
cena 120-180 zł m - 695 725
857
NOWY kocioł dwufunkcyjny Junkers, Neckar 24 KW - 603
139 918
MEBLE antyczne - nadstawka,
kredens, eklektyk francuski,
bogato rzeźniony - 2000 zł.
Biureczko m.damskie, bidermajer - 2000 zł. Komoda L-Filip,
wyczyszczona 700 zł. Mojesz k.
Lwówka Śl. Telefon lub SMS 661 059 918
KOMPUTER - Procesor Celeron
2.6GB - pamięć DDR 512MB.
Karta 128MB. Dysk 40GB. DVD.
Cena 300 zł. - 605 858 742
AUTOMATYKA do bram - garażowych, skrzydłowych, przesuwnych ﬁrmy FAAC. Już od
896 zł. - 664 034 307
DRZEWO opałowe - w cenie 100140 za metr - 691 551 574
KASETON dwustronnie podświetlany - 3m x 60 cm istnieje
możliwość wyklejenia reklamy
- 695 870 787
MODEM do Internetu - Blueconect - 602 436 599
ODSPRZEDAM dług 3140 zł. za
2200 zł. - posiadam oświadczenie dłużnika - 792 831 818
PIĘKNA suknia ślubna - rozmiar 36, spódnica plus pięknie
zdobiony gorset. Polecam,
naprawdę warto - 785 434 198
PIEC c.o - (moc grzewcza 180
m2 - 220 m2) 400 zł. - 602 436
599

RÓZNE
KUPIĘ
ANTYKI, meble, obrazy, zegary,
szkło, starą broń, ﬁgury, świeczniki i inne - 695 702 259
ZABYTKOWE meble do renowacji - 075 76 210 36

4 stycznia 2010 r.

32

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

