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WYDARZENIA
NA TOPIE
Ewa Andrzejewska
Wojciech Zawadzki
artyści fotograficy

Robert Futerhendler
architekt

Uhonorowani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką Zasłużonych
dla Kultury RP, mimo upływu lat wciąż
jaśnieją pośród twórców jeleniogórskich.
Zwykłe – z pozoru – zdjęcia Andrzejewskiej
i Zawadzkiego –fascynują swoją niezwykłością – tak przekornie i tautologicznie można
powiedzieć o kadrach, który wywołano w
mistrzowskich ciemniach. W epoce fascynacji możliwościami cyfrowej obróbki zdjęć,
nasi bohaterowie pozostają wierni tradycji
Daguerre’a, a ich fotografie – niczym dobre
wino – z czasem nabierają smaku, wartości
i stają się nie tylko dziełami sztuki, ale także
cennymi dokumentami epoki odchodzącej w
nieuchronną przeszłość.

Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA

Rok temu wraz z Januszem Stańczykiem wymyślił
Karkonoski Festiwal Światła, który – jak ostatnie dni
pokazały – na trwałe (oby) wpisał się w kalendarz imprez
Jeleniej Góry i okolic. Choć teoretycznie święto
światła trwało od początku grudnia do wczoraj
(niedziela), praktycznie jego blask najjaśniej
błysnął w miniony weekend, głównie w centrum Cieplic, choć nie zabrakło akcentów KFŚ
w Jeleniej Górze i innych miejscowościach.
Nasz bohater podkreśla, że w czasie imprezy schudł sześć kilogramów, ale wrażenia
jeleniogórzan mocno przybrały na wadze
dzięki temu świetlistemu wydarzeniu,
które – zdaniem wielu – powinno być
codziennością, zwłaszcza po zapadnięciu
zmroku.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Szerzej o festiwalu – na stronie 14

Zasypało, zawiało,
zamroziło
– str. 4
Plus Roku 2009
– str. 4
Ręka boska i palec ucznia
– str. 5
Parkingowa rewolucja
wiosenna
– str. 5
Ćwierć wieku w celi
– str. 6
Termy cieplickie bliżej

Niebezpieczna Historyczna tablica odnaleziona
autostopowiczka

Pamiątka po podpisaniu Traktatu Zgorzeleckiego, skradziona z końcem minionego
roku tablica, odnalazła się ukryta przez złodziei w parku. Sprawcy pozostają jednak
nieznani.

Pamiątkową tablicę pochodzącą
z 1955 roku, a upamiętniającą
podpisanie w roku 1950 Traktatu
Zgorzeleckiego gwarantującego
nienaruszalność zachodniej granicy Polski, przestępcy ukradli 29
znał dziewczyny, przekazał funk- grudnia. Za wskazanie sprawców
cjonariuszom jej rysopis. Na jego
podstawie policjanci wytypowali
17-latkę, która została zatrzymana
Wciąż trwają czynności zmierzające
w mieszkaniu swojego chłopaka,
u którego się ukrywała. Jest pod
do ustalenia i zatrzymania sprawców
dozorem. Grozi jej kara do 5 lat
tej kradzieży.
więzienia.

Bardzo żałuje przysługi wyświadczonej nieznajomej
dziewczynie pewien mieszkaniec Kowar, który podwiózł
ją i zaprosił do siebie do domu. Siedemnastolatka upiła
gospodarza i okradła go z cennych przedmiotów.
Sprawczynię zatrzymała policja
w minionym tygodniu, ale do zdarzenia doszło w połowie listopada
ubiegłego roku. Łupem sprytnej
złodziejki padły monety kolekcjonerskie, telefon komórkowy i
kamera o łącznej wartości około 10
tys. zł. O zdarzeniu pokrzywdzony
powiadomił policję. Ponieważ nie

(tejo)

wydarzeniu – poinformowała
zgorzelecka policja.

wyznaczono nagrodę, a
policjanci rozpoczęli poszukiwania przedmiotu
oraz złodziei. – Funkcjonariusze odnaleźli
historyczną pamiątkę
w parku miejskim.
Była ukryta pod grubą warstwą ziemi.
Poza zabrudzeniami nie nosi śladów
uszkodzeń. Po wykonaniu
niezbędnych czynności powróci
na swoje miejsce, gdzie będzie
dalej przypominać o tym ważnym

(tejo)

Fot. Policja

DZIŚ W JELONCE

– str. 6

KRYSZTAŁY DLA AKTYWNYCH

w Nowy Rok
– str. 7
Ćpanie po czesku
– str. 8
Przez pośpiech do szpitala
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Portret Magdaleny
Kępińskiej
– str. 10
Powrót Aliny Obidniak
– str. 11
Samo zło w Kowarach?
– str. 12
Nie chcą tirów w Janowicach
- str. 12
Tesco za blisko torów
– str. 13
O krok od tragedii na KFŚ
– str. 14
Cienie Hirschergu: Tajna
misja
– str. 15
Z wysoka i niska
– str. 17
Sportowe wieści
– str. 18 – 20
Kacperek górą
– str. 18

W nadchodzący piątek w Hotelu Las podczas Noworocznego Spotkania Ludzi Sztuki, Biznesu i Aktywności Społecznej po raz pierwszy zostaną wręczone Piechowickie
Kryształy. Otrzymają je osoby, które poprzez swoje zaangażowanie i działania, wpłynęły pozytywnie na miejską
rzeczywistość. Nie będzie wśród nich samorządowców.
– Jest to pomysł pani burmistrz,
Zofii Grabias-Baranowskiej. Cel przedsięwzięcia? Uhonorowanie osób, które
poprawiły otaczającą nas rzeczywistość. Chcemy docenić zarówno ich
działalność, jak i wydarzenie, jakie

Bardzo żałuje przysługi
wyświadczonej nieznajomej dziewczynie pewien
mieszkaniec Kowar, który
podwiózł ją i zaprosił do
siebie do domu. Siedemnastolatka upiła gospodarza i
okradła go z cennych przedmiotów.
Sprawczynię zatrzymała policja
w minionym tygodniu, ale do zdarzenia doszło w połowie listopada
ubiegłego roku. Łupem sprytnej
złodziejki padły monety kolekcjonerskie, telefon komórkowy i
kamera o łącznej wartości około 10
tys. zł. O zdarzeniu pokrzywdzony
powiadomił policję. Ponieważ nie
znał dziewczyny, przekazał funkcjonariuszom jej rysopis. Na jego
podstawie policjanci wytypowali
17-latkę, która została zatrzymana
w mieszkaniu swojego chłopaka,
u którego się ukrywała. Jest pod
dozorem. Grozi jej kara do 5 lat
więzienia.

(tejo)

zorganizowały – mówi Miłosz Kamiński, sekretarz miasta.
Nagrody zostaną więc wręczone w
trzech kategoriach: Człowiek Roku,
Obiekt Roku, Wydarzenie Roku. Będą
one wręczane osobom i przedsiębior-

stwom za zaangażowanie w
życie społeczności lokalnej oraz
promocję Gminy Piechowice w
kraju i za granicą.
Samorządowcy z Piechowic
chcą w ten sposób wyróżnić
aktywnych mieszkańców oraz
pokazać, że są z nich dumni. Ma to także wpłynąć na
zaangażowanie pozostałych
piechowiczan.

(Ania)

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Studniówek czas

Wyróżnienia nie mogą otrzymać samorządowcy, bo do ich obowiązków należy
wpływanie na poprawę otaczającej rzeczywistości. Odznaczeni mogą zostać zarówno
piechowiczanie, jak i osoby spoza miasta.
Swoich kandydatów przedstawiają burmistrz,
radni, kluby lub stowarzyszenia, instytucje
publiczne, Honorowi Obywatele Piechowic i
członkowie Kapituły.

Po schodkach do gipsu

Fot. Rylit

Z Marcinem Wyrostkiem

W styczniu, tradycyjnie, maturzyści zaczynają przedmaturalne odliczanie stu dni, które
dzielą ich od pierwszego najważniejszego egzaminu w życiu.
Jednak przed egzaminacyjnym
stresem czekają na młodzież
studniówkowe swawole, które właśnie się rozpoczynają.
Pierwsze bale odbyły się już
w miniony weekend. Jednak
najwięcej zabaw przewidziano
na ostatnią dekadę stycznia i
koniec pierwszego semestru
nauki w szkołach.

Kryminałtango

Serią kradzieży przywitał
Nowy Rok mężczyzna, który
udał się na bal sylwestrowy do
jednego z lokali w Jeleniej Górze
bynajmniej nie jako uczestnik
zabawy. Ukradł gościom różne
przedmioty o łącznej wartości
ponad trzech i pół tysiąca złotych. Wpadł w miniony czwartek w ręce policji. Kradzieży
dopuścił się w warunkach recydywy. Grozi mu kara do pięciu
lat więzienia.

Miliony na Długą

Przechodnie pokonują
schodki przy Podwalu z
duszą na ramieniu.

Nie jest lepiej na innych kamiennych schodkach w stolicy Karkonoszy. Dlatego
pieszym radzimy omijanie ich szerokim łukiem nawet kosztem nadrobienia drogi.

Wiosną rozpocznie się remont ulicy Długiej w Jeżowie
Sudeckim. Powiat jeleniogórski
pozyskał na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Łączny koszt: cztery miliony
złotych.
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Licytacja podczas koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej
Na licytację wystawiono: złotą monetę wybitą z okazji 18 finału WOŚP, płytę zespołu „Trio Semplice”, zdjęcie z autografem Małgorzaty Foremniak
oraz książkę Sławomira Mrożka z autografem. Był też karnet na pięć przejazdów konnych Stadniny Gostar. Tegoroczna, XVIII edycja WOŚP
zbierała pieniądze na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Bieżące doniesienia z finału imprezy, który zakończył się po zamknięciu tego
numeru Jelonki, na www.jelonka.com

Rauschert
(dawny Polam)

Przy „nadkomplecie” na widowni,
na początek wystąpił chór złożony
z dwóch zespołów: „Cieplickich
Treli” i grupy chórzystów ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze
pod kierownictwem Moniki Frąckiewicz-Motyki.
Popis wokalistów został przyjęty
entuzjastycznie przez publiczność.
Po chórze wystąpili duet i trio
smyczkowe, ośmioosobowy zespół
wokalny oraz 18-osobowy zespół
smyczkowy. Wszyscy wykonawcy
zostali przygotowali przez Ludmiłę
Sołowiewicz i Jolantę Popielarz,
która również akompaniowała
uczniom na fortepianie.
Na koniec wystąpiły dwa zespoły
starszych uczniów szkół muzycznych: kwartet saksofonowy i big
band „Bania Band” wykonując
jazzujące wersje popularnych kolęd
i pastorałek.

(rylit)
Młodzi liderzy
Wielkiej Orkiestry
Tegoroczna, osiemnasta edycja
WOŚP zabrzmiała w Jeleniej Górze
wyjątkowo głośno za
sprawą działaczy Rady
Młodych przy Wspólnym
Mieście. Wolontariusze
z WM nie ograniczyli się
tylko do zbiórki pieniędzy,
lecz także zorganizowali
cały cykl imprez, podczas których
licytowano różne przedmioty na
rzecz WOŚP. Organizatorzy sami

Fot. Konrad Przezdzięk

Imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozkręciły się w stolicy Karkonoszy
na kilka dni przed wczorajszym wielkim finałem na placu Piastowskim. Jedną z aren
WOŚP była Filharmonia Dolnośląska, gdzie w miniony czwartek wystąpili uczniowie
szkól i ognisk muzycznych
z naszego miasta.
ZA SERDUSZKA I WYLICYTOWANE
PRZEDMIOTY ZEBRANO KILKASET ZŁOTYCH.

Fot. Rylit

Połączone chóry z dwójki i PSM I stopnia okazały się potęgą wokalną.

dwukrotnie wyszli na ulice, aby
podczas happeningów zachęcać
mieszkańców do udziału w impre-

zie charytatywnej Jerzego Owsiaka.
Zasłużone brawa!

(tejo)

NA KARNAWAŁ MASKĘ WŁÓŻ!

W Muzeum Karkonoskim w
wygospodarowanym na salę
edukacy jną parterze miniatur y kamieniczki von Buch-

sów na muzealnym dziedzińcu,
dziewczęta i chłopcy z SP nr 11
prześcigali się w pomysłach na
karnawałową maskę. Efekt?

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Rylit

Owsiakowe granie dzieciom w potrzebie

Kolorowy i wesoły. Na karnawał
w sam raz!

(tejo)
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WYDARZENIA
ZIMA NA TAK

ZIMA NA NIE

Cieszą się: narciarze, blacharze,
pracownicy pomocy drogowych,
taksówkarze, dzieci, gestorzy bazy
turystycznej, właściciele biur podróży

Martwego 65-letniego mężczyznę
znalezionowminionąsobotęranow
Kromnowie. Najprawdopodobniej
zasłabł w trakcie jazdy na motorowerze. Leżał przy drodze, o czym
jeden z przejezdnych poinformował
jeleniogórską policję. Nie wiadomo
jeszcze skąd, ani w jakim kierunku
podążał, zanim zszedł. Lekarze wykluczyli jednak, że zginął w wyniku
wypadku drogowego. Przyczyny
zostaną ustalone podczas autopsji.

(Ania)
Ukarzą za niedbalstwo

Obfite opady śniegu spowodowały, że na dachach i chodnikach
zalega śnieg, a z budynków zwisają
sople lodu. Warto więc przypomnieć właścicielom i zarządcom
budynków, że jednym z ich obowiązków jest odśnieżanie posesji
i utrzymanie ich w należytym
stanie. Jeśli tego nie uczynią, mogą
zostać ukarani mandatami lub trafić przed sąd grodzki. Straż miejska
przeprowadziła już spotkania z
zarządcami i administratorami
miejskich gruntów ostrzegając
przed kontrolami i mandatami w
razie stwierdzenia zaniedbań.

(Angela)
Przede wszystkim zwolnić

Wolniej, wolniej i jeszcze raz
wolniej – o to apelowali jeleniogórscy policjanci, którzy odbierali
zgłoszenia o kolejnych kolizjach.
Doszło do nich przez niedostosowanie prędkości do pogarszających się warunków jazdy. O
dwóch groźnych zdarzeniach, do
których doszło w miniony piątek
na najdłuższej ulicy w mieście,
Wolności – czytaj na stronie 13.

(Angela)

Zasypało, zawiało, zamroziło
Wprawdzie opady śniegu w styczniu nie powinny być niczym szczególnym, jednak – przyzwyczajeni do kilku lekkich zim – na właściwe tej porze roku zjawiska atmosferyczne
reagujemy panicznie. Są powody, bo ostatni atak śnieżyc i chłodu dał się szczególnie
we znaki mieszkańcom regionu.
Mimo zimna gorący czas przeżywają policjanci, którzy w nocy
z piątku na sobotę nie mieli chwili
wytchnienia. Niemal co kwadrans
dochodziło do kolizji drogowych.
Najgorzej było na autostradzie A
4, gdzie doszło do wypadku
śmiertelnego. Jedna osoba zginęła
a siedem zostało
rannych po tym, jak
kierowca busa na oblodzonej jezdni stracił
panowanie nad pojazdem
i wjechał do rowu. Stłuczki
i wypadki z mniej groźnymi
skutkami liczono w dziesiątki. Opisać wszystkich – nie
sposób.
Fatalnie było na drogach w pobliżu
Jeleniej Góry. Kłopoty z
przejaz-

Gdzi

W piątkowe popołudnie kilka
ciężarówek miało kłopoty
z wjazdem pod pozornie małą
górFot. Tejo

Śmierć w śniegu

Martwią się: kierowcy, policjanci,
piesi, rowerzyści, kominiarze, strażacy, właściciele domów i mieszkań indywidualnie ogrzewanych,
lekarze
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górce w Radomierzu. Odcinek
drogi krajowej nr 3 Piechowice
– Jakuszce był w piątek przez
pewien czas niedostępny dla
wielkich samochodów.

mochody
zablokowały prawy pas od
strony Jeleniej Góry i powoli
tworzył się tam korek.

Trzecią ciężarówką przyjechał
polski kierowca z Polkowic,
który notabene wiózł kilka
ton soli dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
przy ul. Turystycznej w
Szklarskiej Porębie.
Polak postanowił
pomóc dwóm obcokrajowcom i
zatrzymał się
w celu podsypania
p o d
ko ł a
i c h po jazdów kilku
łopat soli. – Z Piechowic tutaj (odcinek 10km) jadę od
godziny. Jakieś 3
km wlokę się już
za tymi dwoma
tirami, ponieważ co chwilę
mają one problem z
podjazdem – opowiada kierowca
z Polkowic.
Po kilku minutach pojawiła
się odśnieżarka, która podsypała
piaskiem odcinek drogi przed
kołami dwóch zablokowanych
samochodów. W tym samym czasie
kierowcy aut osobowych próbowali
dosłownie prześlizgnąć się pomiędzy stojącymi ciężarówkami.
Przyjechali też policjanci, którzy
widząc, co się dzieje zaczęli kierować ruchem. W końcu wszystkim

kierowcom ciężarówek udało się
podjechać, ale nie obyło się bez dalszych problemów. Przez centrum
miasta tiry jechały z prędkością
10km/h, blokując ruch wszystkich
pozostałych samochodów. Czech i
Słowak musieli zatrzymać się na
poboczu, aby założyć łańcuchy.
W mieście jeździło się kiepsko.
Na drogach zalegała warstwa
rozjeżdżonego śniegu,
pod którą lśnił

groźny lód. Wielu kierowców
posłuchało rad policji i nie
uruchomiło aut. Chodniki
w centrum odśnieżono „tyle
o i l e ” . Na j g o r z e j b y ł o n a
bocznych uliczkach. Niektóre –
ledwo przejezdne – nie mogły
doczekać się na pługi MPGK.
Ekipy drogowców dbały przede
wszystkim o główne szlaki. Przy
takiej pogodzie i ciągłym śniegu
nie ma jednak szans na uzyskanie
czarnej nawierzchni.

(Karolina/tejo)

Fot. Tejo

4

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ulica
D
szac rzymały
ie.
w

zimo

wej

odzi
nagr zieć ze znacznym
y
w
o
wied
a, lat
aniem.
sób przepo
trzym ją, że pogody nie spo ię sporym zainteresow poo
p
i mroźno
Zima prawdzie podkreśla terminowe cieszą s
ma śnieżnie eszczowa.
w
o
g
ra
zy
łu
d
tó
d
k
lo
,
zy
ro
ę
o
o
m
n
te
Me
prog
rdziej d
odzi o zi
iem, jednak
pło
niejsza i ba
tne jeśli ch
wyprzedzen wyjątkowo niekorzys dzie też wiosna: chłod o września ma być cie
ę
d
ą
b
s
a
a
c
Tegoroczne ca marca. Nieciekaw opiero lato: od czerw czymy!
ba
ść d
koń
trzymać do mpensatę ma przynie prawdzi? Pożyjemy, zo
o
s
k
ię
re
s
Prawdziwą dą też upały. Czy to
. Bę
i słonecznie

Plebiscyt Plus Roku 2009 – pierwsze głosy!
Alina Obidniak (10 kuponów), Marian Piasecki (5 kuponów) i
Zygmunt Korzeniewski (3 kupony) – to pierwsi Wasi faworyci
w naszym plebiscycie Plus Roku 2009.
W każdym z wydań naszego
tygodnika wskazujemy na drugiej
stronie 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. 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 „Plus
Roku 2009”. W jego szranki zaprosiliśmy naszych „gości” z drugiej
strony czasopisma. I zapraszamy
też Państwo! W podwójnej roli: głosujących oraz proponujących. Ma-

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)

cie bowiem także
szansę na zgłoszenie człowieka, który
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!

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

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 fili DODN
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYDARZENIA

Podsumują rok

Dziś (poniedziałek, 11 stycznia) samorządowcy z Kowar organizują spotkanie noworoczne
dla kowarskich przedsiębiorców,
stowarzyszeń i wszystkich osób
związanych z miastem i regionem. Impreza odbędzie się o
godzinie 13.00 w ratuszu. Będzie
to okazja do podsumowania
ubiegłego roku, porozmawiania o aktualnych problemach
i planowanych projektach. Nie
obędzie się bez noworocznego
toastu.

Opłatek zjednoczył

Wczoraj w kościele św. Jana
Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu odbyło się czwarte diecezjalne spotkanie opłatkowe dla osób
niepełnosprawnych. Po wspólnej
mszy uczestnicy przenieśli się
do domu parafialnego, gdzie
podzielili się opłatkiem, wzięli
udział w agapie i wspólnie kolędowali. Życzenia jeleniogórskim
niepełnosprawnym złożył duszpasterz ich środowiska, biskup
pomocniczy diecezji legnickiej,
ksiądz Marek Mendyk.

Wpadka z fałszywką

Mężczyzna, który w pociągu
relacji Jelenia Góra – Wrocław
posługiwał się skradzionym i
sfałszowanym francuskim dowodem osobistym, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży
Ochrony Kolei. Za przestępstwo
odpowie przed sądem.

(Angela/Ania)

Ręka boska i palec ucznia
Nowoczesny rejestrator biometryczny sprawdza obecność młodzieży w kościele św.
Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Pomysł wikarego księdza Grzegorza Sowy zyskał wielu
zwolenników, przeciwników też nie zabrakło. To jedyne takie urządzenie w świątyniach
na Dolnym Śląsku i zapewne w całej Polsce.
W Gryfowie Śląskim w tym parafii ksiądz Grzegorz Sowa lubi
roku do sakramentu bierzmowa- nowoczesne rozwiązania, które
nia przystąpi około 120
cieszą się uznaniem rodziców i
młodzieży – Dawniej do sprawnastolatków. Aby zdyscyplinować młodzież
dzania list obecności używano
i sprawdzić ich udział
karteczek teraz mamy XXI wiek i
w nabożeństwach, wimusimy nadążyć za coraz nowokary gryfowskiej
cześniejsza techniką. Rejeparafii jako
strator, który używamy
wer yfikajest w pełni legalny
tor list y
i jest to urządzenie
obecności
takie jak stosuje wiewprole zakładów pracy.
wadził
Rejestrator sprawczytdzili policjanci
n i k
– mówi ksiądz
linii
Grzegorz.
papiUr z ą d z e n i e ,
larnych,
które sprawdza
który relistę obecności w
jestruje odkościele świętej Jaciski palców
dwigi w Gryfowie, to
wiernych przed
biometryczny rejestranabożeństwem
tor czasu pracy o
i po jego zakońnazwie Bio
czeniu.
Office 101.
Urządzenie
Rodzice
jest w pełni lemłodziegalne i cieszy się
ży, któuznaniem wśród
ra przyKsiądz
części młodziest ąpią
Grzegorz
ży. – Szkoda, że
w tym
Sowa jednych
mamy w kościeroku
zachwycił,
le tylko jeden
d o
innych
czytnik, bo zasakrawsze są długie
zbulwersował. mentu
bierzkolejki – komenmotują gimnazjaliści
z Gryfowa.
Wikary gryfowjdź! wiary
skiej
przy

Dwaj mężczyźni i jedna kobieta (wszyscy pijani) uszkodzili lusterko i drzwi w autobusie komunikacji miejskiej.
W ten sposób wyładowali złość na kierowcy, który nie
wpuścił ich do wnętrza tłumacząc, że prowadzony przez
niego pojazd nie był kursowym.
mężczyźni w wieku 21 i 24 lata
oraz 24-letnia kobieta. Od całej
trójki wyczuwalny był zapach
alkoholu.
Chuligani zatrzymani zostali
w policyjnym areszcie. Za opisany akt wandalizmu grozi im kara
do pięciu lat więzienia.

(tejo)

Pasażer bywa
zły
To kolejny epizod przepychanek autobusowych. Pasażerowie często psioczą
na kierowców, że są niekulturalni i
nieuczynni. Jednak bywa odwrotnie. W
grudniu ubiegłego roku kierowca musiał
bronić się przed dwójką agresywnych
kapturowców, którzy chcieli go pobić
tylko dlatego, że odmówił przewiezienia
ich za darmo.

Zbulwersowani
Z całej sprawy biometrycznego urządzenia, które znajduje się w kościele Św.
Jadwigi w Gryfowie Śląskim zrobił się
głośno w całej Polsce. Wielu rodaków
było zbulwersowanych myśląc, że w
gryfowskiej parafii stosuje się czytnik linii
papilarnych taki, jaki jest na wyposażeniu
policji w całym kraju, a dane osobowe
razem z biometrycznymi śladami przechowywane są w parafii w niezabezpieczony
sposób. Jak się okazało urządzenie jest
w pełni legalne nie archiwizuje danych,
a gryfowska parafia może pochwalić się
rozwiązaniami, jakich nie stosuje żadna
inna na Dolnym Śląsku.

Marcin Kaszuba

Dwugłos z forum www.jelonka.com
ZA
Oczywiście, nie ma mowy o jakimś pogwałceniu praw, przecież rodzice sami tego
chcieli. Kto nie chce, nie musi - nikt nie ma
obowiązku być bierzmowanym i kwita. Nie
ma obowiązku bycia wierzącym, a jeśli ktoś
się za takiego uważa, to są pewne zasady,
których trzeba przestrzegać. Mam dookoła
ludzi, którzy nie są wierzącymi, spotykamy
się, nawet przyjaźnimy się. Więc o co tyle
rabanu? (erg)
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Zniszczyli autobus,
bo ich nie zabrał
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek pod wieczór
na Podwalu w Jeleniej Górze.
Autobus MZK zatrzymał się na
przystanku, aby zabrać swoich
pracowników. – Dwóch mężczyzn i kobieta chcieli koniecznie
wejść do środka. Nie pozwolił im
na to kierowca, ponieważ nie był
to autobus kursowy. Informacja
ta zdenerwowała niedoszłych pasażerów i swoją złość wyładowali
na pojeździe – wyjaśnia podinsp.
Edyta Bagrowska z policji.
Uszkodzili lusterko i drzwi,
czym spowodowali strat y w
wysokości ponad 1000 zł. Pracownik pokrzywdzonej firmy
natychmiast powiadomił policję.
Przekazał również r ysopisy
sprawców. Policjanci, którzy
ruszyli na ich poszukiwanie,
kilka ulic od miejsca zdarzenia
zauważyli trzy osoby podobne
do wskazanych i zatrzymali je.
Wandalami okazali się dwaj

wania twierdzą, że nie trzeba już,
aby ich synowie lub córki pilnowali
karteczki lub identyfikatora.
Trzeba tylko pamiętać, aby
do czytnika przyłożyć palec.
Dane osobowe nie są w żaden sposób gromadzone i
wykorzystywane. W czasie spotkania z rodzicami większość zaakceptowała nowoczesne
metody sprawdzania
listy obecności – Tylko czworo rodziców
nie zgodziło się, aby
ich dzieci korzystały z biometrycznego rejestratora. Dla tych
dzieci

wprowadziliśmy inną metodę
sprawdzania obecności i powróciliśmy do tej tradycyjnej – dodaje ks.
Grzegorz Sowa.
Gryfowianie, którzy przystępują
do sakramentu bierzmowania
muszą chodzić do kościoła i uczestniczyć w mszach jak praktykujący
katolicy, ale przede wszystkim
powinni wyrazić wolę przyjęcia
konfirmacji. Na uczestnictwo w
Eucharystii mają całą niedzielę.
– Nie wyznaczyliśmy konkretnej
godziny, młodzież ma cały dzień
na to, aby przyjść do kościoła
i się pomodlić. Nie musimy
nikogo pilnować i zaglądać
czy jest w kościele czy też nie.
Wystarczy tylko przyłożyć
palec przed i po wyjściu z
kościoła – dodaje ks. Grzegorz Sowa.

Fot. Marcin Kaszuba

Najprawdopodobniej zawał
serca był przyczyną nagłej
śmierci pracownika Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, 40- letniego kierowcy ciągnika, który zmarł w
miniony czwartek przy ulicy
Orkana w Jeleniej Górze. Sprawę
bada policja, prokuratura oraz
Państwowa Inspekcja Pracy.
Rodzinie i bliskim Zmarłego
redakcja Jelonki składa wyrazy
współczucia.

PRZECIW
Oj, ludzie, ludzie!!! Co się dzieje? Księża też
są ludźmi małej (w tym przypadku bardzo
małej) wiary w ludzi. A ludzie-to Kościół. Jeżeli ktoś będzie chciał oszukać, to też oszuka
czytnik. A może by tak zastanowić się nad
siłowym doprowadzaniem „wiernych” do
kościoła? Powodzenia!!!! (SARBLE)

PARKINGOWA REWOLUCJA WIOSENNA
W związku z planowanym wprowadzeniem od maja parkomatów w mieście władze
Jeleniej Góry zleciły wykonanie inwentaryzacji wszystkich miejsc parkingowych, w tym
terenów, które obecnie zajmowane są przez kierowców „na dziko”.
obrzeża i tam powstanie potrzeba
stworzenia miejsc parkingowych
i montażu parkomatów.
Przykładem jest parking przy
ulicy Obrońców Pokoju przy
dworcu PKS, który kiedyś był pusty, a obecnie trudno znaleźć tam
wolne miejsce. Podobna sytuacja
jest przy ulicach Poznańskiej i
Chrobrego. Pojawiły się tam
nowe obiekty handlowe, które
sprawiają, że ruch jest większy
i więcej kierowców się tam zatrzymuje.
Miejsca do
parkowania,
które będą funkcjonować w nowym systemie
parkomatowym,
obejmą około 95
procent obecnych stanowisk.
Dodatkowo pojawią się na ulicach, na których
ich oficjalnie nie
było, kiedy tworzono uchwałę
dotyczącą opłat
W centrum Jeleniej Góry coraz częściej ulice są jednocześnie
parkingowych.
parkingami.
Samorządowcy

Wykonawca projektu montażu
urządzeń w Jeleniej Górze określił
ilość płatnych miejsc do parkowania na około 400, co po części
pokrywa się z obecnym stanem.
Jednak w maju będą pewne zmiany. W centrum stolicy Karkonoszy
kilka ulic, na których obecnie
zmotoryzowani mogą zostawiać
swoje pojazdy, zostanie objętych
zakazem.
– Będą to ulice w ścisłym cenFot. Tejo

Zmarł w pracy

5

trum, na których parkowanie
zakłóca porządek komunikacyjny.
Są to m.in. ulice od Bankowej, od
wjazdu przy dawnym Narodowym
Banku Polskim aż po ulice Jasną
– Grodzką – mówi Jerzy Lenard,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Samorządowcy myślą o całkowitym wyłączeniu ścisłego centrum
miasta nie tylko z parkowania,
ale również z ruchu samochodowego. Ten przemieści się na

zastanawiają się, czy nie pozwolić na oficjalne parkowanie na
części ulicy 1 Maja, zwłaszcza
w pobliżu Kościoła Łaski pod
Krzyżem Chrystusa. Wierni i tak
się tam zatrzymują i zakaz jest
iluzoryczny.

Angela

Dzikie parkingi
pod lupą
Inwentaryzacji zostały poddane też
nielegalne place parkingowe. Część z nich
to własność prywatna, ale kilka należy do
miasta. – Niezalegalizowane tereny służące dzisiaj jako parkingi są m.in. wzdłuż
ulicy Pijarskiej – Kilińskiego, gdzie chcielibyśmy docelowo wprowadzić miejsca
parkingowe, zanim ta ulica nie zostanie
przebudowana. Część z miejsc, które nie
są natomiast w pasie drogowym można
wydzierżawić na prowadzenie parkingu,
podobnie jak to jest na wałach przy ulicy
Grodzkiej – mówi Jerzy Lenard.
Na terenach, które należą do miasta, a
które obecnie funkcjonują jako „dzikie
parkingi”, mogłoby powstać około 60 –
80 miejsc. Jak będzie? Przekonamy się
pod koniec stycznia.

11 stycznia 2010 r.

WYDARZENIA

Pokolędują Małemu

Dziś (poniedziałek) na dużej scenie Teatru im. Norwida
uczniowie jeleniogórskich szkół
podstawowych wezmą udział w
przeglądzie widowisk jasełkowych. Imprezę organizuje SP nr
13 im. Komisji Edukacji Narodowej. Początek o godz. 9.

Zwierają szyki

Działacze Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli na
poniedziałek (11 stycznia) konferencję prasową z udziałem
Grzegorza Schetyny, szefa klubu
parlamentarnego PO, byłego
wicepremiera i ministra spraw
wewnętrznych. Obecny ma
być także Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry. Więcej informacji jutro na www.
jelonka.com

Odnowione JCK jeszcze w tym roku
Na przełomie maja i czerwca ruszy remont siedziby JeleWymienione zostaniogórskiego Centrum Kultury. Zakończenie planowane ną wszystkie instalacje
jest za kilka miesięcy.
wewnętrzne budynku:
Obecnie stan obiektu Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ulicy
Bankowej, który nie był remontowany blisko 30 lat, pisząc ogólnie,
jest zły. – Zapowiadaną modernizację budynku uda się przeprowadzić
dzięki 85-procentowemu dofinansowaniu zadania z pieniędzy
zewnętrznym pochodzącym z programu operacyjnego współpracy
transgranicznej Polska – Saksonia
2007 – 2013 wspólnie realizowanym z Domem Kultury Steinhaus
e. V Bautzen i Miastem Bautzen
– mówi Jarosław Gromadzki, szef

Czytelniejsza, częściej aktualizowana i ciekawsza nie tylko
graficznie, ale i merytorycznie
– taka jest w założeniu nowa
strona internetowa Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze.
Kto nie wierzy, niech sprawdzi:
www.prokuratura.jgora.pl

Fot. Tejo / ARCHIWUM

Lepiej w sieci

(Angela)

Ostatni remont w budynku JCK
przeprowadzono w 1987 roku.
Z powodu remontu sali zapowiada się odchudzony kalendarz imprez na letnie i jesienne
miesiące. Ratunkiem będą imprezy plenerowe i duża scena Teatru im. Norwida (tam też
przydałby się remont).

Termy cieplickie mniej wirtualne

Kurier złodziejem

Pracownik pewnej firmy kurierskiej dostarczył przesyłkę do
jednej z jeleniogórskich firm na
recepcję, gdzie zauważył pozostawioną torebkę. Wykorzystał
okazję i ją ukradł. Jego łupem
padły pieniądze, dokumenty,
karty bankomatowe oraz inne
przedmioty o łącznej wartości
1500 złotych. Przestępcę złapała
policja. Grozi mu kara do pięciu
lat więzienia.

centralne ogrzewanie,
instalacja elektryczna
czy wodno-kanalizacyjna. Obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany zostanie
też Klub Kwadrat.
Zmodernizowaniu
ulegną też przestrzenie ekspozycyjne w
całym obiekcie. Zmieni się również
usytuowanie szatni.

JCK. Obecnie prowadzone jest
postępowanie przetargowe. Koszt
remontu to 3 mln 600 tys. zł.
Remont zakłada przede wszystkim modernizację sali widowiskowej, w tym wymianę siedzeń
na wygodne, nowoczesne i dostosowane do obecnych wymogów,
zmianę całego wizerunku sali i
jej wyposażenia technicznego:
oświetlenia i nagłośnienia. Ponadto będzie przeprowadzona
modernizacja sprzętu kinowego,
ekranu, nagłośnienia w systemie
Dolby.

Fot. Rylit
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Jelenia Góra złożyła liczący ponad 160 stron plus załączniki projekt na dofinansowanie budowy „Term Cieplickich – centrum rekreacji wodnej”. Realizacja zadania
ma rozpocząć się już w pierwszym kwartale tego roku.
Potrzeba ponad 55 mln zł.

Przedsięwzięcie ma
wszelkie uzgodnienia,
opinie, decyzje, w tym
pozwolenie na budowę.
Wniosek został złożony
do Polskiej Organizacji
Turystycznej, instytucji
wdrażającej segment
turystyczny programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W
najbliższym czasie
zostanie poddany ocenie formalnej
i merytorycznej.
Projekt ten obecnie znajduje
się na liście podstawowej, a jego
wartość szacowana jest na ponad
55 mln złotych, z czego ponad 18
mln zł będzie stanowiło dofinan-

sowanie unijne – mówi Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry. – Dla miasta jest to bardzo
ważny projekt od wielu lat oczekiwany przez jeleniogórzan. Jest

to wniosek dobrze przygotowany
i nie mamy żadnych wątpliwości,
że takie dofinansowanie otrzymamy.

Angela

Dzika rzeka i tryskacze
Termy Cieplickie mają stanąć nieopodal Parku Zdrojowego w Cieplicach na terenie o powierzchni 1,4 ha nabytym przez miasto od PMPoland. Szacuje się, że każdego roku z term
cieplickich skorzysta około 200 tys. mieszkańców i turystów. Na parterze obiektu ma się
pojawić hol, portiernia, szatnie, toalety, stanowiska kasowe wyposażone w system obsługi
klienta, natryski, przebieralnie wyposażone w 450 szafek i sieć basenów oraz brodzików.
Basen rekreacyjny będzie wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody ponad
438 metrów kw. i głębokości od 1,10 do 1,60 m. Będzie on wyposażony w cztery tory do
pływania o długości 25 metrów i liczne atrakcje tj. leżanki wodne, dziką rzekę, gejzery,
tryskacze, grzybek i grotę wodną. Pojawią się tu również dwa brodziki, zjeżdżalnie, jacuzzi,
zespół odnowy biologicznej i zespół rekreacyjny z basenem zewnętrznym o powierzchni
ponad 334 m kw. Pierwsza osoba zanurzy się w basenie pod koniec 2011 roku.

Ćwierć wieku w celi za obcięcie głowy

Fot. Angela

Przy wymierzeniu kary sędzia
Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze wziął pod uwagę m.in.
stopień społecznej szkodliwości
czynu, fakt, że pokrzywdzona nie
miała możliwości obrony oraz,
że do zabójstwa doszło w domu,
czyli w miejscu gdzie człowiek
powinien się czuć bezpiecznie i
pewnie. Ponadto sędzia zwracał
uwagę na sposób, w jakim Marek
K. dokonał zabójstwa oraz, że

czyn został popełniony na osobie
najbliższej.
– Sąd uznaje Marka K. za
winnego popełnienia czynu opisanej w części wstępnej wyroku
stanowiącego przestępstwo z
artykułu 148 paragraf 1 KK i za
to na podstawie tego przepisu
wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności – mówił sędzia
Marek Buczek. – Oskarżony
działał w zamiarze bezpośrednim

tzn. chciał spowodować śmierć
poszkodowanej. Świadczą o tym
użyte narzędzie, jak również
wiek oskarżonego, który jako
osoba dorosła powinna zdawać
sobie sprawę z tego, że nawet
nie duże obrażenia szyi, gdzie są
naczynie krwionośne, a głównie
tętnica, powodują lub mogą spowodować śmierć.
W uzasadnieniu wyroku sędzia
wskazywał na okoliczności całe-

Prokurator tak chciał
Po ogłoszeniu wyroku obrona zapowiedziała odwołanie się od decyzji
sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. – Ten wyrok nie jest
żadnym zaskoczeniem, jednak podejmiemy próbę zmniejszenia
wymiaru kary do podstawowej czyli do 15 lat, ponieważ Marek
K. okazał skruchę, przepraszał rodzinę, zgłosił się na policję i
nie utrudniał postępowania – mówił Aleksander Michalski,
obrońca z urzędu Marka K.
Zadowolona z wyroku była natomiast Prokuratora Rejonowa z Kamiennej Góry. – Wyrok
jest zgodny z naszym wnioskiem o
ukaranie, nie będziemy więc wnosić
apelacji – mówiła Małgorzata
Kopczyńska, zastępca
prokuratora rejonowego
w Kamiennej Górze.

go zdarzenia. Przypomniał, że
para żyła w konkubinacie przez
okres około roku, kiedy Marek
K. pracował, a Grażyna S. tylko
w godzinach rannych chodziła
do swoich rodziców, którym
pomagała. Ponadto konkubenci
często nadużywali alkohol. Sądu
podkreślił też, że oskarżony już
wcześniej groził poszkodowanej,
że jak będzie go denerwować, to
poderżnie jej gardło.
– Działanie oskarżonego było
ponadto bez jakiekolwiek powodu, przez co zasługuje na
szczególne potępienie. Trudno
powiedzieć, że powodem do
zabicia drugiej osoby jest to, że
ktoś kogoś zdenerwował dużo
mówiąc – mówił sędzia. – Ponadto oskarżony w chwili zabójstwa
był pod wpływem alkoholu. Z opinii złożonych przez psychiatrów
i psychologa wynika, że kiedy
był pijany, stawał się bardziej
agresywny i jego tolerancja na
sytuację stresową się obniżała.
Zdener wować go
mogły

najdrobniejsze rzeczy.
Sędzia mówił też, że przeciwko
Markowi K. świadczy sposób, w
jaki dokonał zabójstwa. Zabójca
przytrzymał swoją ofiarę i użył
noża, którym zadał ciosy z bardzo
dużą siłą, powodując głęboką
ranę i złamanie się
noża na kręgosłupie. Użył
też nożyczek,
które wbił
poszkodowanej w oko i w
klatkę piersiową.
Po całym
zajściu Marek
K. spakował się do
więzienia i o wszystkim opowiedział, a
następnie pokazał swoim kolegom. Ponadto
Marek K.
był już
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wcześniej karany za rozboje,
za co sąd skazał go na dwa lata
więzienia w zawieszeniu. W okresie próby dokonał zniszczenia
mienia i miał trafić do wiezienia,
ale napisał wniosek prosząc o
odroczenie wykonania tej kary.
Prośbę argumentował podjęciem
pracy. Sąd dał mu wtedy szansę. Nie wykorzystał jej.

Angelika
Grzywacz

Fot. Angela

Marek K. z Bolkowa, który z 18 na 19 grudnia 2008 roku odciął głowę Grażynie S.,
swojej konkubinie i wbił jej nożyczki w oko oraz klatkę piersiową, bo zdenerwowała
go „swoim gadaniem”, usłyszał w minionym tygodniu nieprawomocny wyrok. Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Obrońca zapowiedział apelację.
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WYDARZENIA

W Nowy Rok z akordeonem i miłością!
Fenomenalny minirecital Marcina Wyrostka, wirtuoza
akordeonu, pozostanie najlepiej zapamiętanym wydarzeniem spotkania noworocznego jeleniogórskich VIP–ów,
którzy 5 stycznia w Hotelu Mercure, przy zastawionych stołach, życzyli sobie pomyślności na kolejne 12 miesięcy.

Marcin Wyrostek oczarował wszystkich.
Podkreślił, że z fazy załatwiania
formalności przechodziliśmy
w 2009 rok u do realizac ji
poszczególnych inwestycji, które
w roku bieżącym zaczną powoli
wyrastać w mieście.
Szef miasta długo wymieniał
wszystkie projekty, jakie udało się
zrealizować w Jeleniej
Górze. Zaznaczył,
że był to rok
wielu udanych
wydarzeń,
z których
bardzo
dużo

Fot. Konrad Przezdzięk
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Dzięki reakcji mieszkańca
Szklarskiej Poręby 28–letniemu
złodziejowi z Dzierżoniowa nie
udało się włamać do jednego z
barów w kurorcie. Przestępcę
zatrzymali policjanci, którzy w
pokoju wynajmowanym przez
sprawcę znaleźli środki odurzające. Teraz przestępcy grozi kara
do 10 lat więzienia.

zapadło
głęboko w pamięć
mieszkańców. Życzył też na

uczniowie zdobywają wysokie
finałowe miejsca – mówi Maria
Witkowska, wicedyrektor Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
w Jeleniej Górze.
Wyniki pojawią się pod koniec
stycznia. Najlepsza trzydziestka
z ośmiu okręgów z całej Polski
zakwalifikuje się do etapu centralnego, który odbędzie się w
kwietniu w Kołobrzegu. Jest o co
walczyć. Laureaci i finaliści zostaną
bowiem zwolnieni z etapu pisemnego czerwcowego egzaminu
zawodowego.

Prawosławni świętowali

W minioną sobotę zakończyły
się obchody świąt Bożego Narodzenia w Cerkwi prawosławnej.
Wierni świętują tam przyjście
Pana około dwa tygodnie po
obchodach w Kościele katolickim. Święta prawosławnych
trwają trzy dni. Wspomina się
w nich postać Jezusa, Maryi
Bogarodzicy oraz męczennika
świętego Stefana. Nabożeństwa
odprawiano w dwóch świątyniach jeleniogórskich: św.
Piotra i Pawła w śródmieściu i
św. Stefana w Cieplicach.

Nowi na służbie

Rotę ślubowania policyjnego
wygłosili 4 stycznia dziś dwaj
nowi policjanci, którzy w ostatnim dniu roku rozpoczęli służbę
w garnizonie jeleniogórskim.
Po półrocznym szkoleniu będą
pilnowali porządku w stolicy
Karkonoszy.

Nowy Rok wiele
pomyślności
przedsiębiorcom, od
których w dużym stopniu
zależeć będzie rozwój
naszego miasta.
Na pewno w pamięć
obecnych na spotkaniu na
długo zapadł zapowiadany
wcześniej występ laureata
programu „Mam talent!”
Marcina Wyrostka. Wirtuoz
akordeonu oczarował wszystkich
brawurowym wykonaniem
jednej z części „Czterech pór roku”
Vivaldiego.
Później zgromadzeni usłyszeli
p o r y wa j ą c ą i n t e r p ret a c j ę
”Libertanga” Piazolli oraz utwór
muzyki bałkańskiej. Marcin
Wyrostek okazał się nie tylko

Hotelarze będą to na medal!

Fot. Angela

Złodziej na lodzie
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Osiemdziesiąt pytań zamkniętych z hotelarstwa, marketingu, obsługi konsumenta oraz ekonomii i prawa w hotelarstwie – takie zadanie czekało w minioną środę na 24
uczestników II okręgowej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystycznych w Jeleniej Górze.
Hotel przyjazny środowisku” to
temat przewodni tegorocznego
II stopnia Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której organizatorem
jest Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy, a współorganizatorem
Polska Izba Hotelarska. Ze względu
na liczne uczestnictwo w ubiegłorocznych olimpiadach uczniów
jeleniogórskiego „Ekonoma” i ich
sporych sukcesów finałowych w
konkursie w tym roku etap okrę-

gowy został zorganizowany przez
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze.
– Wytypowanie naszej szkoły
do zorganizowania etapu okręgowego jest potwierdzeniem, że
jest to bardzo dobra szkoła, która
od 11 lat bierze udział we wszystkich organizowanych na terenie
Polski olimpiadach, konkursach i
potyczkach hotelarskich, gdzie w
większości tych konkursów nasi

muzykiem, lecz także
doskonałym showmanem. Podczas
występu (dwa utwory zagrał stojąc),
grał nie tylko na klawiszach. Rytm
wybijał uderzając

Konrad Przezdzięk

Kącik policyjno
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Być albo nie być
dla terapii alkoholików
Jeleniogórski Monar czeka na pomieszczenia po byłej
przychodni Doktor, w której miał zostać otwarty dzienny
oddział dla alkoholików.

Miasto miało przekazać nieruchomość placówce do końca
ubiegłego roku. Tymczasem w
sprawie nic nie wiadomo: otwarcie oddziału zostało zawieszone.
Bez pomieszczeń placówka nie
może złożyć wniosku do NFZ
o przyznanie środków na leczenie osób uzależnionych od
(Angela) alkoholu.
Jeśli miasto nie przekaże chociażby połowy pomieszczeń MoNa uroczyste rozpoczęcie olimpiady przy- narowi, uruchomienie oddziału
byli m.in. prezydent Jeleniej Góry Marek dziennego dla osób uzależnioObrębalski, jego zastępca Miłosz Sajnog, nych od alkoholu będzie niemożliwe. – Gdybyśmy chcieli oddział
naczelnik wydziału oświaty Waldemar uruchamiać w innej placówce,
Woźniak i inni ważni goście związani z w której nie mieściły się kiedyś
edukacją. Olimpiada była przeznaczona zakłady opieki medycznej, mudla uczniów szkół ponadgimnazjalnych sielibyśmy zbudować windy, pod-

kształcących się w zawodzie technik
hotelarstwa. W Jeleniej Górze zmierzyli
się uczniowie z 12 szkół z województwa
dolnośląskiego i opolskiego, po dwie
osoby z każdej z placówek. Jelenią Górę
reprezentowały uczące się z ZSEiT Angela
Mruk i Joanna Polańska.

w obudowę akordeonu, a także
pstrykał do taktu. Szczere i w pełni
zasłużone brawa!
Przy okazji spotkania obdarowano także wyróżnionych przez
ministra kultury twórców fotografii
Ewę Andrzejewską i Wojciecha
Zawadzkieg`o. Za promocję miasta
i wyniki podziękowano także kolarce górskiej Mai Włoszczowskiej.
Przekazano też nowy eksponat
szklany Muzeum Karkonoskiemu,
a jego dyrektor Gabriela Zawiła podziękowała Markowi Obrębalskiemu
za wyjątkową troskę o placówkę.
Toast za pomyślność w Nowym
Roku 2010 wzniósł Marek Obrębalski, prezydent miasta. – Czeka nas
rok jednej wielkiej niewiadomej.
Jaki będzie? Oby był dobry! Niech
będzie to rok miłości! – mówił
udzielając błogosławieństwa ks.
dziekan Bogdan Żygadło.

Fot. Konrad Przezdzięk

przygrywał zespół dęty Jelonka
Brass Band.
Pojawili się naczelnicy
wydziałów, dyrektorzy szkół
i placówek kultur y, prezesi
różnych firm, przedstawiciele
służb mundurowych, prokuratury,
duchowni a także zasłużeni dla
miasta jeleniogórzanie. Imprezę
noworoczną prowadził Jerzy Zębik
z wydziału promocji i informacji.
Ro k m i n i o ny p o d s u m owa ł
Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry.

Fot. Konrad Przezdzięk

Około 200 zaproszonych gości
przybyło w miniony wtorek do sal
Hotelu Mercure, aby zwyczajowo
p o d s u m owa ć r o k m i n i o ny
i wznieść noworoczny toast.
Wszystkich witał gospodarz
spotkania Marek Obrębalski,
prezydent miasta, w asyście
Katarzyny Młodawskiej,
naczelniczki wydziału promocji
i informacji. W różnych
rytmach

Zebrani składali sobie życzenia stukając
się kieliszkami z szampanem, winem i
sokami. Smakowano różnorodne tartinki,
nadziewane babeczki, sałatki, galarety,
auszpiki, szynkę faszerowaną chrzanem,
piersi kurczaka na gorąco oraz liczne
słodkości, specjały szefa kuchni Hotelu
Mercure.

jazdy, odpowiednio dostosowane
centralne ogrzewanie czy w podłogi, które łączą się ze ścianami
bezszczelinowo. Pochłonęłoby to
wielkie koszty na dostosowanie
siedziby do wymogów sanitarnoepidemiologicznych określonych
przez rozporządzenie ministra
zdrowia, Urząd Wojewódzki we
Wrocławiu i Narodowy Fundusz
Zdrowia – mówi Józef Leśniak.
W byłej poradni Doktor takiego
wymogu nie ma, bo byłe placówki
służby zdrowia mają pięcioletni
okres dostosowawczy, co jest z
czasem przedłużane. Dawałoby to
Monarowi możliwość otworzenia
oddział dziennego praktycznie
bez żadnych przygotowań.

(Angela)

Co na to wszytko samorządowcy
– Jeszcze nie zapadły w tej sprawie decyzje, cały czas rozpatrujemy możliwość ulokowania
tam Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, który dzieliłby te pomieszczenia z
Monarem, który już tam funkcjonuje – mówi Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry. –
Będziemy starać się, by te kwestie rozstrzygnąć jak najszybciej. Decyzja zapadnie jeszcze
w styczniu.

11 stycznia 2010 r.

WIADOMOŒCI

Ćpanie po czesku

Wielu młodych ludzi planuje poznać Czechy od strony „coffe shopów”
W Republice Czeskiej od początku stycznia można legalnie mieć niewielką ilość narkotyków. W Internecie ludzie prześcigają się w wymianie adresów, gdzie najlepiej kupić
używki. Młodzież deklaruje, że będzie częściej odwiedzać Czechy, aby bez ryzyka
„zapalić bakę”. Dla policji i pograniczników oznacza to drobiazgowe kontrole. Dla
zażywających – często śmiertelne niebezpieczeństwo uzależnienia.
Od 1 stycznia 2010 roku u
naszych południowych sąsiadów
można już legalnie posiadać
niewielką ilość narkotyków: 15 g
marihuany, 1,5 g heroiny, 1 g kokainy, 2 g amfetaminy,
cztery
ta-

bletki ekstazy, do pięciu kartoników nasączonych kwasem LSD.
Czeskie prawo zezwala także na

uprawianie konopi indyjskich i
indyjskich grzybów halucynogennych.

NIE MA BEZPIECZNYCH NARKOTYKÓW. ZŁUDNE
PRZEKONANIE, ŻE TO TYLKO JEDEN RAZ, DWA
RAZY, ŻE W KAŻDEJ CHWILI MOGĘ ODSTAWIĆ,
MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRAGEDII.

Heroina…
… uzależnia około 400 razy szybciej i mocniej od alkoholu. Człowiek, który się od niej
uzależni nie będzie odczuwał żadnych przyjemności w życiu, nic go nie będzie cieszyło, nie
będzie chciał do niczego dążyć.

Każdą z używek można legalnie
nabyć w czeskich „coffee shopach”. Młodzi mieszkańcy dawnego województwa jeleniogórskiego
zaczęli wymieniać się adresami na
forach internetowych. Piszą, gdzie
najlepiej jest udać się po używki.
Internauci deklarują, że dni wolne
od szkoły i pracy spędzą właśnie w
Czechach.
Specjaliści od leczenia uzależnień mają uzasadnione wątpliwości co do nowych przepisów.
Zapowiadają też, że dla wielu
niedoinformowanych o działaniu
narkotyków, zarówno młodych,
jak i dorosłych osób może to
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zakończyć się tragicznie. – Sam
fakt zalegalizowania w Czechach
znacznej ilości narkotyków jest
dla mnie ewenementem – mówi
Józef Leśniak, specjalista terapii
uzależnień z Monaru. – Dlaczego
nie reaguje na to Unia Europejska?
W Holandii sytuacja jest podobna,
jednak tam głównie mówi się o
marihuanie, poza tym Holendrzy
mają o wiele wyższą świadomość
społeczną. Czesi natomiast poszli
kilka kroków do przodu. Zalegalizowali również heroinę.

Tylko dwie tabletki
W jeleniogórskiej poradni leczony był 17-latek, który trafił do szpitala po wcześniejszym
zażyciu dwóch tabletek ekstazy.
– Trafiłem na oddział intensywnej terapii, bo substancje, jakie zawierał narkotyk doprowadziły
u mnie do palpitacji serca, bardzo wysokiego ciśnienia, podwyższonej temperatury ciała –
mówi Łukasz (nazwisko do wiadomości redakcji). – Wziąłem jeden raz, chciałem spróbować,
miałem urodziny. Koledzy dali mi dwie tabletki i powiedzieli, że będę miał fajne urodziny. Na
oddziale leżałem kilka dni. Nie wiedziałem co się ze mną dzieje.
kotyków. Dawka jednym może
nie zaszkodzić, u drugich może
spowodować zmiany w mózgu a
nawet śmierć. Ponadto działanie
narkotyków może pogłębić problemy psychiczne zażywających:
depresje i stany lękowe. – Może
to doprowadzić do psychoz i
chorób psychicznych – ostrzega
Józef Leśniak. Narkot yki mogą

Józef Leśniak rozmawiał kiedyś
z Holendrem, który powiedział
mu, że Holendrzy biorą narkotyki
sporadycznie, natomiast pokotem
leżą na ulicach Amsterdamu
Niemcy czy Francuzi, obywatele
krajów, w których narkotyki nie
są zalegalizowane. – W Czechach
będzie to samo, na ich ulicach
będą leżeć Polacy, Ukraińcy
i pół Europy – prorokuje
specjalista.
Jak podk re ś l a ,
krzywdę możn a
sobie
zrobić
już
dwom a
tabletkami
ekstazy.
To s ą
substancje
chemiczne,
czynne psychoaktywnie, które
wpływają
na mózg
c z ł ow i e ka. Na
o p a Służbowy spaniel w akcji.
kowaniach
leków
widnieją informacje, że dawkowanie
powinno być uzależnione od masy ciała u
chorego. To samo dotyczy nar-

FOT. ŁOSG
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trwale okaleczyć i upośledzić
zażywających do końca życia.

Angelika Grzywacz, (KAM)
FOT. DTP

Pies
wyniucha prochy
Brak granic może być problemem w skutecznym powstrzymaniu przemycania narkotyków do Polski. Jak na razie takiego zjawiska
nie odnotowano. Wraz z policją zapowiadają
wzmożone patrole drogowe osób wracających
od południowych sąsiadów.
– Szczególnie kontrolowane będą osoby
wracające z Czech w Szklarskiej Porębie,
Kowarach czy Cieplicach – mówi Edyta
Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W patrolach
będzie uczestniczył też policjant z psem do
wykrywania środków odurzających. Będą
przeprowadzane kontrole drogowe, w
których policjanci są wyposażeni w testy do wykrywania narkotyków. W
Polsce posiadanie
narkotyków
jest bowiem
zakazane i
zagrożone
karą do 3 lat
pozbawienia
wolności. Za
ich udostępnianie grozi
natomiast
do 10 lat
więzienia.

Przez pośpiech do szpitala

Wyróżniony rysunek i krótki wiersz
młodej jeleniogórzanki zilustrował plac Ratuszowy. Uczestnicy
dostarczyli prace plastyczne, przedstawiające ciekawe miejsce
w swoim regionie,
które warto zobaczyć.
Do pracy plastycznej
każdy uczestnik musiał dołączyć dwunastowersowy stroficzny
(trzy zwrotki) wiersz
rymowany własnego
autorstwa na temat
przedstawionego
miejsca.
Jej wyróżniona praca plastyczno-literacEwa podczas ślubowania pierwszoklasistów w październiku ka przedstawiająca
2009.
barwny plac Ratuszowy zostanie wyeksponowana w styczniu
2010 roku w markecie „Billa” przy
Dziewczynka jest uczennicą jeleniogórskiego „łowcy talentów” Piotra Grosmana, nauczyciela
ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, a
ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza. Ewa Kaczorowska ma już na swoim
następnie w lutym w gliwickiej
koncie jedno wyróżnienie w konkursie plastycznym „Świat się mieni kolorem jesieni” zorgaMiejskiej Bibliotece Publicznej.

nizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie.

(tejo)

– Z relacji świadków, jak i kierującego wynika, że starszy
mężczyzna wybiegł
zza autobusu
wprost na jezdnię
pod prawidłowo
jadący samochód marki Renault, wskutek
czego doszło do
potrącenia tego
pieszego. Został
opatrzony na miejscu
przez zespół pogotowia
ratunkowego i zabrany do szpitala – mówi
młodszy asp. Kacper
Krauze z jeleniogórskiej
drogówki.
U poszkodowanego
zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu i ogólne
potłuczenia. Po przyjeździe pogotowia poszkodowany był przytomny
i kontaktowy. Ślady na jezdni
wskazują, że kierujący podjął próbę
wyhamowania przed pieszym,
jednak przy takiej pogodzie, kiedy
droga hamowania się wydłuża, nie
miał żadnych szans

Choć w okolicy są dwa oznakowane przejścia dla pieszych,
mężczyzna nie skorzystał z żadnego z nich.
Chciał się przesiąść
z jednego autobusu

do drugiego, który właśnie stał na
przystanku po przeciwnej stronie
jezdni. Aby zdążyć, chciał przebiec.
Skończyło się na wypadku.

(Angela)
Fot. Angela

Fot. Konrad Przezdzięk

Ewa Kaczorowska z SP 7 została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie plastyczno–li- Do groźnego potrącenia starszego mężczyzny, który wysiadł z autobusu i przebiegał
terackim „Miejsce, które warto zobaczyć w mojej okolicy”. Konkurs, w którym wzięło przez jezdnię na drugą stronę, by zdążyć na kolejny, doszło w miniony wtorek przy al.
udział 1125 uczniów, ogłosiła gliwicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza Wojska Polskiego nieopodal byłej siedziby pogotowia ratunkowego.
i samorząd Gliwic.

Winę za zdarzenie ponosi pieszy,
który ze wstrząśnieniem mózgu i
innymi obrażeniami ciała traﬁł do
szpitala.2009.
Policja apeluje do pieszych, by nie ryzykowali przechodząc w miejscach nieoznakowanych.
Przypomina też o noszeniu jasnych ubrań i zachowaniu szczególnej ostrożności przy
przechodzeniu przez jezdnię.
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Komu przeszkadza
zima w zimie?
Chciałoby się zakrzyknąć, gdy
okazało się, że mimo wszelakich
anomalii i poprawności, zima
jednak jest na swoim miejscu.
Podeszła niespiesznie, ledwie kilka razy, wcześniej anonsując się
krótkotrwałym atakiem mrozu i
rachitycznym raczej opadem.
Tym razem wygląda na to, że
przyszła na dłużej, choć właściwie winna nam jest, niewyrobione dotąd, w odpowiednich
terminach, wskaźniki i normy.
Bo jakże tu teraz, tak z nagła
odśnieżać, uszorstniać i utrzymywać przejezdność bez względu
na kolejność odśnieżania? Jak,
pytam, gdy stosowne służby
drogowe, zdążyły się już zdekoncentrować, ciągłym czuwaniem
po nic.
Przyszła i czy chcemy czy nie,
musimy się z tym pogodzić. Przypomnieć sobie czas, gdy o tej porze roku, zaprawieni już byliśmy
w bojach o utrzymanie, przejezdność, właściwą temperaturę
pomieszczeń, dostawy na czas,
itp. Przyszła, bo to jej czas, choć
ostatnimi laty, z kalendarzem
bywała na bakier i rozpuściliśmy
ją swymi utyskiwaniami, jak nie
przymierzając dziadowski bicz.
Przyszła właściwie w ostatniej
chwili. Jeśli potrzyma trochę,
nie puści zaraz, nie rozpłynie
się w nagłej odwilży, to będzie
można ja wziąć na poważnie pod
uwagę, choćby przy planowaniu
najbliższych ferii.
Bo tak naprawdę, komu przeszkadza zima w zimie? Zwłaszcza w rejonie takim jak nasz,
który na tę porę roku nartostradami, wyciągami, szkółkami,
wypożyczalniami, pensjonatami,
gastronomią i czym tam jeszcze
stoi. Więc nie tym wszystkim
gestorom turystycznym i całej
rzeszy ludzi, którzy normalną
zimą, żyją z dogadzania i obsługiwania przyjezdnych, dla
których narty bywają często
tylko pretekstem wyjazdu do
karkonoskich kurortów.
Nie przeszkadza zima również
dzieciom. To wiemy z całą pewnością. Gdy zima i śnieg, każda
górka w mieście, zamienia się w
stok narciarski czy saneczkowy
tor. A gdy są jeszcze warunki
do robienia ślizgawek, to, kto

by tam chodził na sztuczne
lodowiska, gdzie lód tępy i nie
lodowy jakiś, a bandy boleśnie
ograniczają swobodę.
Zimowy pejzaż zadowolonych
z białych połaci rodaków, mąci
nieco wrodzone malkontenctwo
kierowców i ich sojuszników,
drogowców. Szusując po ośnieżonych stokach, kolekcjonujemy
niepowtarzalne wrażenia, żeby
starczyło na resztę pór roku. Lecz
tylko siąść nam za kierownicą,
a już stajemy się zimy zakładnikami. A raczej zakładnikami,
powszechnego obrazu zimy,
kreowanego przez rozliczne
serwisy, prognozy i raporty.
Jakbyśmy wcale dopiero, co
nie wyskoczyli z narciarskich
butów, nie zapakowali, nart,
desek i sanek do bagażników.
Jakby to nie o nas, jeszcze przed
chwilą mistrzów narciarskich
tras, chodziło. Teraz, za kółkiem
dołączamy, jak jeden mąż do
narodowego chóru narzekaczy
na nieobecne piaskarki, pługi
widma i w całej rozciągłości na
drogę za śliską.
Złościmy się, tracąc zdrowy
rozsadek, ślizgamy i kopiemy się
w zaspach, jakby zapominając
o tym, że przecież zimą nawet
znany odcinek drogi, pokonuje
się zupełnie inaczej i w innym,
niż latem czasie. I choćby przyjechało tysiąc piaskarek i pługów, to nie odmienią tego stanu
rzeczy. Nie zmienią styczniowej,
pełnej niespodzianek drogi, w
przestronną letnią autostradę.
I niech tak zostanie, by było, po
czym wygrzewać się latem, z
niedowierzaniem wspominając
zimowe zapasy w zawiejach,
zamieciach i zaspach.
Kochajmy więc zimę zimą, gdy
jej czas właśnie u nas i niech nas
nie zwiodą tęskne wspomnienia.
O tej, zimowej u nas porze, prasa
pocieszała nas onegdaj, domyślnym obrazkiem, hożej dziewoi w
obowiązkowym bikini. Dziewoja
obowiązkowo stała na słonecznej
plaży, a niezmienny podpis głosił
tryumfalnie, że na Antypodach
lato. A ja z nieukrywana dumą,
dziś głośno mówię, – co nam
australijskie lato, ja mam zimą
zimę za to!

Jacek Jaśko

PLOTKI I FAKTY
Niedźwiedzia przysługa

W programie spotkania
noworocznego była– zdaniem wielu zupełnie niepotrzebnie – długa i nudnawa
prezentacja stowarzyszenia
JAK (jeleniogórskiej alternatywy kulturalnej). Wśród
licznych gości zewsząd słychać było głosy niezadowolenia z przeciągającej
się uroczystości, a występu
wysłuchano raczej tylko z
grzeczności, a nie z ciekawości. Można odnieść wrażenie,
że zapraszając stowarzyszenie do występu przy tej okazji
organizator zrobił JAK raczej
niedźwiedzią przysługę. Prezentowany występ wymagał
skupienia i śledzenia tekstu,
co w tłumnej i gwarnej sali
– w dodatku przy nęcącym
zapachu pieczystego – było
skrajnie trudne.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– O! Panie Piotrusiu! Zapraszamy do wspólnego knucia!

– Czy to na pewno bezpieczne
miejsce do spiskowania?

Pomagał witać

Radny Zbigniew Ładziński
znany jest ze szczerego serca
i hojnego gestu, nie tylko
portfela, ale i czynu. Przed
noworocznym spotkaniem
VIP-ów zak asał ręk awy i
postanowił pomóc prezydentowi Jeleniej Góry Markowi
Obrębalskiemu i Katarzynie
Młodawskiej, którzy pełniąc
rolę gospodarzy uroczystości, witali przybywających do
sal bankietowych w Hotelu
Mercure. Zbigniew Ładziński
stanął naprzeciwko i… też
witał. Widocznie żal mu się
zrobiło prezydenta i naczelniczki wydziału promocji,
któr ych musiały rozboleć
dłonie od macania innych
dłoni. Jak na gospodarzy
przystało, pan Marek i pani
Kasia zmęczenia nie okazali
i wszyscy razem – z panem
Zbyszkiem do kupy – witali
gorąco i serdecznie witali.

– Hubert, no co Ty! Najciemniej
zawsze pod latarnią!

(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.
Redakcja

Anna Ragiel, zastępczyni przewodniczącego rady miasta, Hubert Papaj, przewodniczący rady miasta, Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Piotr Miedzińanzol
ski i Zbigniew Sawicki (radni PO).

OKIEM NACZELNEGO

Milczenie
nie jest złotem
– Concordet sermo cum vita.
Niech mowa zgadza się z życiem. Ten apel Seneki jakże
często pozostaje dziś jedynie
w s fe r z e m r z o n e k w y ś n i o nych przez idealistów. Nawet
w tak odautorskiej i szczerej
formie publicyst ycznej, jaką
jest felieton, pisane do bólu
szczerej prawdy może okazać
się r yzykowne. W pewnych
tematach objęt ych tabu tak
zwanej politycznej poprawności
zachowanie milczenia wydaje
się dużo bardziej rozsądne niż
trzepanie ozorem pióra na lewo
i na prawo.
Bywa jednak, że w pewnych
sferach zbytnia szczerość i gadatliwość – choć niesie ze sobą

początkowo konsekwencje przykre – długofalowych skutków
nie ma żadnych. Pamiętamy
casus Józefa Oleksego, który
pozwolił sobie na – mówiąc
łagodnie – dezynwolturę w trakcie pamiętnego biesiadowania
z Guzowat ym. Były premier,
domniemany agent Olin i niedoszły duchowny, już został a
priori skazany na polityczny
niebyt, a przez swoich współt owarzy szy z le wa słownie
ukamienowany.
I kiedy wydawałoby się, że nie
zmartwychwstanie już po swym
upadku, rzeczywistość zagrała
sceptykom na nosie. Sam Aleksander Kwaśniewski, którego
Józuś dosadnie podsumował

oraz inny, bliski naszemu regionowi polityk lewicy, nazwany
przez gadułę po prostu bucem
– przygarnęli ostatnio swojego
we w n ę t r z n e g o a d we r s a r z a
sercem całym, które przecież
zwłaszcza u nich bije mocno
po lewej stronie. I – co ciekawe
– pan Józef wcale nie musiał
odszczekiwać rzekomych kalumni, które z obrzucanych
nimi działaczy czas spłukał
niczym pokacowego pawia z
muszli klozetowej.
Rychło należy się spodziewać
powrotu w pier wsze szeregi
polit ycznej klasy innych autorów zbyt zuchwałych lub
zaskakująco szczerych wypowiedzi, które przeciekły do
wiadomości opinii publicznej
dzięki gorliwości dziennikarzy. Ryśki, Zbyszki, Jurki i tym
podobne ludziska to przecież
fajne chłopaki, a że czasami
coś chlapną, to przecież tylko

świadczy o ich ludzkiej słabości
do błądzenia. W końcu – errare
humanum est!
Odnoszę czasem wrażenie,
że politykom bardziej przystoi
coś palnąć niż, na przykład, publicystom, czy też innym – jak
pogardliwie nazywają ich wrogowie – pismakom. Dziś, kiedy
obsmarowanie kogoś wydaje się
dziecinnie proste, ci smarujący
wcale nie mają takiej pewności,
że zbytnia wylewność słowna
ujdzie im na sucho.
Kiedy, na przykład, jeden
ze znanych spor towców na
bezczelnego kradnie z marketu
wódę, poczym zwiewa jak zając
w podskokach z półlitrówkami
za pazuchą, napisanie o tym
wprost – bez narażenia się
na konsekwencje, w rachubę
nie wchodzi. Powód? Zmowa
milczenia świadków i – co to
dużo gadać – obawa. Uczucie,
który łączy ich z piszącym, że

za napisanie prawdy mogą w
ciemnej ulicy po prostu dostać
po pysku bez podania powodów
takowej egzekucji.
W początkach mojej „pismaczej” karier y przestrzegano
mnie, że pisanie o pewnych sferach życia lokalnego może mieć
dla dziennikarza skutki nie tyle
nieprzyjemne, co niekorzystne.
Najbardziej życzliwi zwracali
mą uwagę na zdrowie i szkołę.
– Jak obsmarujesz jakąś przychodnię, to nie masz co liczyć
na życzliwość ze strony lekarzy,
czy pielęgniarek. Z uśmiechem
na twarzy podadzą ci laxigen
zamiast aspiryny jako zemstę
za twą bezczelną odwagę. Z
nimi nie wygrasz! – usłyszałem.
A szkoła? Dowiedziałem się, że
belfrowie to także towarzycho,
o któr ym pisać należy albo
dobrze, albo wcale.
Na ile te przestrogi pokryły
się z prawdą? Nie należę do

osobników przekornych, więc
podś wiadomie utr waliwszy
sobie przedstawione mi „zasady”, z góry nabrałem uprzedzeń
do wspomnianych profesji.
Oczywiście pisania, bywało,
że szczerego aż do bólu, nie
uniknąłem.
Z lekarzami jakoś obeszło się
bez laksacji. Gorzej z oświatą.
Do dziś – zwłaszcza w niektórych szkołach – na mój widok
u niektórych pań nauczycielek
otwiera się w torebce przyrząd
do obcinania paznokci. Odruch
wymiotny wzbudzam także w
niektór ych kręgach bliskich
Teatrowi im. Norwida, co tylko
utwierdza mnie w przekonaniu,
że nie pomyliłem się kiedyś
pisząc to, co uważałem za prawdziwe. Ergo: quod sentimus,
loquimur! Co czujemy, mówmy.
Mimo wszystko.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA

Pochodzi z Wrocławia, gdzie
w 1997 roku ukończyła wydział
aktorski PWST. Okres studiów okazał się ważnym wstępem do życia
zawodowego, zanim związała się
na stałe z jeleniogórskim Teatrem
im. Norwida, gdzie od dwunastu lat
gra niezmiennie i jest w znakomitej
dyspozycji. Występowała także
gościnnie we Wrocławskim Teatrze
Komedia (2007).

Znaczący debiut

Debiutowała u samego Adama
Hanuszkiewicza w pierwszej znaczącej roli Neriny w inscenizacji wg
Jana Andrzeja Morsztyna „Komedia
pasterska” (1997) i szybko została
zaakceptowana przez jeleniogórską publiczność. Poetyckie przedstawienie dla dzieci „Cuda i dziwy”
(1997) w reż. Leszka Czarnoty
wyraziło odmienne emocje Magdaleny Kępińskiej inspirowane wierszami Juliana Tuwima. Po występie
w spektaklu Adama Mickiewicza
„Dziady” (1998) w reż. Grzegorza
Mrówczyńskiego, gdzie uosabiała
młodość i swobodę, brawurowo
zagrała postać Polly, córki pasera
przywódcy żebraków w przedstawieniu Václava Havla „Opera
żebracza” (2000) w reż. Andreja
Kroba. W osadzonej w konwencji
włoskiej komedii dell’arte sztuce
Moliera „Szelmostwa Skapena”
(2000) w reż. Aldony Figury zaprezentowała XVI-wieczną postać
sceniczną Hiacynty. W widowisku
Ariano Suassuna „Historia o miłosiernej czyli testament psa” (2001)
w reż. Tomasza Koniny bezbłędnie naszkicowała, ze wszystkimi
meandrami dwuznacznej postaci
kobiety. Zupełnie nowe możliwości
aktorskie ujawniła kreując Molly
Simon w musicalu na motywach
książki Marka Twaina „Przygody
Tomka Sawyera” (2001) w reż.
Jana Szurmieja.

Laura i Kordian

Była pełna swobodnego wdzięku
i spontanicznie uwodzicielska w
roli Laury, w której nieszczęśliwie
zakochuje się tytułowy bohater
w dramacie Juliusza Słowackiego
„Kordian” (2001) w reż. Adama
Hanuszkiewicza. W spektaklu
Johnnie’go Mortimera i Briana Cooke’a „Komedia sytuacyjna” (2002)

w reż. Sylwestra Chęcińskiego
jako Doris Sumerskill stała się
wcieleniem nowoczesności. W scenicznej adaptacji powieści Michaiła
Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”
(2002) w reż. Siergieja Fiedotowa
grając na przemian członkinię
świty demonicznego Wolanda
– wiedźmę Hellę oraz pielęgniarkę w szpitalu psychiatrycznym
pozostała nieprzenikniona, nieco
tajemnicza i pełna temperamentu.
Zawodową dojrzałość potwierdziła
w dramacie Tadeusza Różewicza
„Kartoteka” (2002) w reż. Piotra
Łazarkiewicza.

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH
Fot. Konrad Przezdzięk

Magdalena Kępińska jest na scenie stanowcza i drapieżna, czego jednak otwarcie nie ujawnia. Bezwzględność
maskuje łagodną nieustępliwością, a w niektórych
momentach jawi się niemal jako postać liryczna, ale
ileż w tym przewrotnej groteski. Spojrzenie jej piwnych
oczu jest pełne melancholii, a czasem także skrywanej
namiętności.

Liryka
dynamizmu

Od prostoty po głębię

Zawsze zaskakująca i precyzyjna, z brawurowym wdziękiem
aktorka jaśniała na scenie zachwycającą urodą i wzruszała liryzmem.
Bo jej klasycznym proporcjom
ciała i harmonijnym rysom twarzy
trudno coś zarzucić. W spektaklu
poświęconym Agnieszce Osieckiej
„Wielka woda” (2003) w reż. Jana
Szurmieja z nieco ironicznym
dystansem kreowała rolę charakterystycznej i namolnej dziewczyny lekkich obyczajów. Potrafiła
sugerować złożoność emocji, z
pozoru żadnej nie wydobywając na
powierzchnię w kontrowersyjnej
inscenizacji Tadeusza Słobodzianka „Sen pluskwy” (2003) w reż.
Krzysztofa Kopki. W opartym
na tekście Antoniego Czechowa
przedstawieniu „Czajka” (2004)
w reż. Mai Kleczewskiej stworzyła
intrygującą kreację Maszy. Skalę
swojego talentu komediowego
zaprezentowała w żywiołowej roli
artystki Sylwi w napisanej niemal
w farsowym stylu nieco absurdalna
sztuce Petra Zelenki „Opowieści o
zwyczajnym szaleństwie” (2004)
w reż. Andrzeja Majczaka.

Komedia z wyczuciem

Została entuzjastycznie przyjęta
zarówno przez widzów jak i krytyków w roli niedoszłej samobójczyni
prowadzącej swoje ryzykowne gry
ze wspomnieniami, która swoje
życiowe porażki i cierpienia topi
w alkoholu w sztuce komediowej
z głębokim przesłaniem Roberta
Bruttera „Kantata na cztery skrzydła” (2005) w reż. Krzysztofa
Jaworskiego, a prezentując tu

W inscenizacji dzieła Charlesa Dickensa „Scrooge. Opowieść wigilijna”
(2009) w reż. Henryka Adamka w roli Belli, byłej ukochanej Scrooge’a, po
raz kolejny zachwyciła bezbłędną techniką aktorską.
subtelne aktorstwo psychologiczne
otrzymała nagrodę przyznaną
przez Alinę Obidniak. Dla równowagi pokazała się w klasyce jako
Rózia, romantyczna córka Orgona
w przedstawieniu Aleksandra hr.
Fredry „Dożywocie” (2005) w reż.
Andrzeja Sadowskiego, gdzie błyszczała komediowym wyczuciem.

Profesjonalizm
ekspresowo

Pełna kipiącej energii, prawdy
i zapału Kępińska, dosłownie
na oczach widzów zachwycała
tempem metamorfoz od postaci
do postaci, lecz instynktownie
unikała powtarzania podobnych
ról. Umiejętność łączenia bogactwa
środków wyrazu aktorka ujawniła
we wstrząsającej dramatycznej
roli samotnej Rosy, marzącej o

spełnieniu i miłości uciekinierce z
rodzinnego getta, gdzie życie kobiet
całkowicie podporządkowane jest
mężczyznom we współczesnej
sztuce kanadyjskiej dramatopisarki
Lucii Frangione w przekładzie Małgorzaty Semil „Espresso” (2006)
w reżyserii ówczesnej dyrektorki
artystycznej teatru Małgorzaty
Bogajewskiej.

I klasycznie,
i nowocześnie

Przyciągnęła uwagę nieco wycieniowaną kreacją subtelnej i
eterycznej Antoniny, siostrzenicy
tytułowego błędnego rycerza w
spektaklu Miquela de Cervantesa
„Don Kichote” (2007) w reż. Marka Pasiecznego. Wykazała wiele
inwencji i pomysłowości, by trochę
w stylu kabaretowym ożywić

Przed kamerą
Magdalena Kępińska zaistniała na srebrnym ekranie w jednym z odcinków opery mydlanej
Polsat „Pierwsza miłość”, a także serialu dokumentalnym TVP2 „Biuro kryminalne” (2005)
i serialu wojennym TVP1 na podstawie powieści Bogusława Wołoszańskiego „Tajemnica
twierdzy szyfrów” (2007). Zagrała panią biolog Maję Brzozowską, żonę Mikołaja (w tej roli
Rafał Królikowski), jedną z głównych bohaterek serialu Polsat „Tango z aniołem” (20052006). Znalazła się również w obsadzie nagrodzonego na 29. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni za reżyserię dramatu Przemysława Wojcieszka „W dół kolorowym
wzgórzem” (2004) oraz komedii Tomasza Koneckiego „Idealny facet dla mojej dziewczyny”
(2009) u boku Marcina Dorocińskiego.

DUDA W KRAINIE ABSURDU
Kolejną realizację zaproponuje w tym tygodniu Teatr Odnaleziony Łukasza Dudy. Tym razem reżyser wziął na warsztat
sztukę mistrza teatru absurdu Eugene’a Ionesco „Szaleństwo we dwoje” („Folie á deux”).
Para kochanków – na
przekór stereotypowej
miłości – nieustannie się kłóci nie
z wa ż a j ą c n a
to, że jej życie
rujnuje się
w rytmie
c i ą głych
awant u r. D o
tego dochodzi wojna, która dopełnia goryczy.
Wszystko – jak
na Ionesco,
twórcy „Nosorożca”, „Łysej
śpiewaczki” i
Inną sztukę TO „Free Style - Zabawy w Piaskownicy”
wielu innych
widzowie obejrzą o godzinie 19.00 w sali widowiskowej JCK.
dramatów –

nasycone subtelnym absurdem
egzystencji. Jak Łukasz Duda
przeczyta mistrza rodem z Rumunii, który związawszy się z
Francją tam zaistniał i tworzył?
Okaże się już w najbliższy piątek,
15.01.2010 o godzinie 19.00 w
budynku JCK przy ul. Bankowej
28/30. Ilość miejsc na sztukę jest
ograniczona. Wejściówki można
odbierać w sekretariacie JCK
przy ul. 1 Maja 60. W obsadzie,
między innymi, Renata i Andrzej
Marchowscy.

absolutnie jednoznaczną postać
prostytutki Dockdaisy w napisanym białym wierszem dramacie
będącym rozrachunkiem Bertolta
Brechta z hitleryzmem „Kariera Arturo Ui” (2007) w reż. ówczesnego
dyrektora artystycznego Wojciecha
Klemma. Wyraźnie lepiej czuje się
w klubowym repertuarze współczesnym. Trafiła w oczekiwania
publiczności dynamiczną kreacją
niemieckiej terrorystki Gudrun
Ensslin, członkini skrajnie lewicowej organizacji Frakcja Czerwonej
Armii w spektaklu Małgorzaty SikorskiejMiszczuk „Śmierć
CzłowiekaW i e w i ó rk i ”
(2007) w reż.
Natalii Korczakowskiej.
Po występie
w przedstawieniu Martina
Crimpa „Okrutne i czułe” (2008)
w reż. Remigiusz
Brzyka, jej pełna
ekspresji rola pani z
sąsiedztwa w inscenizacji
Pawła Demirskiego „Sztuka
dla dziecka” (2009) w reż. Moniki
Strzępki znalazła także wielu zwolen-

ników. Wcielenie nowoczesności Olgi
ze sztuki wg Antoniego Czechowa
„Trzy siostry” (2009) w interpretacji
Krzysztofa Minkowskiego nie zachwyciło wszystkich, a dla przeciętnego odbiorcy było nie do przyjęcia,
tym bardziej, że sam reżyser jakoś
nie wyposażył w reakcje i przeżycia
jej bohaterkę bliską współczesnemu
widzowi. Uznanie zdobyła drugoplanową barwną kreacją agentki
Reginy z ironicznym uśmiechem w
mrocznej komedii Ronalda Harwooda „Jesteśmy braćmi?” (2009) w
reż. Janusza Zaorskiego.

Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum
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O Jakubie Boehme

pod znakiem zapytania
Czy oratorium „De Regeneratione, czyli o nowych narodzinach” powróci w tym roku do repertuaru Zdrojowego
Teatru Animacji?

Sztuka, której jedyne wystawienie w Kościele Łaski pod
Krzyżem Chrystusa – podczas
Festiwalu Silesia Sonans – było
najważniejszym wydarzeniem tej
sceny i jednym z wyróżniających
się spektakli ubiegłorocznych, z
pewnością zasługuje na ponowne pokazanie jej widzom. Tym
bardziej, że znaczna większość
(tejo) miłośników teatru muzycznego nie miała okazji zobaczyć
tego monumentalnego oratoWejście jest bezpłatne, a dochód ze rium opowiadającego historię
sprzedaży programu (5 złotych) zosta- niemieckiego mistyka Jakuba
Boehme.
nie przeznaczony na realizacje Teatru
Jest t ymczasem szansa, że
Odnalezionego.
dzieło Petra Nosalka z muzyką
Pavla Herebrandta, zostanie

wystawione w niemieckich świątyniach. Obecnie ZTA prowadzi
rozmowy, aby sztukę – po odpowiednim opracowaniu – pokazać
widzom za Nysą Łużycką w
kościołach Saksonii.
– Wystawienie „De Regeneratione” wiąże się ze sporymi
kosztami, bo przedsięwzięcie jest
spore. Śpiewa tam chór, grają
muzycy Filharmonii Dolnośląskiej i występuje cały zespół teatru oraz dzieci – mówi Bogdan
Nauka, dyrektor ZTA. Póki co
obietnice dofinansowania spektaklu w Jeleniej Górze i okolicach
okazały się tylko obietnicami.

(tejo)

11 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAPOWIEDZI / KULTURA
wydawnictwo: Sony Music
Connick od wielu lat uwielbiany jest
na całym niemal świecie, ale zanim stał
się gwiazdą, musiał na ten sukces ciężko
pracować.Mając11latnagrałdebiutancki
album, który zatytułował po prostu „11”.
Po raz pierwszy publicznie wystąpił z

zespołemjazzowymDrDelfand
the Killer Groove. Swój talent
pianistyczny rozwijał w New
Orleans Centem for the Creative Arts u
boku Ellisa Marsalisa (ojca Wyntona i
Branforda). W 1985 roku ukończył Jesuit
High School w Nowym Orleanie skąd
pochodzi.PoprzeniesieniusiędoNowego
Jorku zaczął studiować w

Fot. Konrad Przezdzięk

KRÓTKO
O KULTURZE
Gitaromania start!

Jeszcze rok temu sam tę imprezę otwierał. Dziś nie ma Go
już wśród nas, ale impreza, którą
wymyślił i wypromował trwa nie
dając zaginąć pamięci o Łukaszu
Pietrzaku, tragicznie zmarłym w
maju ubiegłego roku gitarzyście i
pedagogowi. VI Międzynarodowy
Festiwal i Konkurs im. Łukasza
Pietrzaka Gitaromania zaczyna
się już w poniedziałek (11 I) recitalem Łukasza Figiela (ODK, godz.
18). Na środę (13 I) zapowiedziano koncert muzyki flamenco w
wykonaniu Danza del Fuego, a
także koncert Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Janiny Garści w
Cieplicach. Początek o godz. 19.00
w sali koncertowej Filharmonii
Dolnośląskiej.

Odpocznijmy przy czekoladzie

Spokojna, relaksacyjna muzyka,
która każdemu pomoże się odprężyć, odetchnąć oraz pozytywnie
nastroić – oto propozycja Galerii
Czekoladowej przy ulicy Sobieskiego na nadchodzący czwartek w
postaci recitalu Marceliny Bienkiewicz (wokal) i Róży Wysockiej
(pianino). Początek godz. 17.

Z ziemi wieszcza

Fotografie z Nowogródka i okolic
widzianych obiektywem Tatiany
Cariuk będzie można podziwiać
na wystawie Muzeum Przyrodniczego zatytułowanej „Ziemia
Mickiewicza”. Wernisaż o godz.
17 w nadchodzący czwartek o
godz. 17.

Kolacja geniuszy

Spektakl Paula Barza „Kolacja
na cztery ręce” Teatru im. Norwida
w Jeleniej Górze będzie można obejrzeć w czwartek i w piątek (14 i 15
I) o godz. 19 w Pałacu Paulinum. W
postacie geniuszy muzycznych baroku Bacha i Haendla wcielają się
Bogdan Koca i Marek Prażanowski.
U ich boku – Piotr Konieczyński.

Palety amatorów

Restauracja „Europa” będzie areną wernisażu wystawy malarstwa
„Piękno Kotliny Jeleniogórskiej”
Pracowni Plastycznej Dorosłego
Człowieka. Pracownię prowadzi
plastyczka i malarka Joanna Ratajczak-Kurowicka. Na ekspozycję
złożą się prace: Ireny Bajek, Haliny
Cichej, Dariusza Gębury, Joanny
Galickiej, Stanisława Mierzwińskiego, Wiesławy Rogulskiej oraz
Izabeli Zatockiej. Dorośli twórcy
nieprofesjonalni traktują malarstwo jako żywą pasję i z jej pomocą
wyrażają swój stosunek do świata i
piękna. Wernisaż – w czwartek, 14
I o godz. 17.

Warto wspomnieć, że w marcu nakładem
Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we
Wrocławiu ma się ukazać autobiografia,
nad którą Alina Obidniak pracowała przez
siedem miesięcy. Książka opisuje m.in.
spotkania autorki z jednym z największych
reformatorów teatru XX wieku Jerzym
Grotowskim, prof. Januszem Deglerem,
Krystianem Lupą czy filozofem Henrykiem
Skolimowskim.

wydawnictwo: Sony Music
Jazz nie zna granic. Jak się okazuje,
można grać ten rodzaj muzyki pod
różna szerokością geograficzną. Najlepszym przykładem jest młodziutki

zCarląBruni).Wsesji
nagraniowej, która
odbyła się w Capitol
Studio w Hollywood,
wzięli udział znakomici muzycy, a wśród
nich Wynton i Branford Marsalisowie
i wielu innych. Dziś Harry Connick, Jr.
ma swój rozpoznawalny styl i smak. Te
oryginalne utwory zostały zagrane w

POP ROCK & JAZZ

niogórskiego teatru nigdy nie kryła
bowiem fascynacji Norwidem. „To
poeta, który jest mi najbliższy” –
podkreślała często
w wywiadach i
na licznych spotkaniach.
W spektaklu
„Sztukmistrz” Alina
Obidniak wykorzystała swój pomysł
inscenizatorski z ułożonego przez siebie
scenariusza „Myśleć
Norwidem”, który
zamierzała wystawić
przed laty na scenie,
ale z różnych powodów nie udało jej się
tego zrealizować. Ten

materiał literacki składa się z kilku
części, które reżyserka zatytułowała:
Norwid o
Polakach,

Norwid o
Polsce, Norwid o Europie,
Norwid o religii i
Norwid o sztuce.
Niewątpliwym atutem
„Sztukmistrza”
opartego na
twórczości
Norwida jest przejmująca muzyka skomponowana przez
Bogdana Domini-

ka oraz nowoczesna scenografia
Janusza Kijańskiego. W spektaklu
wystąpią: Irmina Babińska, Magdalena Kępińska, Elżbieta
Kosecka, Robert Dudzik, Piotr Konieczyński oraz Tadeusz Wnuk (wszyscy na
małych zdjęciach),
którym

Breslau w ODK Zdjęcia w studio i reklamie
Osiedlowy Dom Kultury zaprasza dziś
(poniedziałek) na wernisaż wystawy
dawnych zdjęć ze stolicy Dolnego Śląska.
Na ekspozycję składa się ponad 100 obrazów z Breslau.
Zdjęcia przedwojennego i wojennego Wrocławia
uzupełnione są o ryciny, repliki starych map oraz
reprodukcje grafiki i rysunków Otto F. Probsta,
wrocławskiego grafika i architekta. Pomysłodawcą
wystawy jest Ryszard Olszak, kierownik spółdzielczego klubu „Promyk” we Wrocławiu – informują
organizatorzy.
Wystawa powinna zainteresować wszystkich
miłośników przeszłości oraz wielbicieli Wrocławia:
tego z dziś i tego z wczoraj. Na zdjęciach zobaczyć
będzie można miejsca, których już nie ma: plac
Grunwaldzki z dawną zabudową, zupełnie inny
pl. Jana Pawła II. Część fotografii to wstrząsające
obrazy zrujnowanego w wyniku działań wojennych miasta. Wernisaż – 11 stycznia o godz. 17
w galerii Hall.

(tejo)

pianista
pochodzący z
Kirgizji, Eldar Djangirov. Urodził się w
1884 roku na terenie byłego Związku
Radzieckiego. Jego matka była nauczycielką muzyki, ojciec inżynier, mechanik kochał jazz. Eldar miał 3 lata, kiedy
rozpoczął grę na fortepianie. Debiutem

iście ekspresowym tempie a to znaczy,
że mamy do czynienia z wyjątkowymi
muzykami, którzy podobnie jak Harry
Connick, Jr. kontynuują tradycję Burbon
Street.

Andrzej Patlewicz

Kolejna premiera w Teatrze im. Norwida zaplanowana jest na 30 stycznia br. Będzie nią spektakl
„Sztukmistrz” w reżyserii zafascynowanej twórczością norwidowską dwukrotnej byłej dyrektorki
placówki Aliny Obidniak.

Alina Obidniak: spotkanie w Empiku – maj 2009.
Teksty Norwida nie są łatwe.
Tymczasem Alina Obidniak w swoim
dorobku reżyserskim, który obejmuje ponad sześćdziesiąt tytułów z
dramaturgii polskiej i światowej, ma
również udane adaptacje utworów

Najnowsza płyta „Your Songs” w której
wyrażaprawdziweuczucia,namiętności,
które jak się okazuje nabiera się dopiero z
wiekiem i z doświadczeniem zawiera 15
znanychstandardówzkręgumuzykirozrywkowej.Płytapełnajestnostalgicznych
wspomnień. Harry Connick Jr. Kończy ją
kompozycją Johna Lennona i Paula Mc
Cartneya“AndILoveHer”(śpiewwduecie

Alina Obidniak wraca
Cypriana Kamila Norwida takie jak „Śpiewam miłosny rym...”
(1982), „Promethidion”
(1988) czy „Norwid”
(1995).
Wieloletnia
dyrektorka jele-

POP ROCK & JAZZ
ELDAR – „Virtue”

Hunter College i w Manhattan School of
Music, która ukończył z wyróżnieniem.
Właśnie w Nowym Jorku został zauważony przez przedstawicieli wytwórni
Columbia,którapodpisałaznimkontrakt
a rok później ukazała się debiutancka płyta„HarryConnick,Jr.”(87).Płytaodniosła
wielki sukces, który otworzył muzykowi
drogę do wielkiej kariery.

Waldemar Grzelak, znany fotografik, uchyli kilka
tajników
swojej pracy podczas
spotkania w
Książnicy Karkonoskiej.
Tematem zaplanowanego na nadchodzący czwartek, 14
stycznia, spotkania będzie fotografia studyjna i reklamowa, które są
pasją prelegenta. Artysta znany jest
z solidnego warsztatu i pięknych
fotografii w ujęciu klasycznym.
Chętnie fotografuje pejzaże, ale
też bliskie mu są zdjęcia użytkowe: reklamowe i studyjne, o
których powstawaniu opowie
w KK. Początek spotkania o
godz. 18.

młodego muzyka był udział w festiwalu
jazzowym w Nowosybirsku na którym
grywali również polscy jazzmani.
Eldar pokazał się tam z jak najlepszej
strony. Na widowni był amerykański
miłośnik jazzu, który
zwrócił uwagę na jego
talent. Postanowił sprowadzić go do Ameryki

Fot. Konrad Przezdzięk

HARRY CONNICK, JR. – „Your
Songs”
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(tejo)
dla amerykańskiej publiczności, a było
to w 1996 roku, kiedy Eldar miał 10 lat.
Takim oto sposobem wraz z rodzicami
znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
Mając 12 lat wystąpił w popularnym
programie słynnej pianistki Mary Mc
Partland – „Piano Jazz” nadawanym w
National Public Radio. Ten fantastyczny
pianista dysponuje świetna techniką a

reżyserka Alina Obidniak zapewniła
atmosferę swobody twórczej.

(tejo)

„Paluszek”
w Muflonie
i nie tylko
Znana bajka w wizji Lidii
Lisowicz na podstawie książki
Jerzego Zaborowskiego „Tomcio
Paluszek” to propozycja Zdrojowego Teatru Animacji na ten
tydzień. Dziś o godz. 10 sztukę
w wykonaniu Lidii Lisowicz,
Bogny von Woedtke i Sławomira
Mozolewskiego można będzie
zobaczyć w MDK Muflon w
Sobieszowie. W czwartek (14 I)
spektakl będzie grany także o
godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 3 w Cieplicach. Wartka akcja i sceniczny humor
przedstawienia kryją w sobie
uniwersalne przesłanie dydaktyczne mówiące o potrzebie
zachowania porządku i ładu w
otaczającym nas świecie.

(tejo)
przy tym ma wyśmienity timing. Własne ujęcie pomysłów harmonicznych
stawia go w czołówce najciekawszych
pianistów amerykańskich. Najnowszy
album Eldata „Virtue” to sensacja. Gra
w trio na przemian z innymi znakomitościami: Armado Gola (kontrabas),
Ludwig Afonso (perkusja), Joshua
Redman(sax.), Nicolas Payton(trąb-

ka), Felipe Lamoglia (sax) i robi to
bardzo komunikatywnie. Artysta wie,
w którą stronę pójść jak zachować
środkowy nurt jazzu. Tym albumem
zasygnalizował też bardzo osobisty
punkt widzenia na współczesny jazz.
Mimo iż tak wiele osiągnął, to jeszcze
wszystko przed nim.

Andrzej Patlewicz
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Fot. Konrad Przezdzięk

Co złego to
(nie) w Kowarach

Park Miniatur Dolnośląskich to największa atrakcja Kowar. Dobrze by
było, gdyby to ona przychodziła do głowy jako pierwsze skojarzenie z tym
miastem.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że miasto nad Jedlicą stało się „chłopcem do bicia”
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zbieżność złych zdarzeń związanych z Kowarami sprawi,
że – być może – będą o nim krążyć czarne dowcipy.
Rozbawią innych, ale kowarzan – niekoniecznie. A wystarczy
przypomnieć sobie szereg zjawisk
i zdarzeń negatywnie kojarzonych
właśnie z tym miastem. Cyganie,
których fatalny wizerunek pokutuje w społeczeństwie, mieszkają w
Kowarach. To w Kowarach doszło
do jednego z najbrutalniejszych
mordów ostatnich lat: miejscowy
„wampir” zabił z zimną krwią dwie

kobiety. Dostał dożywocie, ale cień
zbrodni wciąż ciąży nad miejscem
jej popełnienia.
To w Kowarach reaktywowano
hycla, to tu stosunkowo często
dochodzi do wielu przestępstw. Jak
by tego było mało, to kowarzanin
skopał raniąc poważnie Bogu
ducha winnego człowieka w sylwestrową noc na placu Piastowskim w
Jeleniej Górze.

Pożar po wybuchu

– Piszecie tylko źle o naszym
mieście, a dzieje się tu przecież
tyle dobrego – napisał w jednym
z postów anonimowy internauta.
Tym tekstem otwieramy cykl
artykułów, który ma pokazać
prawdziwy wizerunek miasta
nad Jedlicą. Czy uda nam się go
wybielić? Zobaczymy!

STAWIAM NA KOWARY PIĘKNE I BOGATE
Rozmowa z Andrzejem Więckowski, kowarzaninem, wykładowcą akademickim, dziennikarzem, eseistą i erudytą.
– Jaka jest kondycja Kowar,
czy rzeczywiście „umierają”,
jak to Pan sugerował niedawno
w publicznej debacie?
Andrzej Więckowski: Zależy, co
jest punktem odniesienia. I kto
odnosi. Pełne zatrudnienie „za
komuny” i pozorne bezpieczeństwo
socjalne były dla wielu dobrodziejstwem, za którym tęsknią. Mimo
pustych sklepów i braku wolności.
Obecne trudności z nową, turystyczną funkcją miasta dają obraz
„umierania”: bezrobocie, ucieczka
młodzieży itd. Przyszłość natomiast
to kwestia energii, pomysłów,
chęci działania. Dla pogrążonych
w bezruchu przyszłość ma czarny
kolor. Dla realizujących dobre idee
— różowy.
– Więc „jak jest naprawdę”?
pytają kowarzanie.
– Od nich samych zależy, „jak jest
naprawdę”. Rzeczywistość nie jest
dana raz na zawsze, trzeba ją zmieniać. Jak będą ją przekształcać, to
będzie „naprawdę” inna niż przed
chwilą. A za chwilę jeszcze
inna. Jest w Kowarach wielu
wspaniałych ludzi. Oni
mogą to miasto zmienić.
Jest pokaźny potencjał w takich organizacjach,

jak „Pro Kowary”, Towarzystwo
Miłośników Kowar, Klub Piwosza.
Są przedsiębiorcy i kupcy, którzy
osiągnęli sukces, jak np. Jerzy Gadomski. Jest grupa artystów: Jerzy
Jakubów, Julek Przewłocki, Romek
Tryhubczak i inni. Są wspaniałe
tradycje, czyli dawne pomysły, które trzeba dzisiaj kontynuować, bo
są sprawdzone przez czas. Zjazd na
saniach rogatych, który należałoby
znacznie rozwinąć, to jedna z bardzo wielu tradycji tego miasta. Są
znaczniejsze i ważniejsze tradycje,
które czekają na podjęcie. Choćby
przez Janka Ciruta głoszona idea
centrum zielarstwa, co mogłoby
dać miastu sukces turystyczny i
ekonomiczny.
– To dlaczego
mimo dużego pot en c jału , t ak
niewiele się
dzieje?
AW: To zbyt
skomplikowane pyt a-

nie na krótki wywiad. Poza tym
odnoszę wrażenie, że wreszcie
„ruszyło się”, ale jeszcze tego nie
widać. Bo realizacja projektów ma
swoją niewidoczną na zewnątrz
fazę zatwierdzeń, pozwoleń itd. Wydaje mi się, że burmistrza Kowar,
Mirosława Góreckiego, można i
trzeba obdarzyć kredytem zaufania.
Jeżeli ruszą wyciągi narciarskie, na
nowo powstanie „wyspa” i zostanie
zrealizowanych kilka innych pomysłów, to może (powtarzam — może,
ale nie musi) zaistnieć cud synergii,
pomnażania się dobrodziejstw.
To jest „naprawdę” możliwe,
wymaga jednak mądrego przywództwa i mądrej współpracy. Ja
mam nadzieję, że tak się stanie.
Stawiam na to. Stawiam
na piękne, bogate
Kowary. Jestem
gotów poświęcić na ten cel
mnóstwo czasu i energii.
– Dziękuję
za rozmowę.

Anna
Pisulska

Fot. Konrad Przezdzięk
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Nie chcą tirów w Janowicach

Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala w wyniku
pożaru, jaki w sobotę wieczorem wybuchł w budynku Ciężarówki, których tonaż przewyższa 16 ton nie mogą jeździć przez Karpniki w stronę Łomnicy i Wojanowa. Tymczasem mają ich dosyć mieszkańcy Janowic Wielkich, bo przez ich miejscowość jeździ wiele kolosów.
mieszkalnym nr 39 w Dąbrowicy.
osoba została poważnie ranna. W
O tej sprawie poinformował
miejscu zdarzenia ewakuowano nas Piotr Nacewicz, mieszkaniec
kilkunastu mieszkańców zagrożo- Janowic Wielkich – Nie rozumiem,
nych domów.
dlaczego ograniczono przejazd
(Ania) samochodom ciężarowym w Karpnikach, a pozwolono im jeździć
przez naszą miejscowość. Drogi
tutaj są wąskie i nieprzystosowane
do ruchu tak ciężkich pojazdów.
Natomiast obok drogi jest stuletnia

Wpadka włamywacza

i czterech paserów

Policja zatrzymała złodzieja, który włamał się do samochodu i ukradł z niego urządzenie GPS. Sprzęt skusił
cztery osoby, które – wiedząc, że pochodzi on z przestępstwa – kolejno go sobie odsprzedawały.

aleja jarząba szwedzkiego, unikatowa na skalę europejską – mówi
pan Piotr.
Mieszkańcy podkreślają także
fakt, że drogi te są atrakcyjne
zwłaszcza dla rowerzystów, którzy
od lat jeżdżą przez Janowice Wielkie. Ze względu na walory przyrodnicze Rudawskiego Parku Krajobrazowego, chętnie wybierają się
na wycieczki.
Teraz jednak

Fot. Ania

Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej z powodu wybuchu butli
z gazem. Spłonął dach. Strażacy
zapobiegli rozprzestrzenieniu się
ognia na sąsiedni budynek. Jedna

Do przestępstwa doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku w
Kowarach. Jak ustalili funkcjonariusze, 31-letni mężczyzna włamał
się do zaparkowanego renault clio i
ukradł z niego nawigację satelitarną,
dokumenty i telefon komórkowy –
mówi podinsp. Edyta Bagrowska
z policji.
Policjanci w wyniku prowadzonych czynności ustalili i zatrzymali
cztery osoby: sprawcę i czterech
paserów, którzy odsprzedawali sobie
kolejno skradzioną z auta nawigację
satelitarną. Ostatecznie nawigację
funkcjonariusze odnaleźli w mieszkaniu 30-latka.

oraz Doliny Pałaców i Ogrodów
na terenie Gminy Mysłakowice.
– W Karpnikach są zbyt wąskie
drogi i dużo miejsc chronionych,
dlatego też nie mogą przez tę
miejscowość jeździć samochody
ciężarowe powyżej dwunastu ton.
Muszą się one jednak wydostać z
tej miejscowości, dlatego też nie
postawiliśmy zakazu wjazdu do
Janowic Wielkich – mówi Jacek
Włodyga.
Piotr Nacewicz zwrócił także
uwagę na to, że od strony Karpnik
ograniczenia dla samochodów
ciężarowych nie ma, a od strony
Ciechanowic jest. – Samochody wyjeżdżając
z Karpnik są cięższe,
ponieważ wywożą
urobek. Natomiast
wjeżdżając do Janowic Wielkich
są lżejsze, bo
puste – mówi
Jacek Włodyga.

Anna
Pisulska

(tejo)
31-letni mężczyzna odpowie za kradzież z
włamaniem za co grozi mu kara nawet do
10 lat więzienia, a paserom – do lat 5.

straciły one urok, bo co kilka minut
na ulicach pojawiają się ogromne
samochody ciężarowe. Większość
kierowców samochodów osobowych ustępuje im i czeka aż przejadą: droga jest za wąska.
Problem polega jednak na tym,
że samochody ciężarowe muszą wyjechać z powiatu jeleniogórskiego i
nie można im zamknąć wszystkich
jezdni, choć po większości dróg na
naszym terenie nie mogą jeździć aż
tak ciężkie pojazdy. Starosta jeleniogórski uznał jednak, że
najważniejsza jest ochrona
Alei Lipow e j

Tiry nie powinny tu jeździć – mówi Piotr Nacewicz.

W najbliższym czasie na terenie Karpnik i
Janowic Wielkich można się spodziewać
wzmożonych kontroli drogowych. Ich
celem będzie sprawdzenie, czy kierowcy
samochodów ciężarowych przestrzegają
przepisów ruchu drogowego.

11 stycznia 2010 r.
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Odgnuśniejmy!
Nowy Rok to czas bilansów i przemyśleń. Mój prywatny
bilans w sumie zamyka się na plusie. Nie jest jednak tak,
aby wszystko było cacy.
inne hierarchie wartości. Stosunek
do innych ludzi i metody komunikacji z nimi. Sposoby działania w
ułożonym świecie biznesowym.
Spojrzenie globalne – nie lokalno-zaściankowe. Metody działań
skutecznych i pragmatycznego postępowania. Negocjacji w trudnych
sytuacjach. Nabrałem dystansu do
tego, co wyłącznie lokalne i wyłącznie subiektywne. Nauczyłem się
– co najważniejsze – oglądu każdej
sytuacji z wielu punktów widzenia i
rozumienia stanowiska strony przeciwnej i budowania konsensusów.

Arkadiusz Lichniak,
burmistrz:

Ładniej w parkach

(Ania)
Upił się
i przyniósł granat

Pijany mieszkaniec Lwówka
Śląskiego przyniósł do domu
granat F1 z okresu II Wojny
Światowej, który ma zasięg
rażenia ponad 200 metrów.
O całej sprawie policjantów z
Lwówka powiadomiła żona
mężczyzny. Niewybuch został
zabezpieczony przez patrol
saperski i zdetonowany na
poligonie.

(KAM)
Estonia bliżej

W minioną środę w Miejskim
Ośrodku Kultury w Kowarach
odbył się wernisaż wystawy
pod tytułem „Estonia znana
i nieznana”. Prezentuje ona
prace wielu estońskich fotografików. Swoje fotografie wystawiła Adelina Sokolova, Irina
Kivimäe, Marina Boltuszin, Irina leonovitsh, Viacheslav Bura,
Walery Boltuszin, Jaanus Siim
oraz kowarzanin Jacek Kunikowski. Wśród gości znalazła
się kowarzanka, pochodząca z
Talina, której wystawa podobała się szczególnie.

(Ania)

realizować realne cele przybliżające
lepsze życie.
Czy lepiej ortodoksyjnie, czy też
elastycznie podchodzić do spraw
dających szansę ruchu do przodu.
Czy lepiej świecić przykładem, czy
też brać przykład z innych, którym
się udało. To są pytania, na które
musi odpowiedzieć sobie każdy
mieszkaniec kotliny, zwłaszcza w
obecnym wyborczym roku.
W tym roku bowiem wszyscy
mamy szansę popchnąć tę wspaniała krainę w kierunku rozwoju i
jasnej strony księżyca. Już za chwilę
zacznie się kampania wyborcza,
zebrania z wyborcami, handel obietnicami, opluwanie przeciwników.
Zostawmy więc czepianie się i oplu-

uznałbym za wymagające jakiejś
ewolucji, przestaje mi przeszkadzać,
że się wtapiam, nie widzę, lub nawet
gdy widzę akceptuję, bo są rzeczy i
zachowania zbyt powszechne. Mam
sobie to za złe i obiecuję poprawę.
Jednak to, co robię nie ma być
krytykanctwem: ma być li tylko
otwieraniem oczu.
Każdy musi sobie odpowiedzieć
na pytanie czy lepiej żyć w Kłaju,
czy też w St. Moritz lub Davos.
Czy lepiej do każdego, kto inaczej
myśli podchodzić z pozycji prowincjonalnych kompleksów, czy też
lepiej go wykorzystać i otworzyć
się na Europę. Czy lepiej stać w
miejscu i mieć nierealne marzenia
i metropolitarne zachcianki, czy też

– Największym osiągnięciem minionego roku jest
przebudowująca się mentalność samych mieszkańców
naszego miasta. Poza tym
działania oddolne, czyli
inicjatywy aktywnych grup
ludzi oraz wszelkie inwestycje, te ukończone i nadal
trwające na terenie gminy.

wanie, zajmijmy się programami i
o to pytajmy kandydatów. I to nie o
tylko o te lokalne, czy obiecują wyasfaltować moją ulicę, lecz zwłaszcza
o te szersze, perspektywiczne i
rozwojowe. Jeśli bowiem zacznie się
realizować mądry perspektywiczny
program, wówczas i moja ulica
będzie wyasfaltowana.
Takie inicjatywy jak Festiwal
Światła, jak jarmark bożonarodzeniowy, przy odpowiednim marketingu mogą stać się majątkiem
Jeleniej i musi ich być więcej, profesjonalnie zorganizowanych, dobrze
sprzedanych, a wówczas wszyscy
odgnuśniejemy.

Paweł Kucharski

Trzy hektary

SUKCESY I PORAŻKI POD SZRENICĄ

KRÓTKO Z REGIONU
Nowy blask odzyskają parki
przy ulicy Nadrzecznej i przy
Wodospadzie w Karpaczu.
Remont rozpocznie się wiosną.
Będą to już kolejne prace budowlane poprawiające wygląd
terenów zielonych w mieście
pod Śnieżką. Koszt remontu
dwóch wspomnianych parków
wyniesie około 500 tysięcy
złotych. Włodarze Karpacza
pozyskali na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

WIDZIANE Z DYSTANSU

w prezencie

Państwo
Kasperczak:

– Szklarska Poręba
jest wciąż zbyt mało promowana, marnie zorganizowany Sylwester nie
przyciągnie rzeszy turystów. W mieście wciąż
brakuje komunalnych
mieszkań, te do kupienia są niewyobrażalnie
drogie! Turyści i mieszkańcy
narzekają też na brak parkingów

Pod koniec grudnia 2009
Szklarska Poręba przejęła
od Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, położoną przy ulicy 1 Maja. Jest to
była placówka Łużyckiego
Oddziału Straży Graniczw mieście pod Szrenicą.
nej. Władze samorządowe
Notowała Karolina zastanawiają się nad koncepcją zagospodarowania
otrzymanego terenu i kilkunastu budynków.

Nie chcą Tesco przy torach

Fot. Archiwum

Po pierwsze chcę podziękować
generałowi Jaruzelskiemu, który
pamiętnego 13 grudnia pozbawił
mnie pracy. Dzięki temu – mam
śmiałość to powiedzieć – stałem się
Europejczykiem. Zobaczyłem inne
kraje, inne życie. Poznałem języki
i mentalność innych narodów.
Nauczyłem się życia, samodzielności
i kultury.
To wszystko z powodu 25-letniego
tułania się po świecie. Ale tułania
aktywnego i z otwartymi oczami.
Chłonąłem jak gąbka inne obyczaje
i kultury. Inne spojrzenia na życie i

Tak wyposażony
wróciłem na łono.
Natychmiast zjednałem sobie cały
batalion wrogów,
którzy twierdzą, że
się tylko czepiam i
widzę same ciemne strony karkonoskiego księżyca. Zdziwiło mnie i dziwi ciągle jeszcze, że nikt nie podjął
rzeczowej dyskusji na podejmowane
przeze mnie tematy. Traktowany
jestem jako nieszkodliwy wariat. – A
niech sobie pogada! – mawiają. Nie
chcę tu płakać nad swoim losem, ale
wzięto mnie na przetrzymanie.
Przyjęto założenie, że zmięknę.
I to jest właśnie to, co w moim
noworocznym bilansie nie jest
cacy. Zauważyłem, że moja ostrość
spojrzenia ulega stępieniu, że wiele
rzeczy, które – jeszcze rok temu –

Mieszkańcy Karpacza zainteresowani
reaktywowaniem
linii kolejowej obawiają się, że nie
będzie ono możliwe po tym, jak w
bliskiej odległości
torów kolejowych
powstanie market
Tesco i stacja benzynowa.
W tej sprawie czterech
radnych skonstruowało uchwałę, która miała
zobowiązać burmistrza
do podjęcia działań uniemożliwiających zbliżenia
się inwestycji do torów kolejowych. Ostatecznie nie
została ona przyjęta przez
W Karpaczu nie brakuje osób przekonanych, że uruchomienie pociągu do Jeleniej
pozostałych rajców.
Góry ma sens. W tym roku minie 10 rocznica zawieszenia połączeń na tej linii.
– Sama uchwała nie
była zgodna z prawem,
Ostatni kursowy pociąg wyjechał w trasę 1 kwietnia 2000 roku.
ponieważ radni nie mogą
zmusić burmistrza do
na tym, żeby linia kolejowa funktego typu działań. Jeżeli minister cjonowała, bo pracujemy obecnie
Oby jak najdalej
infrastruktury wyda pozwolenie nad nowym projektem, związanym
Nie wiadomo więc, jaka będzie ostateczna decyzja, dotycząca powstania marketu Tesco w
na zbliżenie się inwestycji do to- z powstaniem tunelu pod Śnieżką
bliskiej odległości od torów. O to, żeby stanął jak najdalej, stara się Rafał Gersten z Karkorów kolejowych to jednocześnie – mówi Ryszard Rzepczyński, zanoskich Drezyn Ręcznych, który od dłuższego czasu zabiega o reaktywację linii kolejowych
będzie możliwość użytkowania ich. stępca burmistrza Karpacza.
na terenie Karkonoszy.
Natomiast nam wszystkim zależy

Budynki zostaną wykorzystane
pod gospodarkę komunalną – zapowiada Arkadiusz Wichniak. Część
z nich planuje się przeznaczyć na
mieszkania, których wciąż brakuje
w mieście. Do magazynów i garaży
być może przeniesie się baza MZGK,
znajdująca się obecnie przy ul. Turystycznej. – Mieszkańcy tej części
miasta narzekają na hałaśliwy
sprzęt, dlatego warto pomyśleć o
znalezieniu innej lokalizacji – usłyszeliśmy od burmistrza.
Teren obecnej bazy MZGL.-u
położony jest w centrum miasta.
W przyszłości mają tam powstać
butiki, sklepy i restauracje. Planuje
się także przerobić zejście do potoku, aby turyści i mieszkańcy mogli
dotknąć tafli wody i odpocząć na
ławeczkach. Pobliski park będzie
wykorzystywany na organizacje
miejskich imprez plenerowych, np.
sylwester. Ciekawym pomysłem
jest deptak wzdłuż rzeki Kamienna, prowadzący aż do Wodospadu
Kamieńczyka.
Możliwości jest bardzo wiele. Już
niebawem wojewoda dolnośląski
podejmie decyzję o nabyciu z mocy
prawa przez miasto Szklarska Poręba tej nieruchomości. Czas pokaże,
na co zostanie wykorzystany teren
z kilkunastoma budynkami.

(Karolina)

Fot. Angela

Wolniej i uważniej!
Do dwóch groźnych zdarzeń doszło w miniony piątek na
najdłuższej w mieście ulicy Wolności.

To kolejna ścięta
latarnia przy ulicy
Wolności.

– Kierujący jadący ulicą Wolności
w kierunku Cieplic samochodem
marki Nissan nie zachował należytej
ostrożności i prędkości do warunków
na drodze, wpadł w poślizg, zjechał
na pobocze i uderzył w przydrożną
latarnię – mówi star. sierż. Artur Jaroszewski. – Sprawca jechał sam, nie odniósł żadnych obrażeń i został ukarany
mandatem karnym. Pojazd natomiast
został odwieziony na lawecie. Ruch
odbywał się jednym pasem.
Godzinę wcześniej natomiast przy
ulicy Wolności koło fontanny doszło

do najechania na tył pojazdu. Jeleniogórzanka kierująca citroenem nie
zachowała odpowiedniej odległości
między pojazdami i najechał na tył
prawidłowo jadącego BMW.
– Było to typowe niezachowanie
bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu – mówi podinsp. Maciej
Dyjach, naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. Sprawczyni została
ukarana mandatem karnym.

(Angela)

REKLAMA

(Ania)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

11 stycznia 2010 r.

14

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WIADOMOŒCI

Fot. Rylit

O krok od tragedii na placu Piastowskim

– Kręciliśmy w plenerze program „Z czterech stron miasta”. Dziesięć
minut po zakończeniu zdjęć runęła scena, gdzie powstawała audycja –
mówi Wiktor Marconi, wydawca Jelonki i gospodarz programu. Gdyby
do zdarzenia doszło wcześniej, pisalibyśmy o tragedii.

Podczas sobotniego koncertu na scenie
było wielu ludzi. Konstrukcja zawaliła się
około 21, kiedy skończyły się imprezy
drugiego dnia KFŚ.

Jak w bajce mimo wszystko

Kiedy wychodzisz z mrocznej Staromiejskiej, łagodny blask barw tęczy bijących z fasady Pałacu Schaffgotschów sprawia, że stajesz jak wryty i zastanawiasz się, w którym
wymiarze rzeczywistości się znalazłeś. Herb dawnych panów na cieplickich włościach
ożywa mieniąc się a to zielenią, a to purpurą. Koniecznie trzeba iść dalej.
Mimo przykrego incydentu ze
sceną Festiwal Światła pozostanie
w pamięci jako wydarzenie bajkowe. W piątkowy wieczór uzdrowisko Cieplice nabrało

kolorowych rumieńców. Jego organizatorzy zadbali o doświetlenie
wielu zabytków, które na co

Fot. Rylit
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dzień toną w mroku. I choć wydawać by się mogło, że po
ubiegłorocznej
edycji niczym się
zaskoczyć już nie
da, wielu odwiedzających dziś
zdrój wychodziło
oczarowanych
bajkowym pięknem uzdrowiskowej dzielnicy
Jeleniej Góry.
Tuż po zapadnięciu
zmroku pokazem tańca
ognia zwróciła na siebie
uwagę grupa Skarabeusz, która
przed fasadą Pałacu
Schaffgotschów wyczyniała

FOT. PIOTR TRACHTA

Górą „Świetliste morze”
– Wszedłem
niemal na nawis
śnieżny nad Kotłem
Łomniczki, aby postawić statyw i sfotografować światła
Karpacza prześwitujące zza chmur –
mówi Piotr Trachta. Warto było, bo
zdjęcie pana Piotra
wygrało kolejną

edycję konkursu fotograficznego
„Iluminacje”. Drugie miejsce zdobyło czarno-białe zdjęcie zatytułowane „Randka” Romana Lipińskiego.
Trzecie miejsce przypadło naszemu
redakcyjnemu koledze Ryszardowi
Literackiemu, który zabłysnął
zdjęciem roztańczonego zespołu
z MDK „Muflon” zrobionym pod
światło.
Gratulujemy!

(tejo)

kończył się repertuar na drugi dzień
KFŚ, a ekipa TV Jelonka skończyła
zdjęcia do programu „Z czterech
stron miasta”, aluminiowa konstrukcja sceny runęła jak domek z
kart zapadając się do środka. – Gdybyśmy tam stali, bylibyśmy nafaszerowani aluminium – komentowali
ludzie, którzy zeszli z areny zanim
runęła konstrukcja. Wśród nich był
Janusz Stańczyk, współorganizator
świetlistego festiwalu.
Wszystko wskazuje na to, że
konstrukcja runęła pod ciężarem
zalegającego na dachu namiotu sceny śniegu. Na szczęście nikomu się
nic nie stało. Rozwijanie czarnego
scenariusza jest więc gdybaniem. Jesz-

cuda z płonącymi pochodniami.
Później widzów zaproszono na pokaz ledowej mody do Sali Błękitnej.
Wielu spacerowało - i mimo gęsto
sypiącego śniegu, który – z jednej
strony dodał imprezie uroku, ale
z drugiej nie ułatwił zadania
fotografującym – podziwiali
miasto. Znane, ale w bajkowym
świetle odkrywane zupełnie
na nowo.
W sobotę Cieplice przyciągnęły mnóstwo widzów,
którzy – nie zważając na
beznadziejne warunki atmosferyczne – udali się do uzdrowiskowej części Jeleniej Góry.
Kto przyszedł, nie żałował.
Pokaz gru
Trudno świetlne widowisko
py
opisać tak sugestywnie, aby
Skarabeu
sz
oddać to, jak to wszystko
wyglądało. Pełni wrażeń
nie przekazują także
zdjęcia. Po prostu –
spektakl trzeba było
zobaczyć i usłyszeć.
W niebo poleciały podświetlone lampiony,
które puszczali zgromadzeni widzowie. Publiczność oklaskiwała
pokaz fotografii światłem
namalowanych, których
w
autorami są młodzi warbawiciela
Kościół Z
szawianie z grupy WLC.
FŚ
Dziękujemy i do zobaczeblasku K
nia – mamy nadzieję – najszybciej, jak to możliwe!

(tejo/rylit)

cze nie wiadomo, czy sprawą zajmie
się policja. Na pewno są winni zaistniałej sytuacji: nikt nie przewidział,
że sypiący ponad dobę śnieg może
zagrozić stabilności konstrukcji
sceny. Wystarczyło odgarnąć grubą
warstwę śnieżnej pierzyny.
Zdarzenie zdezorganizowało
zaplanowany na wczoraj XVIII
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zamknięcia tego
numeru Jelonki nie było wiadomo,
gdzie odbędzie się finałowy koncert
WOŚP.

(rylit/tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

R ę k a
Opatrzności
czuwała nad
organizatorami II Karkonoskiego Festiwalu Światła. W sobotę
wieczorem na
scenie działo
się bardzo
wiele: występowali tam
wokaliści, tancerze ognia.
Byli spikerzy
i pracownicy
techniczni.
Kiedy już za-

ZAJRZYJ NA STRONĘ 17.
NIE POŻAŁUJESZ

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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JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

CIENIE HIRSCHBERGU IX
Fot. Konrad Przezdzięk

Kroczyli przez centrum nieznanego miasta przegryzając ciągnący się nieco chlebek turecki kupiony
w narożnej piekarni przesiąkniętej mdławym, ale
przyjemnym zapachem podpiekanych rodzynek
oraz melasy. Jelenia Góra zapraszała do swojego
centrum, które powoli zaczęło napełniać się przechodniami zaglądającymi nieśmiało do sklepów i
wstępujących do lokali na pierwszy kufel przedpołudniowego piwa.
Czterech studentów z Wrocła- pociąg, to całym budynkiem
wia zmęczonych chaosem odbu- trzęsie. Tak mówię tylko, żeby
dowywanej po zniszczeniach potem pretensji nie mieli, że
wojennych stolicy Dolnego się nie wyspali – mruknął pod
Śląska, w cichej i wysprzątanej nosem końcówkę zdania, jakby
Jeleniej Górze znalazło uko- mówił ją sam do siebie. Autojenie wczorajszego wieczora. matycznym ruchem obrócił się
Goście skierowali swoje kroki na obrotowym krześle, zdjął z
ku filigranowej, neoklasycy- gabloty ciężki mosiężny klucz
stycznej konstrukcji Domu Tu- przymocowany do ogromnego
rysty Polskiego Towarzystwa klocka z wypaloną cyfrą 25.
Turystyczno-Krajoznawczego, Starzeński ujął ten swoisty
powstałego kilka lat temu z brelok z wyrzeźbioną zdobnie
literką S. Na jego niższej części
dwóch organizacji.
Choć z reklamówki, którą ktoś niezdarnie napisał białą
dostali we Wrocławiu, wyni- farbą H. P.
– To jeszcze po Niemcach
kało, że miejsce ich noclegu
znajdowało się tuż przy dworcu, zostało, panie – rzekł nie pytaw rzeczywistości oddalone było ny przez nikogo recepcjonista
od stacji o kilkaset metrów. widząc zainteresowanie na
Przybysze pokonali je utru- twarzy gościa. – Bo to był hotel
dzeni dwugodzinną podróżą Strauss! Jak ten od walców, się artykuł bijącym tytułem:
na twardych ławkach wagonu nu, kompozytor! – wyśpiewał Spóźnienia przez brak tramwatrzeciej klasy. W półmroku z lwowska. – A jak mnie tu jów. – Wiele osób spóźnia się
zapadającego w sen nocy let- przyjęły do pracy, to był to codziennie do pracy, bowiem
niej miasta szli wśród drzew Hotel Przemysłowy. Kolejowa miasto ma za mało wozów
porastających ulicę Kolejową 41. Pokoje pełnokomfortowe tramwajowych, które ludziom
z torowiskiem tramwajowym z bieżącą wodą, centralnym dobrej roboty ułatwiają sopo lewej stronie. Na przystanku ogrzewaniem i telefonami! – lidne wykonywanie swoich
przy przejściu podziemnym z wyrecytował. – Ale jak tu zrobili obowiązków. W remizie przy
półokrągłym daszkiem nieco dla turystów, to i telefony zabra- ulicy Stalina jest 40 wagonów, z
przypominającym secesyjne li. Nu i garaże, też tu były, ale pod czego część nie wyjeżdża w trasy
zwieńczenie wejść do metra w najem poszły, eee panie, coraz z powodu rozlicznych awarii
Paryżu, stało kilku zniecierpli- gorzej w tym kraju – rozgadał mechanicznych urządzeń powionych mężczyzn w beretach się recepcjonista od niechcenia chodzących jeszcze sprzed wojz „antenką”. Panowie z popołu- machnąwszy ręką. Nie patrząc ny. Do siedmiu zakładów pracy
dniowej zmiany w pobliskich na gości wrócił do lektury ga- dojeżdża około tysiąca pięciuset
zakładach Labofarmy czekali zety jakby uznał, że nie jest już osób, gdy natomiast tramwaje
zdolne są przewieźć w ciągu
na ostatni wieczorny tramwaj przybyszom potrzebny.
Włożony do opróżnionej pół godziny w jedną stronę i z
w stronę centrum.
Świdrujący uszy dźwięk szklanki zaparzacz do herbaty powrotem jedynie pięćset osób.
dzwonka zawieszonego nad zastukotał drżeniem w rytm Ludzie spóźniają się do pracy, bo
framugą sporych dębowych zbliżającego się tramwaju. Re- nie mogą wsiąść do tramwajów.
drzwi wyrwał z odrętwienia cepcjonista zapomniał powie- Sprawa komunikacji miejskiej
recepcjonistę, który – w przy- dzieć, że budynek trzęsie się wymaga szybkiego załatwienia,
mglonym świetle słabej żarówki także, kiedy w jego pobliżu prze- ale nic dotychczas nie zrobiono,
i resztkach odblasków dnia jeżdżają tramwajowe wagony. aby stan uległ zmianie na lepsze
wdzierających się do obszerne- Łoskot zbliżającego się pojazdu – napisano w gazecie.*
Goście ze Starzeńskim na czele
go hollu z ogromnych okien we- zagłuszył oddalających się od
randy – pogrążył się w lekturze lady recepcji gości, którzy zanu- czas do północy spędzili przy kuGazety Robotniczej. Mimo wa- rzyli się w coraz bardziej mrocz- pionej od kolejarzy na wrocławkacyjnej pory w Domu Turysty nym wnętrzu XIX-wiecznego skim dworcu „połówce”, której
nie było spodziewanego ruchu, budynku, oświetlonym znienac- zawartość z celea ilość kluczy zawieszonych w ka snopem światła tramwajowehiwum
gablocie za plecami wąsatego go reflektora.
Fot. Arc
recepcjonisty z doklejonym
niezdarnie tupecikiem na
wysokim czole,
świadczyła, że
sporo pokojów
jest wolnych.
– Panowie życzą? – powiedział
mężczyzna z wyraźnym wschodnim zaśpiewem.
– Mamy rezerwację
złość:
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najstarszy z gości. Reieczkow
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Do
bracją opróżniali pocepcjonista – jakby w
Wagon grążeni w dyskusji o niełatwych
zwolnionym tempie –
zahamował ze zgrzytem czasach. Starzeński, który był
nałożył na czubek nosa
lekkie okulary w drucianej oznajmiając przybycie na noc- nieformalnym „kierownikiem”
oprawie i ujął potężną księgę, leg turystów, którzy zabawili w grupy, studentem o najdłuższym
gdzie starannym kaligraficznym Cieplicach i w centrum miasta i stażu, z niechęcią odłożył na szafpismem wpisane były nazwiska wrócili do Domu Turysty ostat- kę nocną skoroszyt z wypisanym
na maszynie na środku hasłem
gości. – Starzeński. Tak. Zgadza nim wieczornym kursem.
Recepcjonista odłożył gazetę pleneru „Ślady burżuazyjnej
się. Pokój numer 25. Będziecie
mieli widok na tory kolejowe. na bok i zajął się wydawaniem architektury mieszczańskiej w
Uprzedzam, że jak tu przejeżdża kluczy gościom. W oczy rzucał miastach na ziemiach odzyska-

Tajna misja
nych w obliczu gustów
i wymagań
społeczeństwa Polski
socjalistycznej”.
Ktoś nagryzmolił obok:
Jelenia
Góra!

Fot. Arc
h

Fot. Konrad Przezdzięk

Tramwa
jn
stronę d a ulicy 1 Maja
zmierza
worca P
w
KP.
Zwłaszcza ten
wykrzyknik,
postawiony z
największym
naciskiem
na pióro (aż
się atrament
rozprysnął),
wzbudził odruch niechęci
u odpowiedzialnego
za przebieg
pleneru. A
w uszach –
oprócz gwaru rozmowy
kolegów
– dźwięczały mu
echem wyszczekane o poranku przez sekretarza
Małeckiego zalecenia.
– Tu macie papiery do
wypełnienia. Chcecie w
końcu zaliczyć te studia? To
pamiętajcie! Daję wam ten
plener i delegację, ale macie mi
tu dzień po dniu zrelacjonować,
coście widzieli i co ma zniknąć
z tej podłej architektury tego
zniemczonego miasta, gdzie
Polska Ludowa musi pozostawić po sobie trwały ślad! No
i obserwujcie waszych ludzi!
Uważajcie, bo wróg ludu może
być czujniejszy od was! To nie-

Starzeńskiego gryzło
sumienie, bo już wcześniej wygadał się przed
swoim kumplem Jurkiem
Rusche z piątego roku.
Ten nie miał pomysłu na
wakacje, więc Starzeński –
przy wspólnej biesiadzie w
taniej piwiarni – od razu mu
zaproponował Jelenią Górę.
Wiedział, że Jurek świetnie
fotografuje. Małecki zabronił
wcześniej udziału w plenerze
fotografa, aby „nie wzbudzać
podejrzeń wrogów Polski Ludowej”, ale Starzeński – nie
bacząc na ten zakaz, który
po kilku piwach wydał mu się
zupełnie bez znaczenia, powiedział Jerzemu, by zabierał,
co ma, i w te pędy jechał do
Jeleniej Góry. – Co użyjemy,
to nasze! – dodał. Umówili się
następnego dnia w centrum,
przy największym kościele, w
południe.
Rozmyślając o tym spotkaniu
szedł z kolegami główną ulicą

iwum

bezpieczne miasto! I nikomu
o tym plenerze ani mru mru!
No i pojedzie z wami doktorant
historii, on coś o wieżach pisze,
ale o niczym więcej nie wie, bo
musi być opiekun! – wycedził
sekretarz wydziałowej komórki
partyjnej.

miasta przegryzając
turecki chlebek na spóźnione
śniadanie. Jelenia Góra
budziła się z południowego
odrętwienia.

Konrad Przezdzięk

*W 1956 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przewiozło tramwajami
8 818 670 pasażerów. Nie było jeszcze miejskich autobusów, które pojawiły się
dopiero z początkiem lat 60. XX wieku eliminując stopniowo tramwaje z ruchu
ulicznego.
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Co to jest Witrektomia?

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
* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia

Zabieg chirurgiczny w trakcie
którego, śródooperacyjnie wprowadza się narzędzia mikrochirurgiczne
do wnętrza gałki ocznej i poprzez
szereg manipulacji chirurgicznych
stara się uzyskać efekt naprawy lub
też usunięcia stanu chorobowego, z
powodu którego dana osoba została
zakwalifikowana do operacji. Słowo
„witrektomia” oznacza usunięcie- wycięcie ciała szklistego tj. galaretowatej
substancji wypełniającej największą
przestrzeń gałki ocznej- komorę ciała
szklistego. W oparciu głównie o tę
czynność chirurgiczną dokonuje się
niezbędnych „napraw” w chorym
oku.
Witrektomia to często zabieg ostatniej szansy na poprawę widzenia a w
wielu schorzeniach jedyna skuteczna
metoda lecznicza.
Obecnie zabiegi witrektomii najczęściej wykonywane są w poniższych
stanach chorobowych:
1. Wylewy krwi do wnętrza oka,
będące powikłaniem chorób ogólnoustrojowych, głównie cukrzycy,
niedokrwistości a także urazów

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

Karkonoskie Centrum Medyczne
Oddział hirurgii 1 dnia
okulistyka
Lek.med. Leszek Joński

oka.
2. C h o r o b y s i a t k ó w k i :
- odwarstwienie siatkówki,
- niedrożność naczyń siatkówki,
- ot wo r y s i a t ków k i ( w
t y m ot wó r w p l a m c e ) ,
- błony przed i podsiatkówkowe,
- krwotoki podsiatkówkowe,
- niektóre zmiany powstające w
następstwie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem,
- inne.
3. Urazy gałki ocznej przenikające
oraz stany pourazowe oka, także
z obecnością ciała obcego we wnętrzu oka.
4. Powikłania wcześniej wykonanych
zabiegów na oku: stany zapalne,
krwotoki, jaskra następowa i inne
5. Inne zmiany patologiczne w ciele
szklistym: stany zapalne i pozapalne doprowadzające do znacznego
pogorszenia widzenia.
W trakcie zabiegu wykonuje się 3-4
linijne wejścia w twardówce (warstwie tworzącej ścianę gałki ocznej)
o długości od 0.5 do 1.0mm, przez
które wprowadza się do oka narzędzia
chirurgiczne i substancje niezbędne
podczas wykonywanego zabiegu.
Po wycięciu ciała szklistego, w
zależności od przyczyny operacji,
stanu miejscowego oka operowanego
oraz prognoz pooperacyjnych, gałkę
oczną wypełnia się jedną z poniższych
substancji:
• Jałowy płyn o odpowiednim składzie chemicznym, który samoistnie
ulega wymianie na płyn produkowany przez struktury wydzielnicze
oka;
• Jałowe powietrze lub mieszaninę
gazów rozprężających (SF6, C3F8
itp.), które również ulegają stopnio-

wej wymianie na płyn wewnątrzgałkowy. Podanie mieszaniny
gazu rozprężającego powoduje
znacznego stopnia upośledzenie
widzenia (nawet do poziomu
rozróżniania ruchów ręki przed
okiem), trwające od kilku dni do
kilku tygodni (w zależności od
zastosowanej mieszaniny gazu).
Upośledzenie widzenia ma charakter przemijający. Podanie gazu lub
powietrza wiąże się też z potrzebą
utrzymywania przez pacjenta
odpowiedniej pozycji, zalecanej
przez lekarza.
• Nie zastosowanie się do zaleceń
lekarskich może doprowadzić do
powikłań pooperacyjnych oraz do
nie uzyskania zamierzonego efektu
leczniczego. W trakcie obecności
gazu rozprężającego w oku, pacjenci nie mogą także podróżować
samolotem, z uwagi na możliwość
znacznego rozprężenia się gazu, a
w konsekwencji znacznego wzrostu ciśnienia śródgałkowego, co
może nawet doprowadzić do pęknięcia operowanej gałki ocznej;
• Olej silikonowy (który nie ulega
wymianie na płyn). Podanie oleju
silikonowego do wnętrza oka powoduje własności optycznych oka,
co oznacza, iż pacjent wymaga dodatkowej korekcji. Czasami różnica
korekcji obu oczu jest na tyle duża,
iż nie można dobrać odpowiedniej
korekcji okularowej na okres obecności oleju silikonowego w oku. W
niektórych przypadkach można
założyć soczewkę kontaktową na
operowane oko.
Witrektomia tylna, jak każdy inny
zabieg może być powikłana szeregiem
niekorzystnych następstw, przy czym
przedoperacyjny stan oka zakwalifikowanego do operacji ma także wpływ
na pojawienie się ewentualnych
powikłań.

Najczęściej obserwowane powikłania to:
• Pooperacyjny, czasowy wzrost
ciśnienia wewnątrzgałkowego
• Odwarstwienie siatkówki
• Przejściowe stany zapalne oka
• Krwotoki do wnętrza oka
• Postęp zmętnienia soczewki (w
przypadku zabiegów z podaniem
gazu rozprężającego szybszy postęp
zmętnienia soczewki obserwowany jest w każdym operowanym
przypadku)
• Inne (nieszczelność rany pooperacyjnej), itd.
W niektórych, bardziej skomplikowanych przypadkach (zwłaszcza w
odwarstwieniu siatkówki lub cukrzycy) zdarza się, że zabieg witrektomii
trzeba powtórzyć.
U części operowanych osób, aby
uzyskać zamierzony efekt operacyjnych zbieg witrektomii wykonuje się
jednocześnie, w połączeniu z innymi
zabiegami, np. usunięciem zaćmy,
założeniem opaski lub plomby wgłabiającej ścianę gałki ocznej.
Oczekiwane, korzystne efekty tego
typu zabiegu to nie tylko poprawa
ostrości i funkcji widzenia, ale także:
• Stabilizacja ostrości widzenia
• Spowolnienie procesu chorobowego uszkadzającego widzenie
• Odtworzenie warunków anatomicznych gałki ocznej (urazy)
• Niedopuszczenie do zaniku gałki
ocznej
• Inne.
Pamiętaj: wykonanie zabiegu
operacyjnego nie zawsze wiąże się z
poprawą funkcji widzenia!

Karkonoskie Centrum Medyczne

Na nerwy ...szkoda zdrowia Życie po zawale
Na nerwicę cierpi coraz większa liczba ludzi, którzy często nie zdają sobie z tego sprawę. Tymczasem jej
szybkie zdiagnozowanie i odpowiednie leczenie może ustrzec nas przed jej poważnymi konsekwencjami.
Jak się przed nią ustrzec i jak z nią walczyć?
Nerwica, jak mówią lekarze,
jest nierozłącznie związana z
rozwojem cywilizacji. W ostatnich czasach obser wuje się
wzrost liczby objawów nerwicowych u ludzi.
– Nerwica stanowi pojęcie
zbiorcze dla różnego rodzaju
objawów czynnościowych i zespołów chorobowych, których
przyczyną jest reakcja na jakiś
ujemny bodziec środowiskowy
lub emocjonalny – mówi jeden
z lekarzy psychiatrów z Jeleniej

Góry.
Najważniejsze z przyczyn
powstawania nerwicy to stały
pośpiech, narastająca rywalizacja, dążenie do osiągnięcia
s u kc e s u ko s z t e m w ł a s n e g o
zdrowia, zmniejszenie przestrzeni życiowej, konieczność
kont aktu z bardzo wieloma
ludźmi, hałas i różnego rodzaju
wpływy fizyczne i chemiczne
oraz kryzys więzi rodzinnych.
Objawy to pocenie się, czerwienienie, uczucie pustki w

głowie, sk urcze spast yczne
jelit, biegunki, jąk anie się,
lęk, niepokój, zaburzenie snu
itp. O ner wicy możemy mówić jednak t ylko wtedy, gdy
występuje wiele objawów na
raz, które utrzymują się przez
dłuższy czas.
Nie wszystkie objawy nerwicowe wymagają leczenia
psychiatrycznego i zażywania
leków. Objawy często same
ustępują np. po zmianie środowiska zamieszkania, pracy, po

odpoczynku czy zwykłej przyjacielskiej rozmowie i poradzie.
W większości przypadków w
przypadku skutecznej pomocy
może udzielić internista.
J e d ny m z c z ę s t yc h o bj a wów ner wicowych, które są
powodem udania się do lekarza są zaburzenia seksualne.
U m ęż c z y z n b r a k w z wo d u ,
przedwczesny wytrysk, u kobiet oziębłość i brak orgazmu.
Tego rodzaju zaburzenia mogą
bowiem wywołać depresję.
Jak walczyć z chorobą?
Czasami wystarczy po prostu odpocząć od codziennych problemów, odizolować się od nich, zmienić
otocznie, unikać stresu itp.
Dużą rolę odgr ywają t eż
członkowie rodzin, którzy
powinni pomagać choremu, okazując mu zaufanie
i podtrzymując go na duchu
w chwilach załamania i
depresji. Powinni współpracować z lekarzem skłaniając
chorego do wykonywania
jego poleceń, szczególnie w
zakresie zażywanie leków.
Należy pilnować, aby chory
nie zwiększał dawek leków
bez konsultacji z lekarzem.
Błędem, jakiego należy unikać w terapii ner wic, jest
szybkie zniechęcanie się do
terapeut y i częste zmiany
lekarza.

może być
normalne

Osoby po zawale nie muszą rezygnować z pracy, mimo
że 81procent Polaków uważa je za wymagające szczególnego traktowania w miejscu pracy. Rozwiązaniem
ewentualnych trudności w wypełnianiu obowiązków
może być zmiana formy zatrudnienia. O tym jak żyć
normalnie po zawale mówią organizatorzy ogólnopolskiego programu „Serce na nowo”.
Wciąż funkcjonuje stereotyp,
że chorzy po zawale nie mogą
akt ywni e ż yć i wyko nywać
obowiązków zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak sami
chorzy uważają, że pracownik
po incydencie sercowym wymaga dodatkowej opieki, wyjątkowych przywilejów i specjalnego
traktowania. Zdarza się, że pracownicy po dłuższym pobycie w
szpitalu zupełnie rezygnują z
zawodu. Tymczasem powrót do
dotychczasowych obowiązków,
w tym także zawodowych jest
jednym z elementów skutecznej
rehabilitacji.
- Nawet pacjent, który przeszedł ciężką chorobę, np. zawał
mięśnia sercowego, nie musi
rezygnować z nor malnego,
codziennego funkcjonowania.
Wystarczy, że zmodyfikuje swój
styl życia zgodnie z zaleceniami
lekarza i będzie stosował odpowiednie leki – mówi prof. dr
hab. Zbigniew Gaciong, ekspert
programu „Serce na nowo”.

Jakie kroki należy podjąć
przed podjęciem decyzji o powrocie do pracy po zawale
serca? Przede wszystkim należy porozmawiać z lekarzem,
który ustali jaką pracę chory
może wykonywać. Później o
p ro b l e m a c h z d rowot nyc h i
możliwościach zawodowych
należy porozmawiać z pracodawcą. Najważniejszą rzeczą
jest ustalenie dogodnej dla
siebie formy pracy, korzystając z
alternatywnych form zatrudnienia, tj.,telepracy, freelancingu
czy samozatrudnienia. Warto
też ocenić korzyści płynące z
kontynuowania pracy, którymi
są m.in. stabilizacja finansowa
i komfort psychiczny.
Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacji specjalistycznych, porady
i ciekawostki dla pacjentów
po zawale dostępne są na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Z GÓRY I Z DO£U

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

Organizatorom II Karkonoskiego Festiwalu Światła popsuła szyki aura. Niespodzianką miały być balony, w których odważni mieliby okazję wznieść się na odpowiednią wysokość, aby z niej podziwiać iluminowane Cieplice. Niestety, sypnęło za bardzo śniegiem i pomysł nie
wypalił. Stąd nasze zdjęcie. Co prawda – jesienne, ale – z lotu ptaka i z odniesieniami do pewnych punktów Parku Zdrojowego, które zostały oświetlone podczas zakończonej wczoraj edycji KFŚ. Jak wyglądałoby całe Uzdrowisko widziane z góry w miniony weekend? To już pole
dla Waszej wyobraźni!
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SPORT

„Kacperek” oszalał ze szczęścia
Czternaście ekip z przedszkoli jeleniogórskich wzięło w minioną sobotę udział w
tradycyjnej Olimpiadzie Malucha, której areną była hala przy ulicy Złotniczej. Swoim
faworytom kibicowali rodzice i pracownicy poszczególnych placówek. Było gwarno,
kolorowo i wesoło. Wygrało Niepubliczne Przedszkole „Kacperek”!
kilku lat rozgrzewającego serca i
sportowego ducha walki wśród najmłodszych.
Ci dzielnie walczyli wspomagani
ekspresywnym dopingiem opiekunek
oraz trybun ścigając się w sześciu
konkurencjach, wśród których był
bieg z piłką pomiędzy nogami oraz
„sadzenie ziemiaków” (wkładanie w
biegu woreczków do kółka).
Nie mniejsze emocje
wzbudziły konkurencje,
któreorganizator
przewidział

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

snych gardeł głośno dopingował
swoich faworytów. Zawody ze swadą
komentował Ireneusz Taraszkiewicz,
dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu, organizatora imprezy. W
loży honorowej zasiadł prezydent
Marek Obrębalski, patron honorowy i
fundator pucharów, a także naczelnik
wydziału oświaty Waldemar Woźniak
i młodszy inspektor Grzegorz Rybarczyk ze straży miejskiej, która
była jednym ze sponsorów
wydarzenia już od

Fot. Konrad Przezdzięk

Wbrew fatalnej pogodzie na zewnątrz w obiekcie przy ulicy Złotniczej
panowały gorące nastroje. Wszystko
dzięki zawodom para-sportowym, w
których wzięła udział grubo ponad
setka najmłodszych mieszkańców
Jeleniej Góry. Swoje reprezentacje
wystawiły miejskiej przedszkola
numer” 11, 2, 13, 19, 14, 27 i 10 oraz
placówki niepubliczne: Zaczarowany
Parasol, Promyczek, Piątka, Tuptuś,
Kacperek, Stokrotka i Bajka.
Każde z przedszkoli miało
swój „klub kibica”, który
z pomocą różnych
gadżetów, w tym
trąbek i tamburynów
a także siłą
wła-

dla dorosłych. Tatusiowie przedszkolnych
dzieci stoczyli bój o
tygryska ufundowanego przez Muzyczne
Radio. Zawody raczej
damskie, bo polegające na kręceniu obręczą hula-hop. Wygrał
przedstawiciel Piątki.
Panie przedszkolanki
z kolei rzucały woreczkami do celu. W
nagrodę dostały pluszami ufundowane
przez straż miejską.

Ku euforii rodziców, pracowników i zawodników wygrało Przedszkole
Kacperek. Nie wyniki jednak były najważniejsze: liczyło się spędzenie
przedpołudnia w miłej, choć głośnej atmosferze rywalizacji sportowej na wesoło i z dala od problemów związanych z zimą. Podczas
imprezy zaprezentowali się też młode koszykarki i piłkarze, którzy
wcielili się w role jurorów.

Źle się działo na Sudeckiej
czuli, że mogą wywieźć z Jeleniej
Góry aż dwa punkty i grali bardzo
agresywnie, zwłaszcza w obronie.
Po przerwie goście rozpoczęli od
prowadzenia
7: 0 i w y grywali już
48:28. Podopieczni
Ireneusza
Taraszkiewicza popełniali zbyt
dużo niewymuszonych
błędów.
Po trzeciej
kwarcie

Sudety Jelenia Góra – AZS AWF Katowice 47:72 (15:20, 13:21, 7:9, 12:22)
Sudety: Samiec 17, Urbaniak 11, Czekański 6, Minciel 4, Kozak 3, Niesobski 2,
Klimek 2, Zarzeczny 2, Cierzniewski.
Sudety Jelenia Góra - ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 61:85 (15:21, 18:19, 12:24,
16:21)
Sudety: Samiec 12, Niesobski 12, Urbaniak 9, Zarzeczny 7, Czekański 4, Cierzniewski 4, Klimek 4, Minciel 4, Owczarek 3, Raczek 2, Radziszewski, Kozak

szego zespołu zdobył Krzysztof
Samiec, w zespole gości zaś Kamil
Wójciak.
Porażką zakończył się także
sobotni mecz Sudetów z ŁKS Łódź,
który pokonał gospodarzy 85:61

na tyle poważne, że w pewnym
momencie polskiej zawodniczce
groziła nawet amputacja nogi. Na
szczęście dzięki pomocy doktora
Wagnera, Staszulonek powróciła
na tor w sezonie 2008/2009.

(ahawer)

Powrót „Czesia”!

Aldona Hawer

Mamy dobrą wiadomość dla fanów jeleniogórskiego basketu. Jakub Czech
powróci na parkiet przy
Sudeckiej!
Popularny Czesiu uzupełni
skład I-ligowej drużyny, która
pomimo dużych kłopotów
finansowych i kadrowych
walczy ambitnie o utrzymanie w lidze.
Przypomnijmy, w
czerwcu 2009 Kuba
(na zdjęciu w białym
stroju) opuścił Sudety i przeszedł
do Znicza Pruszków, podwarszawski pracodawca rozwiązał
z nim jednak kontrakt i 26-letni
skrzydłowy postanowił wrócić do
byłego klubu. Nasz były skrzydłowy
w poprzednim sezonie notował
średnio 13.4 pkt, 6.7 zbiórki i 1.5
bloku na mecz.

(ahawer)

Fot. R. Ignaciak

Kluczem do zwycięstwa katowiczan było odcięcie od gry dwóch
podstawowych graczy Sudetów:
Krzysztofa Samca i Rafała Niesobskiego, który na 11 rzutów trafił
tylko jeden. W naszym zespole
zadebiutował Marcin Zarzeczny,
niespełna 23-latek ze Spójni Stargard Szczeciński, który zdobył
tylko 2 punkty.
Jedynie pierwsza kwarta spotkania była wyrównana. Gospodarze zaczęli od prowadzenia, ale
później pogubili się i Katowiczanie
uzyskali pięciopunkowe prowadzenie.
Nic jednak nie zapowiadało
dramatu po przerwie. Ślązacy po-

przewaga gości urosła już do 15
punków, a na tablicy widniał wynik 50:35. Ostatnia część gry to
już tylko zwiększanie przewagi
gości, którzy ostatecznie
zwyciężyli wysoko 72:48.
Najwięcej punktów
(17) dla
na-

Lekarz niemieckiej kadry w
saneczkarstwie Jochen Wagner
dostał nagrodę Fair Play za leczenie
i rehabilitację polskiej zawodniczki
Eweliny Staszulonek, która na włoskim torze w Cesanie miała bardzo
groźny wypadek. Obrażenia były

Fot. R. Ignaciak

Kompletnie nie wyszedł środowy mecz koszykarzom
Sudetów. Katowiczanie zdominowali jeleniogórzan wygrywając 72:47. Nasi przegrali także sobotnie starcie
z łodzianami.

Nagroda za medyczny cud
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MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

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

Serafin
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

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

RADIO TAXI MERCEDES

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

Jelenia Góra 75 36 864

• 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
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info@carat-auta.eu

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

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 MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

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

kuchnia polska
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SPORT

Do wiosny będą gotowi
W jeleniogórskim zespole
doszło do niewielu zmian. Do naszego zespołu dołączył Bartosz
Chrząszcz, wychowanek Karkonoszy, który powrócił do kraju
z Republiki Południowej Afryki.
Największą nadzieją dla fanów
biało-niebieskich może wydawać
się powrót do treningów Mateusza Durlaka. Świetnie spisujący
się w zeszłym sezonie napastnik
jest po kilku operacjach kolana
i niestety jego powrót do gry
wciąż stoi pod znakiem zapytania, póki co Mateusz stara
się trenować nie przeciążając
zbytnio nogi. W tym tygodniu
do jeleniogórskiej ekipy dołączy
Daniel Burszta. Nie wiadomo,

Zagrają z Mirskiem
30 stycznia jeleniogórzanie zagrają pierwszy sparing, który odbędzie się na sztucznej
nawierzchni w Desnej (Czechy), a przeciwnikiem naszej drużyny będzie Włókniarz Mirsk.

gdzie zagra Tomasz Malinowski. Prawdopodobnie będzie to
Elbląg. Treningi będą odbywać
się co najmniej cztery razy w
tygodniu, na przemiennie w hali
i na dworze.

Aldona Hawer

W Jakuszycach pod psem
Do wczoraj (niedziela) trwała w
Jakuszycach IV edycja Husqvarna
Tour, czyli zawody Border Rush.
Był to najtrudniejszy średniodystansowy wyścig psich zaprzęgów
w Europie. Trudne kilometry trasy,
400 psów i walka o puchar Polski.
Marszerzy, czyli osoby prowadzące zaprzęgi, mieli do
pokonania aż 300

km tras. Zawodnicy z całej Europy
spotkali, aby po raz kolejny walczyć
o puchar Polski Husqvarna Tour.
Zasadą gonitwy jest prowadzenie
na całej trasie tego samego zaprzęgu psów. W zależności od kategorii (limitowana
i nielimito-

wana), w zaprzęgach znalazło
sie od 6 do 10 zwierząt. Impreza
zakończyła się po zamknięciu tego
numeru Jelonki. Wyniki i relacja na
www.jelonka.com

(Karolina)

Optymistycznie
– Jestem dobrej myśli. Nikt nie chcę zespołu opuścić, mam do dyspozycji
ponad dwudziestu graczy chętnych do gry. Do wiosny musimy przygotować się
przede wszystkim fizycznie. IV liga dolnośląska nie jest mocna, mecze trzeba
wygrywać warunkami fizycznymi i charakterem. Będę chciał tak przygotować
chłopaków, abyśmy mogli walczyć o utrzymanie w lidze – powiedział nam
trener Karkonoszy, Marek Herzberg.

MAJA GÓRĄ!
Wicemistrzyni olimpijska z
Pekinu Maja Włoszczowska zwyciężyła w Plebiscycie Słowa
Sportowego
najlepszych
sportowców i trenerów
Dol-

nego Śląska w 2009 roku. Jeleniogórzanka wyprzedziła Piotra
Małachowksiego i Tomasza Motykę. Maja wygrała także plebiscyt
Polski Gazety Wrocławskiej
i Polskiego Radia
Wrocław.
W plebiscycie „Mały

klub - wielka miłość” zwyciężył
KS Chojnik Jelenia Góra.

(ahawer)

Fot. Tejo

Wśród podopiecznych Marka Herzberga zauważyliśmy
trzy nowe twarze. Byli to trzej
studenci UE, którzy pochodzą
z Mirska i Prochowic Wszyscy
chcieliby spróbować swoich sił
w jeleniogórskim zespole. O
ich dalszym bycie w IV-ligowym
teamie zadecyduje trener.
Na czwartkowym treningu
zabrakło z powodu spraw osobistych Łukasza Kowalskiego,
Jarosława Adamczyka. Nie mógł
też ćwiczyć Daniel Burszta,
Jacek Kołodziejczyk, Krzysztof
Smoliński oraz bramkarz Artur
Hałka. Z powodu poważnej kontuzji na boisku nie zobaczymy
Marcina Zagrodnika.

Fot. R. Ignaciak

Po świąteczno-noworocznej przerwie treningi wznowili
piłkarze jeleniogórskich Karkonoszy. Na pierwszych po
dłuższej przerwie zajęciach w hali przy ul. Złotniczej
ćwiczyło 22 graczy.

Fot. Organizator

Kolejność końcowa:
1. Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie)
2. Piotr Małachowski (rzut dyskiem)
3. Tomasz Motyka (szermierka)
4. Paweł Rańda (wioślarstwo)
5. Aleksandra Dawidowicz (kolarstwo górskie)
6. Sebastian Mila (piłka nożna)
7. Agnieszka Sypień (karate)
8. Łukasz Kubot (tenis ziemny)
9. Katarzyna Mroczkowska (siatkówka)
10. Tomasz Kuchar (rajdy samochodowe)

Wraca do formy

Ewelina Staszulonek (MKS Karkonosze Sporty Zimowe
Jelenia Góra) zajęła ósme miejsce w zawodach Pucharu
Świata w saneczkarstwie na lodowym torze w niemieckim Koenigssee. Wygrała Niemka Tatjana Huefner.

W klasyfikacji generalnej PŚ Polka awansowała na 13. pozycję. Po
pierwszym przejeździe była dziesiąta.
W drugim pojechała bardzo dobrze,
miała szósty czas i awansowała na
ósme miejsce.
Mieszkająca w Świeradowie Zdroju
24-letnia Staszulonek po raz pierwszy
w tym sezonie uplasowała się w

czołowej dziesiątce pucharowych
zawodów. Rywalizację dwójek wygrali Niemcy Tobias Wendl i Tobias
Arlt. Liderzy Pucharu Świata Niemcy
Andre Florschuetz i Torsten Wustlich
zajęli drugie miejsce, na trzeciej pozycji uplasowali się austriaccy bracia
Andreas i Wolfgang Linger.

(ahawer)

Wyniki:

(48,341 + 48,270)

1. Tatjana Huefner (Niemcy) 1.35,324
(47,787 + 47,537)
2. Natalie Geisenberger (Niemcy) 1.35,550
(47,896 + 47,654)
3. Stefanie Sieger (Niemcy) 1.35,867
(47.992 + 47.875)
...
8. Ewelina Staszulonek (Polska) 1.36,611

Klasyfikacja generalna (po 5 z 8 zawodów):
1. Tatjana Huefner (Niemcy) 485 pkt
2. Natalie Geisenberger (Niemcy) 440
3. Anke Wischnewski (Niemcy) 320
...
13. Ewelina Staszulonek (Polska) 139

Klęska KPR
Prawdziwego pogromu doznały piłkarki ręczne KPR-u
Jelenia Góra, które przegrały
w Lublinie 16:43. Do przerwy
SPR prowadził już 21:5. To
największa porażka naszych
szczypiornistek od kilku lat.
Rezerwy KPR-u pod wodzą Dili
Samadowej wygrały zaś z SPR II
Lublin 28:27. SPR Lublin – KPR
Jelenia Góra 43:16 (21:5) KPR:
Krajewska, Kuc, Łoniewska 3,
Romanów 3, Popielarz 2, Tórz 2,
Muras 2, Rykaczewska 2, Bułak
1, Świdzińska 1, Rejfur.
SPR II Lublin – KPR II Jelenia
Góra 27:28 (14:14)

KPR II: Szalek, Kozłowska, Kobzar 9,
Kocela 4, Odrowska 4,
Dąbrowska 4, Buklarewicz 4, Załoga 3,
Stanisławiszyn.

GŁOSUJ NA ZŁOTE DZIESIĄTKI
Ponad osiemset głosów napłynęło do nas na Plebiscyt Najpopularniejszego Sportowca i
Trenera Miasta Jelenia Góra. Za wszystkie głosy zgłoszenia oddane przez Państwa drogą
mailową i poprzez kupony serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej zabawy.
Usługa na którą można wysyłać
SMS w Plebiscycie Sportowym jest
już aktywna.
SMSy należy wysyłać na numer
7116 o treści : PT.PS: imię i nazwisko
kandydata. W odpowiedzi na SMS powinni Państwo otrzymać zwrotnego z
informacją – Dziękujemy za oddanie

głosu w Plebiscycie Sportowym, Wtedy
jest pewność, że SMS do nas doszedł.
Nie wolno używać polskich liter,
tyu: ł, ą, ć, ś, ń.
Uwaga! W jednej wiadomości
można oddać głos na Sportowca i na
Trenera, np. PT.PS: Anna Kowalska,
Jan Kowalski. Tą drogą wybierzemy

trójkę najpopularniejszych i najbardziej przez Państwa lubianych
sportowców i trenera. Głosowanie
trwa do końca stycznia. Co tydzień
będziemy publikować cząstkowe
wyniki. Zapraszamy!

ZŁOTA DZIESIĄTKA SPORTOWCÓW

Rafał Niesobski - koszykówka – KS
Sudety
Majka Włoszczowska – kolarstwo
górskie- CCC Polkowice
Krzysztof Kieć – piłka nożna – KS
Chojnik

Miorosław Uram – piłka ręczna – Finepharm Jelenia Góra
Janusz Lewiński - tenis ziemny – KT
Jelenia Góra
Wojciech Lara – siatkówka – KS AZS
KK Jelenia Góra
Dila Samadowa - piłka ręczna – KPR
Jelenia Góra
Rafał Majda - Jeleniogórski Klub Oyama
karate i muay thai
Wiktor Żuryński – siatkówka na siedząco – Simet
Łukasz Cudyk - lekkoatletyka – MKL
„12”

Wojciech Bijan – piłka nożna – KS
Karkonosze Jelenia Góra
Marcin Pawłowski - lekkoatletyka –
MKL „12”
Łukasz Włoch - rajdy samochodowe Automobilklub Karkonoski
Filip Romański – saneczkarstwo lodoweMKS Karkonosze Sporty Zimowe
Ireneusz Zakrzewski – boks – Power
Boks Jelenia Góra
Tomasz Kołodziejski - lekkoatletyka –
MKL „12” – 15 głosów
Sabina Kobzar – piłka ręczna – KPR
Jelenia Góra

ZŁOTA DZIESIĄTKA TRENERÓW
Marek Przeorski - lekkoatletyka – MKL
„12”
Adam Słomka – badminton – KS
Chojnik
Marek Herzberg - piłka nożna – KS
Karkonosze Jelenia Góra

(red)
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2010.01.01 - 13.20 – 2010.01.08 - 20.05
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 157, OGŁOSZEŃ 1260
AGENCJA fotomodelek - szukam
osoby do współpracy przy agencji
fotomodelek. Najlepiej osoba znająca
temat mody lub poprzednio pracująca
w tej branży. Zainteresowanych proszę
pisać na adres: twister-ek@wp.pl - 668
978 762
AGENCJA Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry. Praca na stałe - 605
097 861
AGENT ds. odszkodowań - agent
dociera do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, podpisuje
umowy i pełnomocnictwa z klientem
oraz kompletuje dokumentację do
sprawy. Cv na: a.salamon@euco.
pl - 508 841 459
APTEKA - poszukujemy magistra farmacji oraz kierownika apteki (z tytułem
magistra farmacji). Oferty proszę kierować pod adres: apteka09@wp.pl

PRACA
DAM PRACĘ
PRZYJMĘ udziałowca - wspólnika do
otwarcia Komisu Meblowego - posiadam duży lokal, dobra lokalizacja,
częściowo meble, minimalny wkład, 0
ryzyka - Jelenia Góra - 506 487 498
RESTAURACJAwKarpaczu-zatrudni
kucharza - 792 371 688
ZATRUDNIĘ panią emerytkę - lub
studentkę do prowadzania dziecka
do szkoły oraz na zajęcia dodatkowe
Cieplice okolice Orlego - 781 879 992
1000 zł. tygodniowo - to nie żart spotkanie informacyjne -14.01.2010
godz.17.30, hotel Feniks - 692 890
195
500 zł. tygodniowo - możliwości rozwoju
w branży medialnej oraz miła atmosfera
w pracy. Cyfra+ - 75 764 70 19

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.

ASYSTENTKA zarządu - wymagania
dyspozycyjność, doświadczenie na
podobnym stanowisku, obsługa komputera, znajomość języka obcego mile
widziana. CV wraz ze zdjęciem prosimy
przesyłać na adres beata@arim.com.
pl - 075 645 28 22
ATNT Cyfra + - dział handlowy - 501
665 790
AUTOMATYK - elektryk - PMPoland
S.A. zatrudni osobę z uprawnieniami
powyżej 1 kV, pożądana znajomość
CNC, PLC oraz uprawnień do konserwacji suwnic. Oferty: praca@pmpgroup.
com - 75 75 510 61
AVON - zapraszam - rozpocznij współpracę z firmą AVON. Wpisowe gratis.
Zarobek do 40%. Możliwość rozwoju.
Kosmetyk w prezencie. Zbuduj swoją
firmę. Spróbuj. To się opłaca. email:
piotraska@vp.pl - 603 749 945; 075
71 30 487
AVON biuro w J Górze - zostań konsultantką Avon, umów się na spotkanie
w naszym biurze. Zarabiaj do 40%z
własnej sprzedaży i do 10% ze sprzedaży
grupy. Prezenty dla nowych, szkolenia
kosmetyczne. Zapraszam gg2536594
- 667 268 964
BIURO nieruchomości City - zatrudnimy
do biura nieruchomości młodą dyspozycyjną osobę z własnym samochodem,
CV proszę przesyłać na adres: cyrek@
nieruchomosci-city.pl - 662 112 344

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

CHAŁUPNICZA - bardzo dobrze płatna
heros1122@wp.pl - 609 347 642
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
CYFRA + - Operator telewizji cyfrowej
zatrudni - 757 647 019
DEKARZ - Firma poszukuje fachowców
do dachów z gontów drewnianych.
Praca za granicą. Dobre warunki. Tylko
fachowcy - 501 418 553
DLAambitnych - Firma poszukuje osoby
gotowe do zarabiania dużych pieniędzy.
Wysokie prowizje - 509 29 66 38
DLAczterdziestolatków - zostań doradcą
finansowym. Bardzo wysokie prowizje.
Szkolenia, świetna atmosfera pracy.
Możliwość awansu na stanowiska
kierownicze. CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl
DLA konkretnych - do opracowywania
programów dietetycznych i przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy Mile widziane doświadczenie
- 669 367 184
DLA miłej dojrzałej - dodatkowa, z
atrakcyjnym wynagrodzeniem dla pani
zadbanej, miłej bez zobowiązań do
pomocy w domu - preferowany wiek
45-60l. - 609 719 841
DLA studentów - dziennych i zaocznych
popołudniami. Płatna za godzinę. Gwarantujemy szkolenie. CV przesyłać na
adres a.lisik@herbatele.com
DO biura - zatrudnię do naliczania płac
i składek ZUS. CV proszę przesyłać
na:as@telvinet.pl - 500 183 189
DO biura nieruchomości - przyjmiemy
do pracy w biurze nieruchomości z
samochodem osoby młode. KODEX
NIERUCHOMOŚCI - 75 64 66 913
DO kwiaciarni - zatrudnię Florystkę
do kwiaciarni w Jeleniej Górze - 502
507 320
DO opieki nad dzieckiem - do opieki
nad 4 miesięcznym dzieckiem raz w
tygodniu w moim domu, a od kwietnia
raczej stałe w miarę dyspozycyjną
osobę, ponieważ pracujemy na 2
zmiany. Najchętniej panią na emeryturze - 515 184 369
DO pracy w kwiaciarni - przyjmę dziewczynę do pracy w kwiaciarni na ul.
Różyckiego - 509 416 060
DOBRE wynagrodzenie - praca w
renomowanej firmie finansowej. Szkolimy płacąc za szkolenie oraz wspomagamy finansowo przez cały rok trwania
stażu - 605 948 002
DODATKOWA lub stała - tylko dla
naprawdę ambitnych i zdecydowanych
- 696 483 541
DORADCAmobilny - praca dla Banku.
Umowa o pracę, cały etat, szkolenie.
Wymagamy: doświadczenia w sprzedaży, zaangażowania, prawa jazdy
kat. B, CV prosimy przesłać na adres:
cv@promore.pl nr ref: JG/J - 058 78
158 800
ELEWACJA budynku - zlecę wykonanie elewacji budynku, pow. ścian 176
m razem z oknami, styropian 12 cm,
moje materiały. Proszę oferty ma maile
- wojtas.timberjack@wp.pl

FIRMA zatrudni asystentkę - Wymagana pełna dyspozycyjność, niebanalny wygląd, CV ze zdjęciem, email:
madar12@onet.eu - 515 848 891
FRYZJERKĘ i tipserkę - na dobrych
warunkach - 667 556 889
GRAFIK, projekty reklamowe - potrzebuję grafika lub osobę, która zajmuje
się projektowaniem reklamowym. Plakaty - jest to zlecenie wielokrotne GG
12997082 - 882 445 991
HOTEL - w Jeleniej Górze zatrudni
fizjoterapeutę, masażystę na dogodnych
warunkach - 502 594 412
HYDRAULIKA - samodzielnego
hydraulika przyjmę do pracy /piece w
kaskadzie, kominki, bufory ciepła - 511
324 011
HYDRAULIKÓW - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz pilnie zatrudni
hydraulików. Podania do 10.01.2009
roku, proszę wysłać na maila : hotel.golebiewski@neostrada.pl - 757 618 042
INSTRUKTOR narciarstwa - Szkoła
Narciarska poszukuje osób z uprawnieniami instruktora w zakresie nauczania
narciarstwa zjazdowego. Praca w
soboty i niedziele www[małpa]sunski.
pl - 609 564 237
INŻYNIER mechanik - PMPoland S.A.
poszukuje osobę na stanowisko: sp. ds.
zakupów. Wymagania: wykształcenie
wyższe mechaniczne, znajomość
języka angielskiego. Oferty: praca@
pmpgroup.com - 075 64 59 524
JEL - Car staż - 075 7649150 wew. 10
KARPACZ pizzerant - z doświadczeniem - 602 115 835
KELNER/BARMAN - Hotel Alpejski w
Karpaczu zatrudni osoby z doświadczeniem zawodowym oraz znajomością
języka niemieckiego na stanowisku
kelner/kelnerka oraz barman. Cv prosimy przesyłać na biuro@alpejski.pl - 75
64 57 800

KELNER/BARMAN-PRACA- przyjmę
do pracy w Ośrodku w Karpaczu kelnera
- barmana - 509 540 158
KELNERKA - barmanka - restauracja w
Karpaczu poszukuje kelnerki - barmanki.
Doświadczenie i język niemiecki lub
angielski - 601 322 379
KELNERKA- przyjmę do pracy kelnerkę
do pensjonatu w Karpaczu Górnym.
Wymagana kultura osobista, podstawy
języka niemieckiego - 502 101 041
KELNERKA Karpacz - Ośrodek wczasowy w Karpaczu zatrudni kelnerkę z
doświadczeniem - 785 714 646
KELNERKA Karpacz - w restauracji
w Karpaczu. Proszę o przesłanie CV
na adres: anetabor@poczta.fm - 501
629 160
KIEROWNIK zmiany ochrony - Pilne
1 osoba - Market - 607 454 112, 609
691 681
KOLPORTAŻ - zatrudnię osoby do
kolportażu ulotek - gazetek reklamowych - wyjazdy w poniedziałek lub we
wtorek oraz w czwartek lub piątek - 791
837 835
KORPORACJA handlowa - Francuski
operator z wieloletnim doświadczeniem
na rynku polskim da szansę na rozwój osobą młodym, kreatywnym. Nie
wymagamy doświadczenia, prowadzimy
własne szkolenia. Od 1800 netto od
zaraz. - 75 764 70 19
KSIĘGOWA. Praca w Jeleniej Górze.
Umowa o pracę. CV i LM proszę wysyłać
na: ormniaka@wp.pl - 505 808 952
KUCHARZ do pizzerii - Poszukiwany
wspólnik (Kucharz) do pizzerii wywozowej. Nowo otwieranej - 695 692 942
KUCHARZ Karpacz - Restauracja
w Karpaczu zatrudni kucharza - 792
371 688
KUCHARZ, kucharka Karpacz - Ośrodek wczasowy w Karpaczu zatrudni
samodzielnego Kucharza/ Kucharkę
- 785 714 646

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Kucharz/kucharka - Rezydencja
Apollo zatrudni kucharza z doświadczeniem na pełny etat. CV proszę przesyłać
na adres joannakornosz@e-apollo.eu
- 664 499 810
Laweciarzy - Firma EuCO poszukuje laweciarzy do współpracy, wysokie
prowizje, profesjonalna obsługa Państwa
klientów, zapraszamy do współpracy.
Branża - odszkodowania - 508 841 459
Laweciarzy - Firma Temida poszukuje laweciarzy do współpracy, wysokie
prowizje, profesjonalna obsługa, zapraszamy do współprac - 509 029 334
Mechanik samochodowy - praca w
Mirsku - 503 125 020
Meneger - prężnie rozwijająca się
firma w branży finansowej przyjmie do
współpracy Menegera, Konsultanta oraz
ankietera. CV prosimy kierować na adres:
inter-glob@wp.pl
Murarz klinkier - Firma budowlana
poszukuje murarzy również klinkier.
Praca za granicą. Tylko fachowcy - 501
418 553
Murarz, cieśla, dekarz - Z doświadczeniem poszukiwani do budowy nowych
domów na terenie Jeleniej Góry. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie CV lub info. o doświadczeniu na
- cieplice10@wp.pl
Na wyspę N - poszukujemy pracowników do pracy na pół etatu przy obsłudze
klientów telewizji N. Stała praca i pensja.
CV ze zdjęciem! na adres biuro@
mont-sat.pl
Nauczyciel tańca - SP nr 10 w Jeleniej Górze poszukuje nauczyciela tańca
w wymiarze 1/3 etatu - 75 764 94 75 lub
75 767 90 31
Niezależnośćfinansowa-poszukuję
do współpracy 3-ch osób ceniących
niezależność, nie tylko finansową, ukierunkowanych na rozwój, kreatywnych i
zdyscyplinowanych. CV na maila: katarzyna_wawryca@wp.pl - 691 96 76 76
Nowy rok - nowa praca. Jeśli jednym
z Twoich postanowień noworocznych
jest znaleźć lepszą pracę i rozwój kariery
zawodowej to musisz zadzwonić. Cyfra
Plus oferuje stanowiska z możliwością
rozwoju - 512 024 421
Od zaraz - Zatrudnię do pracy na myjni
samochodowej - 605 624 541
Odstąpię miejsce w radio taxi w Jeleniej Górze. Cały zestaw taksówkę, radio,
koguta, miejsce w radio taxi JELENIA
GÓRA. Oferty składać na adres maila
eurjel@wp.pl
Oferta pracy - przedsiębiorstwo
SIMET SA Jelenia Góra Stanowisko
- specjalista ds planowania i cen - 075
64 71 506
Ogrzewanie - centralne ogrzewanie
15 grzejników, nowy dom 140 m, piec
25kw z zasobnikiem na paliwa stale,
moje materiały, oferta powinna zawierać
robociznę, moje materiały, oferty na maile
- wojtas.timberjack@wp.pl
OPGB zatrudni - zatrudnimy osobę
dyspozycyjną z biegłą znajomością
komputera do prowadzenia biura. - 505
213 310
Opiekunkado dwuletniej dziewczynki,
najchętniej z Dziwiszowa. Osoba niepaląca. Komfortowe warunki pracy - 519
019 155
Pani do sprzątania - obiektu w Karpaczu.
Najchętniej osobę dyspozycyjną z Karpacza lub okolic - 509 540 158
Pieniądze i rozwój - jeśli szukasz
ciepłej posadki, za 1200 netto plus ZUS
to nie dzwoń! Gwarantujemy jedynie
możliwości rozwoju, szybkie awanse dla
najlepszych i zarobki 2000-3000 netto. 501 665 790
Pilnie poszukuję kierowcy - z autem 693 840 675
Pokojówka - na umowę zlecenie
pokojówkę w ośrodku wypoczynkowym
w Karpaczu - 600 065 529
Poszukujemykucharza - z minimum
2 letnią praktyką na stanowisku kucharz
lub szef kuchni do restauracji w Cieplicach
- 665 501 228
Poszukuję - osobę, która prywatnie
udzieli lekcji tańca towarzyskiego. - 885
303 715
Poszukuję do pomocy w domu
- odpowiedzialnej pani w przedziale wiekowym 40-50, bez zobowiązań, prawo
jazdy mile widziane - 514 251 569
Potrzebna niania - do ośmiomiesięcznej dziewczynki - 669 948 089
Potrzebnymalarz - potrzebna osoba
do pomalowania 20 m sufitu. - 794
314 367

Praca - finanse - Duży niemiecki
koncern zatrudni kadrę do nowo tworzonego oddziału branży finansowej.
Miejsce tylko dla najciekawszych! Prześlij
CV z dopiskiem „REKRUTACJA B.R”:
hmi_wielocha@wp.pl - 500 253 503
Praca- Holandia - Kobiety i mężczyźni,
regularne wyjazdy do pracy w Holandii.
Kontrakt z pracodawcą holenderskim
podpisywany u nas w biurzeALMAVAR,
J. Góra Karola Miarki 52, certyfikat 5185
- 075 647 44 02
Praca - osoby zainteresowane szkoleniem na agenta ds. odszkodowań
proszone są o przysyłanie cv na email:
a.salamon@euco.pl i potwierdzenie
swojej obecności 29. 01. 2010 r. o godz.
17 00 w hotelu Feniks - 508 841 459
Praca biuro - szukamy pracowników
do działu sprzedaży. Wymagania: bdb.
znajomość j. angielskiego, obsługa
komputera, znajomość zagadnień technicznych związanych z rowerami. CV na
adres biuro@rowerowy.com
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 księgowej - na 1/4 lub
1/2 etatu. Możliwość indywidualnego
dostosowania godzin pracy. Praca w
Jeleniej Górze. info@wingstore.aero 602 716 000
Praca dla kucharza - zatrudnię kucharza z doświadczeniem. Restauracja
Hotel Karkonosze w Miłkowie biuro@
restauracjakarkonosze.pl - 601 598 769,
075 76 100 07
Praca dla pani - sprzątnie w pensjonacie, mile widziane gotowanie domowe, od
zaraz - 691 731 374

Pracownik e-mail - (praca w domu).
Wymagany komputer z dostępem
do Internetu. Więcej informacji na
praca1552@gmail.com - 64 789 14
Pracownik operacyjny - Osoba
zatrudniona na ww. stanowisku będzie
odpowiedzialna za sortowanie przesyłek,
wprowadzanie ich do systemu oraz rozliczanie pracy doręczycieli. Oczekujemy
dokładności i dużej dozy optymizmu
- praca2010@gazeta.pl
Pracowników fizycznych - Firma w
Piechowicach koło Jeleniej Góry zatrudni
pracowników fizycznych - kobiety i mężczyzn. Praca w systemie 3 zmianowym
- 757 617 017

Szukam opiekunki - dziecka 2.5 roku.
Najlepiej emerytka z okolic Małej Poczty.
Na razie dorywczo - 601 678 338

Przedstawiciel bankowy - praca
dla dużego Banku. Umowa o pracę,
pełen etat, miła atmosfera. Wymagane
doświadczenie w sprzedaży, prawo
jazdy kat. B, CV prosimy przesłać: cv@
promore.pl - 058 78 158 800
Przedstawiciel finansowy wykształcenie min. średnie, wiek 24+.
Wynagrodzenie: stałe + premia + prowizja. CV i LM na rekrutacja.puf@gmail.
com - 508 265 360
Przedstawiciel handlowy - zatrudnię przedstawiciela handlowego na teren
dolnośląski - wymagania: doświadczenie
w branży spożywczej i gastronomicznej
- 510 100 806

Recepcja - hotel w centrum Karpacz
- 508 903 156

Praca od lutego - zostań przedstawicielem w firmie AXA. Zapewniamy
szkolenia, pracę w ambitnym zespole,
wysokie wynagrodzenie (stałe + premia
+ prowizja). CV i LM na rekrutacja.puf@
gmail.com - 508 265 360
Praca od zaraz - przy robieniu pierogów - 516 125 311
Praca Szklarska Poręba - szukamy
pracownika na stanowisko sprzedawca.
Praca na powietrzu, stoisko handlowe.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV na e-mail: szklarka@op.pl - 600
031 411
Praca w hotelu - zatrudnię do kuchni
przygotowywanie śniadań. Praca na
stałe najlepiej z okolic Karpacza - 500
183 196
Praca w Irlandii - Hurtownia Opal Med
zatrudni do telefonicznej obsługi klienta
w Irlandii. Wymagane wykształcenie
średnie i perfekcyjna znajomość języka
angielskiego. CV: rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
Praca w Karpaczu - osobę do sprzedaży pamiątek - 506 027 079
Praca w magazynie 1/2 etatu - zatrudnię kierowcę - magazyniera do hurtowni.
Wymagamy dyspozycyjności i prawa
jazdy kat B. wiek powyżej 30 lat - 9 zł./h
umowa o pracę - praca.hurtownia@
gmail.com
Praca w Niemczech - dla kobiet, język
niemiecki w stopniu komunikatywnym 601 750 153
Praca w restauracji - Zatrudnię do
pracy w restauracji w Karpaczu: kelnera/
kelnerkę, pomoc kuchenną, kucharza 660 698 176

Studnia - 7m oferta na maile - może
być z materiałem i bez - wojtas.timberjack@wp.pl

Prelegent, prezenter - poszukujemy
osób w wieku m.in 25 lat w mocno rozwijającej się firmie Benedica z Jeleniej Góry
więcej na stronie internetowej CV i list
motywacyjny prosimy wysyłać na adres:
praca@benedica.pl - 50 76 76 196

Pracadodatkowa -ABC Direct Contact
Sp. z o.o. Marki, zatrudni do dystrybucji
katalogów z powiatów: Jelenia Góra,
Zgorzelec, Bolesławiec, Kamienna Góra
i Złotoryja. Kontakt w godz.10.00-16.00 720 497 732

Praca na gospodarstwie - Poszukuję
osób do pracy w gospodarstwie rolnym
przy owcach. Mile widziane osoby
uczciwe, bez nałogów, chcący zamieszkać na wsi, zajmować się pracami w
rolnictwie oraz pracami domowymi - 516
817 625

Student do biura - przyjmę na staż lub
pracy studentkę/a studiów zaocznych o
kierunku finanse, rachunkowość - 609
776 787

Szukam elektryka - wspólnota mieszkaniowa zleci wykonanie schowania
liczników elektrycznych na klatce schodowej - 695 408 641

Praca dla wokalistki - szukam muzykalnej dziewczyny, umiejącej śpiewać,
do 2-osobowego zespołu z keyboardem.
Posiadam wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i keyboardYamahaTyros3 - 503
441 079

Praca kelner/ka - Zapraszamy na
rozmowę kwalifikacyjną doświadczonych
kelnerów do restauracji w Szklarskiej
Porębie - 508 673 701

Sprzedawca - zatrudnię Panią, do
nowo powstającego sklepu z bielizną.
Mile widziana znajomość branży - 600
930 091

Pracuj z nami! -Absolwentów i zaocznych od zaraz. Od 1600 netto, praca w
młodym, zgranym zespole. Awanse dla
najlepszych. Cyfra+ - 501 665 790

Przedstawicieli - francuska firma
zatrudni przedstawicieli ubezpieczeniowo
- finansowych, oferujemy atrakcyjne
zarobki (część stała plus prowizyjna).
CV oraz LM proszę wysłać na maila portret2004@wp.pl - 604 460 269

Praca dodatkowa - ok. 4 - 6 dni pracy
(32 - 48 godzin miesięcznie 5 zł. za
godz.) CV składać w sklepie Miledue ul.
Konopnickiej 14 - 075 75 31 195

Sprzątanie - dodatkowo - praca dla
osoby zatrudnionej już na umowę o
pracę - sprzątanie w godzinach przedpołudniowych - umowa zlecenie - 606
918 651

Recepcja - Karpacz - wymagane
doświadczenie na stanowisku recepcjonista/tka, obsługa komputera i sprzętów
biurowych, komunikatywny j. niemiecki.
Prosimy o przesyłanie CV na adres:
a.jawor@tarasywang.pl
Recepcja - w ośrodku wypoczynkowym w Karpaczu - 509 540 158
Recepcjonistka - Hotel Sasanka
w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistkę CV na adres mailowy hotel@
hotel-sasanka.pl lub kontakt telefoniczny
- 757 528 000
Recepcjonistka - pensjonat w
Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego
na stanowisko recepcjonistki. CV proszę
przesyłać na adres biurosniezka@interia.
eu - 500 238 521
Recepcjonistka - kelnerka - od
zaraz przyjmę do pracy na stanowisko
recepcjonistka-kelnerka do ośrodka w
Karpaczu, mile widziane doświadczenie
w recepcji - 075 76 19 415
Regipsy - na poddaszu ścianki działowe z regipsu 130 m i sufity 55 m, także
z regipsu nowy dom, oferty na maile,
proszę tylko polskie ceny nie z Irlandii wojtas.timberjack@wp.pl
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
Samodzielnego kucharza - kucharza do pizzerii w Jeleniej Górze - samodzielnego, z doświadczeniem - 691
019 488
Serwis internetowy - cenywmarketach.
pl poszukuje wspólnika do prowadzenia
serwisu internetowego. Wymagana
znajomość marketingu internetowego,
pomysłowość. Kontakt: serwis@cenywmarketach.pl
Sklep zoologiczny - w Jeleniej Górze
poszukuje osoby z doświadczeniem na
stanowisko sprzedawcy - 666 744 827
SPA Jelenia Góra - wydzierżawię
pomieszczenie w SPA w Jeleniej Górze
kosmetyczce, tipserce. Niski czynsz - 502
594 412
SpożywczyPiechowice - panią odpowiedzialną uczciwą, ze znajomością kasy
fiskalnej z referencjami z poprzedniego
miejsca pracy. Pełny etat umowa o pracę.
- 506 030 558

Szukam opiekunki do półrocznego
chłopca, praca u mnie w domu, szukam
osoby z doświadczeniem, niepalącej
w wieku do 55 lat, praca na trzy dni w
tygodniu od 9.30 do 18, od kwietnia. 510 183 182
Szukam partnerów - do współpracy,
mile widziane osoby, które lubią się
rozwijać i zdobywać nowe umiejętności.
Chcesz realizować swoje cele, chcesz
mieć jasną ścieżkę kariery, wyślij CV
jola255@@wp.pl - 607 800 188
Szukamyprogramisty PHP - szukamy
programisty do ciągłego rozwijania
portalu. e-mail: biuro@flotea.pl - 695
720 085
Ślusarz - spawacz - atrakcyjna praca
dla samodzielnego ślusarza-spawacza w
zakładzie metalowym w Jeleniej Górze 515 143 290
Tynki - 460 metrów tynków wewnętrznych (gipsowo cementowe), posadzki
180 metrów wszystko maszynowo (na
dzień dzisiejszy inaczej się chyba nie
opłaca?). Proszę oferty kierować na
maile - wojtas.timberjack@wp.pl
Ulotki - zatrudnimy osoby do roznoszenia ulotek reklamowych. Informacje
udzielamy w godzinach 10-16. - 886
980 361
Villa Vital - zatrudnimy kucharza z
doświadczeniem w gotowaniu a la carte
i pomoc kuchenna w Villi Vital w Świeradowie Zdroju - 075 78 16 300
Wakacyjne staże, studenci - kolejna
edycja staży wakacyjnych przeznaczonych dla studentów, którzy są zainteresowani nabyciem nowych umiejętności
w sektorze Hotelarskim w Grecji - 091
434 20 27
Współpraca w Niemczech - Firma
Temida nawiąże współprace z Polakami
na terenie Niemiec, wysokie prowizje,
profesjonalne szkolenia - 784 347 925
Z językiem angielskim - pensjonat Monali
w Karpaczu zatrudni wielofunkcyjną
osobę do pomocy (kelnerka, pokojowa,
recepcjonistka) z doświadczeniem oraz
podstawowa znajomością j. angielskiego
- 075 7618 195, 517 769 888
Z perfekcyjnym angielskim - dodatkowa
praca dla studenta lub absolwenta kier.
ekonomicznego z perfekcyjną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie
(publikacje) - 75 64 74 008
Z własnym samochodem - przyjmę do
pracy kierowcę z własnym samochodem
do rozwożenia pizzy dyspozycyjnego 663 334 099
Zakłady blacharskie - Firma Temida
poszukuje zakłady blacharskie do współpracy, wysokie prowizje, profesjonalna
obsługa, zapraszamy do współpracy.
- 509 029 334
Zarabiaj pieniądze - Nie pracuj często,
ale mądrze! Pomysły dla twojego domu.
Szansa na dodatkowy zarobek. Zapisz
się do Betterware. Proszę dzwonić po
17 - 724 038 715
Zarabiaj z Avon - proponuje dodatkowy zarobek, prezenty, szkolenia i wiele
innych atrakcji, jeśli zdecydujesz się do
nas dołączyć. Brak opłaty wpisowej.
Zadzwoń lub napisz GG6402836 - 692
494 164
Zatrudnię barmankę - do baru w
Cieplicach. CV na adres platinumpartner2008@o2.pl - 509 353 653
Zatrudnię kelnerkę - restauracja w
Kowarach zatrudni kelnerkę lub kelnera,
mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. - 75 718 32 84
Zatrudniękucharza - do produkcji garmażerki godz. pracy 8-16 od poniedziałku
do piątku - dobre warunki Karpacz - 605
297 060

Zatrudnię panią emerytkę - lub studentkę do prowadzania dziecka do szkoły
oraz na zajęcia dodatkowe Cieplice
okolice Orlego - 781 879 992

22 letnia - z prawem jazdy kat. B, książeczką sanepidowską, odbyty staż,
sumiennie wykonująca powierzone obowiązki, praca na stałe - 693 295 620

Zatrudnię w restauracji - w Karpaczu
kucharza i kelnerkę - 502 583 999

24 lata, praca biurowa - bardzo dobry niemiecki, obsługa komputera, prawo jazdy.
Pracowałem na różnych stanowiskach.
Jestem odpowiedzialny i dyspozycyjny
- 608 366 221

Zatrudnimy brygadzistę - do pracy
zagranicą przy szalunkach. Wymagamy
doświadczenia w prowadzeniu grupy,
znajomości języka angielskiego lub
niemieckiego oraz wykształcenia kierunkowego. - 513 126 211

24 latka - od zaraz, ogólne doświadczenie
w handlu, na magazynie oraz na produkcji - 795 664 755

Zatrudnimy młode osoby - salonik
z prasą i art. tytoniowymi w Karpaczu
(netto) zatrudni studentki do pracy.
Dostosowujemy godz. pracy do szkoły
- 693 330 358

24 latka szuka pracy - w JG najchętniej na
stałe, t. ekonomista, podejmę pracę typu:
pomoc kuchenne, pokojowa, sprzątanie,
ulotki, średnia znajomość kasy fiskalnej 501 803 578

Zatrudnimy studentów - praca w
branży finansowej. Wymagane wykształcenie średnie oraz prawo jazdy kat. B. Od
zaraz - prześlij CV z dopiskiem „REKRUTACJA S.P.” na adres: hmi_wielocha@
wp.PL - 500 253 503

25 lat, prawo jazdy B - samochód,
dyspozycyjna, uczciwa, pracowita.
Doświadczenie w obsłudze klienta oraz
gastronomii, od zaraz - 791 246 207

Zlecę naprawę auta - tj. wymianę
uszczelki pod głowicą w Citroen Jumper
maxi 2.2 hdi GG5303589 - 515 604
999
Zostań trenerem - firmy intelektualnie.
Praca na własnej działalności gospodarczej - 606 37 85 94

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Jako kosmetyczka, tipserka. Interesuje mnie wynajem pomieszczenia
w salonie fryzjerskim, solarium - 790
769 171
25 lat, prawo jazdy B - samochód,
dyspozycyjna, uczciwa, pracowita.
Doświadczenie w obsłudze klienta
oraz gastronomii, od zaraz - 791
246 207
Dodatkowej pracy mam 25 lat zajmę się ogrodem, posprzątam lub
inne prace, podejmę każdą, posiadam
Prawo Jazdy kat. B i C dyspozycyjny,
sumienny i pracowity - 798 562 693
Każdą pracę - sprzątanie klatek,
ulic, układanie towaru na produkcje
itp. - 691 119 831
Mam 21 lat - wykształcenie średnie,
znajomość kasy fiskalnej. Jestem
osobą pracowitą, zaradną, szczerą,
od zaraz - 661 279 210
Masażysta- szuka stałej pracy - 661
014 771
Mobilnyksięgowy - podejmie pracę
- 507 540 459
Monter okien i drzwi - podejmie
pracę - własny samochód i narzędzia.
Tylko umowa o pracę - 607 720 825
Najchętniej jako kelnerka - duże
doświadczenie - 509 161 234
Rencistka z Jeleniej Góry - z
doświadczeniem, bez nałogów,
lubiąca dzieci, zaopiekuje się dzieckiem od 1 marca 2010 rok - 507 436
881
Sprzedawca - stolarki okienno
- drzwiowej podejmie pracę - 607
720 825
Zdrowy i wysportowany - były
policjant z doświadczeniem antyterrorystycznym szuka pracy - 783
411 148
21 lat - wykształcenie średnie, znajomość kasy fiskalnej - pracowita,
zaradna, punktualna, rzetelna, pozytywnie nastawiona do pracy - 661
279 210
1/2 etatu - studentka studiów dziennych
podejmie pracę na 1/2 etatu najlepiej w
godzinach popołudniowych. Dobry niemiecki, komunikatywna - 500 870 921
17 latek - dorywcza - pilne - 725 928
586
17 latek na ferie - chciałbym podjąć pracę
na okres dwutygodniowy najlepiej w
Jeleniej Górze lub blisko miejscowości
Barcinek - mam 17 lat mogę w czymś
pomóc, jestem pełen zapału e-mail:
model_15@o2.pl
21 lat - Dobra znajomość języka angielskiego, po technikum żywienia, umiejętności informatyczne, prawo jazdy,
dyspozycyjny i chętny do pracy - 796
580 238
21 latek - młody, pracowity, szubko się
uczy, 21 lat szuka pracy od zaraz. Pracowałem jako kelner 9 miesięcy w Skalnym
i Palmiarni Zielona Góra - potrafię robić
elewacje - 726 748 273
22 lata - po technikum handlowym
podejmę stałą pracę najlepiej w Karpaczu
- 722 053 915

26 lat, studia, samochód - jestem po
studiach (elektronika i telekomunikacja)
nie koniecznie w zawodzie, posiadam
własny samochód. Komunikatywny,
zaradny, solidny, punktualny - 667 611
531
27 latka - pilnie szuka pracy na pół etatu
lub dodatkowej - 796 555 934
29 lat - najchętniej przy regipsach lub jako
pomocnik budowlany - 508 804 880
29 letni mężczyzna - prawo jazdy kat. B,
samochód, bez nałogów z 12 letnim stażem pracy w branżach elektronicznych
i ogrodniczych podejmie pracę - 605
268 457
30 latek szuka pracy - prawo jazdy B,
doświadczenie w prowadzeniu busa,
auto osobowe - 515 128 304
32 lata - kierowca B, C, ewentualnie
dekarstwo ciesielstwo - 512 153 371
32 latek - dyspozycyjny, bez nałogów,
prawo jazdy kat. B, samochód osobowy
- 509 478 562
37 latek - jako kierowca prawo jazdy kat.
B - 782 665 246
38 lat - szukam pracy dorywczej lub
stałej. Rodzaj zatrudnienia obojętny,
orzeczenie II stopnia, prawo jazdy kat. B,
j. niemiecki, doświadczenie na busach 504 727 528
40 latek - jako pomocnik budowlany,
magazynier, monter sieci LAN, tv sat
itd. - 794 373 764
Absolwentka studiów pedagogicznych, podejmie pracę od zaraz. Język
niemiecki w stopniu komunikatywnym,
Obsługa Pakiet MS Office. Kontakt:
andzia20100@op.pl
Absolwentka UE - podejmie
pracę biurową (nieprowizyjną). Biegła
obsługa pakietu MS - Office, j. niemiecki
w stopniu dobrym, prawo jazdy kat. B.
Cechy: uczciwa, komunikatywna kontakt:
wwpraca@op.pl - 661 571 055
AbsolwentkaUE - poszukuję pracy,
bądź stażu - 785 255 931
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego podejmie pracę biurową.
5-cioletnie doświadczenie - 503 072
200
Ambitny - poszukuję pracy w handlu
lub usługach - nie akwizycja - umowa
o pracę, doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej i marketingu oraz obsłudze klienta, Word, Excel, angielski - 791
367 327
Barman - ( 20 lat ) z doświadczeniem,
szczególnie przy robieniu drinków - 514
259 968
Biuro - młoda, dyspozycyjna, z
wykształceniem i doświadczeniem
podejmie pracę w biurze. Oferty proszę
wysłać także na adres: rokicka.beata@
gmail.com - 793 283 050
Branżamotoryzacyjna - 23 lata, prawo
jazdy kat. B, samochód dostawczy.
Podejmę pracę jako kierowca, mechanik,
sprzedawca w sklepie motoryzacyjnym 511 794 144
Budowlaniec - 24 lata, duże
doświadczenie, własny transport - 888
585 982
Budowlaniec - 36 lat duże doświadczenie - 501 073 796
Budowlaniec - młody z doświadczeniem - 691 373 486
Budowlaniec - podejmę się remontu
bądź wykończenia wnętrz. Mam długoletnie doświadczenie w tym fachu. Ceny
do uzgodnienia - 664 592 083
Budowlaniec - prace na budowie
podejmę od zaraz (murarka, tynki,
regipsy, hydraulika, roboty dekarskie) 513 831 195
Budowlaniec - szukam pracy albo
zleceń w budownictwie mam busa i
wszelkie potrzebne narzędzia posiadam
14 lat doświadczenia - 794 373 778
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Budowlaniec - wiek 26 lat, prawo
jazdy kat. B, wykształcenie średnie, kursy
na wózki widłowe i magazyniera - 724
123 889

Jako piekarz - (posiadam doświadczenie) lub inną, posiadam uprawnienia na
wózek widłowy, jestem odpowiedzialny i
chętny do pracy od zaraz - 793 543 796

Kierowca B, C - wózki widłowe,
spawacz (47l.) wieloletnie doświadczenie
kontakt: email:jerzyjereminowicz@op.pl telefon po godz. 16 - 600 408 062

Kosmetyczka, tipserka - wizażystka,
interesuje mnie wynajem pomieszczenia
w salonie fryzjerskim lub solarium w
dobrym punkcie - 790 769 171

Budowlaniec 40+ - szukam pracy
na budowie lub przy remoncie mieszkania odAdo Z, najchętniej okolice Gryfowa,
Lubania, Lwówka - 501 660 776

Jako pomocnik na budowie - na terenie
Jeleniej Góry i Cieplic - 728 561 184

Kierowca B, C, D, E - aktualne badania lekarskie, karta kierowcy, zezwolenie
na przewóz rzeczy i osób, dyspozycyjny
podejmie pracę - 661 059 921

Kucharz - mam doświadczenie w
kuchni włoskiej, polskiej, europejskiej.
Najlepiej od zaraz na terenie Jeleniej
Góry - 507 740 599

Budowlaniec z kat. B, C - Po szkole
budowlanej. Wykończenia wnętrz, jak i
na zew, budowa od podstaw, remonty
pokryć dachowych i inne różne rzeczy.
Chcę pracować i rozwijać się dalej w
moim zawodzie - 511 580 157

Jako sprzedawca - na terenie Jeleniej
Góry - 723 885 113

Kierowca C + E - doświadczenie na
solówce i tandemie wszystkie badania,
przewóz rzeczy, widlaki, karta do tacho
w trakcie - 607 907 494

Kucharz - pomoc kuchenna, pizzzer
do przyuczenia Jelenia Góra - Cieplice 513 048 307

Budowlanka - szukam pracy na
budowie lub wykończenia wnętrz - 691
049 470
Chałupnictwo - jestem młodą,
kreatywną osobą - 693 232 794
Chałupnictwo - montaż długopisów
itp. - 692 885 264
Chałupnictwo - przyjmę każdą
pracę chałupniczą - 516 294 580
Cukiernik - ze stażem podejmie pracę
- 696 554 083
Dodatkowej - miły 25 latek zajmę
się ogrodem, posprzątam lub inna dodatkowa praca podejmę każdą, posiadam
prawo jazdy kat. B i C jestem sumienny
i pracowity, mogę robić wszystko - 502
067 898
Dodatkowej pracy mam 25 lat zajmę się ogrodem, posprzątam lub inne
prace, podejmę każdą, posiadam Prawo
Jazdy kat. B i C dyspozycyjny, sumienny i
pracowity - 798 562 693
Doświadczona sekretarka podejmę pracę w charakterze pracownika biurowego, obsługa komputera,
język angielski i niemiecki, prawo jazdy B,
umiem zorganizować czas i dopilnować
obowiązków - 665 839 239
Doświadczony kierowca - Wiek 28
lat doświadczenie w prowadzeniu aut
dostawczych do 3,5 ton, prawo jazdy B,
B+E podejmie pracę od zaraz NIEKARANY - 695 924 988
Dozorca i inne - podejmę prace z
grupą niepełnosprawności stopień lekki
na terenie Jeleniej Góry jako dozorca czy
też inną - 508 067 632
Dyspozycyjna młoda kobieta - 28
lat z kat. B, obsługą kasy fiskalnej podejmie pracę od zaraz (pełny etat) - 609
584 282
Dziewczyna - młoda, szybko ucząca
się szuka pracy. Najlepiej w sklepie spożywczym, kwiaciarni lub jako opiekunka
- 781 145 983
Elektryk - z uprawnieniami poszukuje pracy na stałe - 793 196 070
Elektryk - złota rączka - 798 497
521
Fryzjerka - doświadczenie, zdolna,
sympatyczna - 506 190 702
Handel- Kobieta podejmie dodatkową
pracę w godzinach popołudniowych od
15-20. - 782 395 035
Hydraulik - jako hydraulik - 787
438 569
Hydraulik-monterinstalacjibudowlanych, 35 lat wieloletnie doświadczenie w
zawodzie, systemy wentylacyjne, kotłownie, przemysłowe oraz specjalistyczne
instalacje - 782 179 766
Hydraulik - z uprawnieniami, woda,c.o., gaz - 798 497 521
Informatyk / programista - szukam
dobrej pracy - programista informatyk.
Znajomości: Html, CSS, JavaScript,
PHP, Photoshop, Illustrator - Adobe,
Administracja Webmastering - design.
xtream@gmail.com
Informatyk szuka pracy - jako programista informatyk. Znajomości: Html,
CSS, JavaScript, Java, PHP (Symfony),
Unix/Linux. Email: whoami@aol.pl
Informatyk, grafik, www - Informatyk,
Grafik Animacji, webmaster, kierowca
Kat. B - Angielski Zaawansowany 28
lat pełna dyspozycyjność. PODEJMĘ
PRACĘ najchętniej w branży informatycznej. - 510 800 281
Inż. telekomunikacji - podejmę pracę
najlepiej na umowę-zlecenie/kontrakt
przy wszelkiego rodzaju instalacjach
kablowych/teleinformatycznych. Kat.
B, samochód oraz narzędzia. - 793
68 68 70
Jako blacharz - elektryk samochód,
pomocnik lakiernika - 075 71 30 268
Jako kelnerka - pomoc kuchenna lub
inne w godzinach np. od 10 do 18 lub
w systemie dzień na dzień w Jeleniej
Górze, Gryfowie. Jestem z Pasiecznika
- 723 699 359
Jako kierowca kat. B - praktykę nieudokumentowaną - 721 320 946

Jako pracownik ogólnobudowlany - i
hydraulik - 781 755 065

Jako sprzedawca - posiadam doświadczenie - 791 350 863
Jako sprzedawca do sklepu - odzieżowego/obuwniczego. Kontakt agatqua11@wp.pl lub 665913713 - 665
913 713
Kadrowa z doświadczeniem Kadrowa z 25 letnim doświadczeniem
podejmie pracę w swoim zawodzie w
okolicy Jeleniej Góry. Biegła znajomość
kodeksu pracy, przepisów bhp oraz
spraw pracowniczych - 602 409 584
Karpacz - może być na powietrzu (stoisko handlowe, parking) - 782 846 082
Karpacz - od zaraz - mężczyzna,
25 lat, pełna dyspozycyjność, podejmę
każdą pracę od zaraz - 781 050 631
Kasjerkalub sprzedawca - Podejmę
pracę jako sprzedawca najlepiej w sklepie
odzieżowym lub inną. Posiadam duże
doświadczenie zawodowe wiek 32 lata,
prawo jazdy kat. B. Mogą być okolice
Złotoryi lub Jelenia Góra - 514 288 323
Kat. A, B, C, D - podejmę pracę dorywczą od zaraz do 18.01. Doświadczenie w
kraju i za granicą - 794 425 775
Każda praca - pół roczne doświadczenie pomoc kuchenna i w pizzerii prace
na budowie, ogrodnictwo, opieka nad
dziećmi, sprzątanie i wiele innych prac,
które wykonuje dobrze, jestem punktualny, solidny itp. - 785 651 603
Każdą pracę - sprzątanie klatek, ulic,
układanie towaru na produkcję itp. - 691
119 831
Kelner Sandra Spa - tylko poważne
oferty - 698 509 635
Kelnerka JG - studentka zaoczna
ekonomii i fotografii podejmie pracę w
trybie natychmiastowym od pn-pt w( różnych zmianach również) Dyspozycyjna,
bogate CV Dzwonić o każdej porze! - 695
828 601
Kelnerka, recepcjonistka - doświadczona, młoda dziewczyna podejmie
pracę jako recepcjonistka lub kelnerka.
- 669 944 474
Kierowca - auta do 3,5t - 667 685
488
Kierowca- kat.A, B,T, C [bez kursu na
przewóz rzeczy], wykształcenie średnie
techniczne - wiek 55 lat, monter aparatów
i układów hydraulicznych, bez nałogów
-Kowary - 721 667 199
Kierowca - kat. B posiadam własne
auto dyspozycyjny 24h - 662 753 294
Kierowca- mam 24 lat wykształcenie
średnie, posiadam prawo jazdy kat. B,
B+E, C, C+E oraz wszystkie potrzebne
kursy i dokumenty, jak również duże
doświadczenie w prowadzeniu aut
ciężarowych - 605 450 812
Kierowca - od zaraz, posiadam
wszystkie kursy i badania prawo jazdy
B, C, E - 794 244 956
Kierowca - posiadam prawo jazdy
kat. B,C,E Ukończony kurs na przewóz
rzeczy oraz kurs operatora koparko-ładowarki. - 790 264 935
Kierowca - prawa jazdy kat. B, C, D
- ważne zaświadczenia, duże doświadczenie w ruchu krajowym i międzynarodowym dyspozycyjny - 518 450 657
Kierowca - prawo jazdy kat. B,
duże doświadczenie w prowadzeniu
samochodów dostawczych, znajomość
Dolnego Śląska, tylko poważne oferty,
dyspozycyjność 25 lat - 694 473 203
Kierowca+bus-własneautodostawcze - 793 945 797
Kierowca B, 24 lata - posiadam
książeczkę zdrowia sanitarno-epidemiologiczną. Osoba dyspozycyjna - 787
208 013
Kierowca B, B + E, C, C+E - mam
24 lata, jestem dyspozycyjny, sumienny,
pracowity, uczciwy, nie boję się wyzwań,
mój pracodawca będzie zadowolony ze
współpracy ze mną, podejmę pracę jako
kierowca lub inną - 725 184 008
Kierowca B, C - kierowca lub jako
pomocnik kierowcy . Dyspozycyjny - 505
288 212
Kierowca B, C - oraz uprawnienia na
przewóz rzeczy i książeczkę sanitarną.
Jestem doświadczony i dyspozycyjny 600 055 024

Kierowca C, E - wszystkie badania
karta do taho, doświadczenie na Unii 793 940 645
Kierowca kat. B - busy, dostawcze,
osobowe, wsiadam i jadę, doświadczenie, dyskrecja zapewnione - 505
092 579
Kierowca kat. B - w hurtowni lub przy
rozwożeniu pieczywa - 723 902 475
Kierowca kat. B - w transporcie lub
hurtowni również dorywczo pojadę jak
ktoś będzie potrzebował kierowcy - 691
975 674
Kierowca kat. B, C - 25 lat, posiadam
duże doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz dobrą
znajomość języka angielskiego - 697
990 390
Kierowcakat. B, C - jako kierowca na
weekendy i ewentualnie popołudnia w
tygodniu. Doświadczenie w transporcie
- 661 718 812
Kierowca lub inna praca - solidny,
uczciwy, niepijący kat. B, C (wieloletnie
doświadczenie), wózki widłowe, ostatnio
pracowałem na budowie. Szukam pracy
w zawodzie. Możliwość przyuczenia do
innego zawodu - 782 223 676
Kierowca z kat. B - jeździłem już
busami 3 lata i poszukuję pracy jako
dostawca itp. na terenie Jeleniej Góry 667 620 869
Kierowca, magazynier - 26 lat, prawo
jazdy kat. B od 6 lat, kierowca aktywny,
uprawnienia na wózki widłowe, kierowca
aktywny, doświadczenie na stanowisku
magazynier - 793 655 022
Kierowca, magazynier - młody 27
lat, prawo jazdy kat. B od 7 lat, kierowca
aktywny, uprawnienia na wózki widłowe
od 8 lat, kierowca aktywny - 792 473
415
Kierowca, pomoc budowlana podejmę pracę jako pomocnik budowlany (doświadczenie budowlane) lub
kierowca (przedstawiciel handlowy) i inne
z tym związane. Cechy: ambitny, punktualny bez nałogów - 665 142 126
Kierownik myjni - 11 lat doświadczenia w zakresie kosmetyki samochodowej,
dyspozycyjny - 515 972 368
Kierownik rejonu - Wieloletnie
doświadczenie w handlu na stanowiskach kierowniczych. Ostatnia praca
jako kierownik rejonu w dużej sieci
dyskontowej. Praca woj. dolnośląskim i
okolice. Dyspozycyjność. Prawo jazdy
kat. B - 661 011 609
Kobieta - dyspozycyjna, komunikatywna, wykształcenie średnie podstawy
komputera, j. niemiecki, angielski znajomość kasy fiskalnej - 783 747 044
Kobieta - jako pani sprzątająca - 796
858 784
Kobieta - młoda 25 latka pracowita,
sumienna poszukuje stałej pracy - 721
470 127
Kobieta - Pracowita i uczciwa kobieta
lat 32 podejmie pracę w charakterze pani
sprzątającej - 506 696 450
Kobieta24 lata - od zaraz, wykształcenie wyższe I stopnia, studentka zaoczna,
odpowiedzialna, komunikatywna - 724
111 906
Kobieta, 30 lat - znajomość jęz. niemieckiego, podejmie pracę w Świeradowie, najchętniej w hotelu lub pensjonacie.
Można pisać również na adres: edi789@
interia.eu - 663 372 932
Kobieta, lat 53 - podejmie pracę w
Holandii rejonie Horstu Venlo - 796
704 134
Kobieta, wykształcenie średnie podstawa kasy fiskalnej, podstawa
komputera, dyspozycyjna, komunikatywna, komunikatywnie język niemiecki
i angielski szuka pracy - tylko poważnie
oferty - 873 747 044
Kolportaż ulotek - przeprowadzę
profesjonalny kolportaż ulotek i gazetek
reklamowych na terenie Jeleniej Góry szybko i solidnie - 505 395 801
Konserwator - solidny, uczciwy,
bez nałogów, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera podejmie od dnia 01.02.10
pracę na stale konserwatora obiektu
budowlanego, pensjonatu - 698 700
755

Kucharz - znajomość kuchni włoskiej,
polskiej, greckiej, wiele innych umiejętności, prawo jazdy kat. B - 506 151 602
Kucharz z doświadczeniem - najchętniej w Jeleniej Górze - 792 256 427
M 40 - Jelenia Góra - Cieplice. Żadna
praca nie hańbi a nauczyć można
się wszystkiego. Oferty (ewentualne)
proszę przesyłać na e-maila wadek38j.
gora@wp.pl
Magister - zarządzania i marketingu
podejmie pracę w hotelarstwie, bankowości lub handlu (kobieta) Posiadam
doświadczenie w hotelarstwie (kierownik
hotelu) - 502 364 370
Mam 21 lat - wykształcenie średnie,
znajomość kasy fiskalnej - pracowita,
zaradna, punktualna, rzetelna, pozytywnie nastawiona do pracy - 661 279 210
Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe
oraz posiadam prawo jazdy kat. B - 668
947 802
Mam 34 lata - i wykształcenie średnie.
Posiadam doświadczenie w handlu i
uprawnienia do kierowania wózkiem
widłowym - 607 666 821
Masażysta - podejmę pracę jako
masażysta - 668 918 729
Masażysta - szuka stałej pracy - 661
014 771
Mechanik - samochodowy lub coś
podobnego z branży motoryzacyjnej,
dobra znajomość motocykli aut itp - 883
601 725
Mężczyzna - lat 25 - posiadam prawo
jazdy kat. B - 781 670 570
Mężczyzna23 lata - doświadczenie w
handlu - 793 128 586
Mężczyzna 23 lata - wykształcenie
średnie, znajomość j. niemieckiego,
obsługa komputera - poszukuję pracy
od zaraz - 790 772 484
Mężczyzna26 lat - z dyplomem ukończenia wyższych studiów mgr podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry i okolic,
doświadczenie w handlu, prawo jazdy
kat. B - 791 560 269
Mężczyzna 44 lata - dyspozycyjny,
uczciwy, pracowity podejmie każdą pracę
w kraju lub zagranicą - 604 147 034
Mgr socjologii - podejmę pracę dodatkową. Doświadczenie w administracji
publicznej (7 lat), komunikatywny język
niemiecki. Najchętniej przy projektach
unijnych itp. kontakt monika-w@o2.pl
Młoda - na stanowisko kelnerki do
baru, restauracji lub prace dorywcze 669 216 975
Młoda - uśmiechnięta, ambitna,
wykształcenie średnie ekonomiczne 601 678 338
Młoda, ambitna - podejmę się każdej
pracy. Wykształcenie średnie, znajomość
języka angielskiego w stopniu podstawowym, prawo jazdy kat. B - 607 063 774
Młody 19 lat - dyspozycyjny, sprytny,
uczący się - podejmę pracę od zaraz
od poniedziałku do piątku - jakąkolwiek
- 514 488 546
Młody 20 lat - od zaraz, ambitny,
pracowity, szybko się uczę, podejmę
każdą pracę - posiadam prawo jazdy kat.
B - 721 239 482
Młody 21 - w JG lub okolicach budowy
fabryki zakłady stolarskie rzemieślnicze
itp. - 796 625 709
Młody 23 lata - prawo jazdy kat. B,
własne auto uprawnienia na wózki
podnośnikowe, wzorowe referencje z
poprzedniej firmy, dyspozycyjny - 518
403 312
Młody chłopak z kat. C - szukam
trudnej pracy na starych wozach dającej
dużosatysfakcji.Kierowcazzamiłowania!
- 605 311 362
Młody mężczyzna - dyspozycyjny z
wykształceniem średnim, prawem jazdy
kat. B podejmie prace na terenie Jeleniej
Góry - 796 212 248
Młody szuka pracy - mam 24 lata i
licencjat z administracji podejmę pracę
w zawodzie lub też inną. Jestem młodym
energicznym mężczyzną który żadnej
pracy się nie boi - 517 706 769
Młody, ambitny, uczciwy - ze średnim
wykształceniem, lat 22 podejmie pracę w
okolicy JG - 605 839 408

Młody, dyspozycyjny - kierowca kat. B,
magazynier, praca na produkcji 24 lata,
wykształcenie średnie - 506 898 872
Młody, dyspozycyjny - mężczyzna
podejmie pracę: wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera,
znajomość języka angielskiego, inne
umiejętności w zanadrzu - 793 212 533
Młody, od zaraz - 22 lata. Doświadczenie w budownictwie (płytki, panele,
regipsy), w handlu. szybko i chętnie nabywam nowe doświadczenia, odporność
na stres - 793 332 003
Młody, prawo jazdy kat. B - lat 22,
technik mechanik, doświadczenie w
prowadzeniu busa, pracy na budowie
oraz mechanice pojazdowej, sumienny,
uczciwy - 667 085 802
Młody, z prawem jazdy kat. B - szukam
pacy stałej, umiejętność obsługi komputera, kas fiskalnych, doświadczenie zawodowe - praca w centrum ogrodniczym na
stanowisku sprzedawca, kierowca - 605
580 519
Mobilny księgowy - podejmie pracę
- 507 540 459
Monter okien i drzwi - podejmie pracę
- własny samochód i narzędzia. Tylko
umowa o pracę - 607 720 825
Na 1/2 etatu - może być w sklepie,
restauracji na rano - 722 242 922
Na 1/2 etatu - w sklepie spożywczym
posiadam doświadczenie - 664 533
464
Na budowę - doświadczenie - remonty
i wykończenia wnętrz kompleksowo.
Łazienki od A do Z. - 601 682 242
Nabudowę - doświadczenie przy remontach i wykończeniu wnętrz. Regipsy,
gładzie, malowanie, panele - łazienki od
a do z - 601 682 242
Na budowie - jako cieśla szalunkowy lub
zbrojarz - 882 508 680
Na budowie - robiłem już na budowie
przez 4 miesiące, mam 19 lat - 605
912 421
Na pokoje i konserwator - podejmiemy
pracę w pensjonacie na stanowiskach
sprzątaczka oraz konserwator proszę o
kontakt - 665 729 616
Na stałe - mam 21 lat, posiadam prawo
jazdy kat. B, jestem osoba szybko się
ucząca z zawodu elektromechanik.
Podejmę pracę na stacji nalewając
paliwo, do zakładu na taśmę lub mechanika. - 880 480 588
Naterenie Jeleniej Góry - lub Mysłakowic
27 lat, średnie (sprzątanie, opieka nad
dzieckiem, sklep, solarium lub inna) - 696
889 882
Na weekendy - uczeń, łatwość nawiązywania kontaktu, miłe usposobienie,
znajomość kasy, prawo jazdy - 721
326 068
Naweekendy - w charakterze kelnerki na
weekendy (dziewczyna 18l ucząca się w
technikum gastronomicznym) najlepiej w
okolicach Karpacza, bądź Jeleniej Góry
- 794 929 036
Naweekendy lub po 16 - jestem uczniem
technikum informatycznego poszukuję
pracy na weekendy lub w tygodniu po
godzinie 16. Proszę o kontakt - 725
212 628
Najchętniej jako kelnerka - duże
doświadczenie - 509 161 234
Napraważarówki diodowe - naprawię
żarówki diodowe. e-mail: arouter@
wp.pl z podanym typem żarówki (np.
E27) i objawami (np. nie świeci, świeci
szczątkowo, pojedyncze diody, słabo,
itp.) - 697 520 290
Nauczyciel muzyki - mężczyzna
z dyplomem magistra sztuki - 791 560
269
Nauczycielkamatematyki - na emeryturze, podejmie pracę w zawodzie lub
inne propozycje. Rejon Jeleniej Góry lub
najbliższe okolice. - 785 636 548
Niepełnosprawny - podejmie
pracę lub staż np. na automyjni, w biurze,
na magazynie itp. Region Gryfowa Śl. lub
J Góra - 607 725 121
Niepijący - dyspozycyjny 35 latek,
praktyka w handlu, prawo jazdy kat. B,
kilkunastoletnie doświadczenie, także
jeżdżę busami - 508 383 074
Ochrona - licencja II st. - 661 061
942
Od zaraz - dyspozycyjny, prawo jazdy
kat. ‘’B’’, z uprawnieniami na wózek
widłowy, bez nałogów, komunikatywny
ze swoim autem - 724 313 596
Od zaraz - pięćdziesiąt lat, średnie, kilka
innych kursów, nie koniecznie w biurze,
prawo jazdy, dyspozycyjny, nie zależny
- 792 231 058
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Od zaraz - Poszukuję pracy na terenie
Jeleniej Góry. Mogę zacząć od zaraz.
Absolwentka technikum hotelarskiego
- oferty pracy w zawodzie lub dowolnej
branży - 722 072 486
Operator kierowca - 24 lata, prawo
jazdy B, C, operator: ładowarki III kl.,
żuraw samojezdny 32T, koparki III kl.,
HDS 6T, suwnice - 668 169 041
Operator koparki - umiem pracować
na koparce, tylko jestem bez uprawnień,
bo mnie nie stać, 20 lat - 669 969 718
Operator wózków widłowych mężczyzna w średnim wieku podejmie
prace jako operator wózków widłowych
z kilkunastoletnim doświadczeniem na
tym stanowisku - 667 085 768
Opiekunka osoby starszej - doświadczona opiekunka osób starszych (ukończony kurs potwierdzony certyfikatem),
podejmie się opieki osoby starszej
w Jeleniej Górze lub okolicach - 512
489 742
Pani - uczciwa i solidna kobieta podejmę
pracę w charakterze osoby sprzątającej
- 796 858 784
Pedagog szuka pracy z osobami
niepełnosprawnymi lub dziećmi, lub
młodzieżą albo wszelkiej innej, ale nie
akwizycji. oligopraca@gmail.com
Podejmę każdą przyzwoitą pracę,
nie akwizycję, najlepiej w godzinach od
7-15 - 509 939 976
Podejmę pracę w przedszkolu lub w
świetlicy. Posiadam doświadczenie w
pracy z dziećmi (świetlica, przedszkole)
- 667 130 597
Podejmę się każdej pracy - jestem
otwarta na propozycje - 723 529 327
Podejmęwspółpracę-perkusistaporuszający się w wielu gatunkach muzycznych poszukuje zespołu do współpracy
z myślą grania na tzw. chałturach.Telefon
po godzi 18 tej - 511 724 059
Pokojowa - na terenie Karpacza 513 048 144
Pomoc kuchenna - mam doświadczenie jako kucharz 4 lata - 667 417 496
Pomoc kuchenna - na terenie Jeleniej
Góry - 691 019 891
Pomoc kuchenna - pani 44 lata, jako
pomoc w pensjonacie, domu wczasowym, szkole. Aktualna ks.san. bez
nałogów (bez zakładania firmy) zmotoryzowana, dyspozycyjna - 725 203 743
Pomoc kuchenna/kucharz - młody,
ambitny, szybko nawiązujący nowe
kontakty, dyspozycyjny zawsze, mam
2-letnie doświadczenie zawodowe - 781
145 918
Pomocnik budowlany - malarz delegacja - 667 456 330
Pomocnik na budowę - podejmę
pracę od zaraz - 697 453 664
Poszukuję - młody, dyspozycyjny
wykształcenie średnie techniczne, 28
lat - 726 193 247
Praca - dyspozycyjna, energiczna
emerytka lat 56 z samochodem podejmie
pracę - 504 786 104
Praca biurowa - młoda, z wykształceniem podejmie pracę w biurze w charakterze sekretarki-asystentki, pracownicy
biurowej - 605 678 032
Praca dodatkowa - co drugi dzień i co
drugi weekend - 609 234 506
Praca na ferie i weekendy - najlepiej
w charakterze kelnerki. Jestem młoda,
komunikatywna i mam doświadczenie
w tym zawodzie. Proszę o kontakt od
godziny 16. - 785 243 671
Pracana weekendy - dwie dziewczyny
w wieku 20 lat (uczennice Technikum
Hotelarskiego) podejmą pracę na weekendy - 725 853 802
Praca na weekendy - język niemiecki,
bogate doświadczenie zawodowe - 781
875 564
Pracaod zaraz - kobieta lat 36 podejmę
prace od zaraz nawet na 1/2 etatu sprzątanie lub opieka nad dzieckiem lub osobą
starszą - 696 972 534
Praca przy wykończeniach - młody,
kat. B z doświadczeniem przy malowaniu, gipsowaniu i innych pracach
wykończeniowych, szybko się uczę - 723
778 997
Praca stała, dodatkowa - mam 29 lat,
10 letni staż pracy, wykształcenie wyższe
filologiczne szukam stałej lub dodatkowej
pracy - 516 158 438
Praca w magazynie - pracowałem
3 lata w firmie Sse Draexlmaier jako
magazynier - 886 609 727
Pracownik budowlany - młody,
dyspozycyjny z własnym samochodem
i doświadczeniem w pracach ogólnowykończeniowych podejmie od zaraz
- 791 533 711
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PRACOWNIK budowlany - staż i
doświadczenie - 501 812 756
PRACOWNIK budowlany - w firmie
budowlanej lub wykonam indywidualnie
prace wykończeniowe: gładzie, regipsy,
malowanie, glazura, panele hydraulika
(okolice Jeleniej Góry) - 668 823 266
PRAWIE każdą pracę - młody mężczyzna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, masażysta, fizjoterapeuta
z niedużym doświadczeniem. Szukam
pracy niekoniecznie związanej z zawodem i najlepiej bez ... - 798 100 895
PRAWO jazdy kat. B - wykształcenie
średnie, dyspozycyjny, komunikatywny
- 665 304 505
PRAWO jazdy kat. B, C - operator
wózków widłowych, dobra znajomość
komputerów i języka angielskiego - 725
094 434
PRAWO jazdy, uprawnienia - 31 letni,
kat. B, C, uprawnienia na wózki widłowe
i koparko-ładowarki szuka stałej pracy 668 306 116
REGIPSIARZE za granicę - dwóch
doświadczonych regipsiarzy (wiek 52,
28 lat) podejmie pracę w krajach UE.
Wcześniej pracowaliśmy w Austrii. Podstawy j. niemieckiego oraz prawo jazdy
B. - 609 317 930
RENCISTKAz Jeleniej Góry - z doświadczeniem, bez nałogów, lubiąca dzieci,
zaopiekuje się dzieckiem od 1 marca
2010 Rok - 507 436 881
ROZDAM ulotki - ulicznie rozdam ulotki
niedrogo i szybko - 603 783 521
ROZNOSZENIE ulotek - na terenie
Jeleniej Góry - 693 859 654
SKLEP, bufet, hurtownia - wykształcenie
średnie, doświadczenie w handlu, prowadzenie bufetu, kurs fakturowanie komputerowe i obsługa kas fiskalnych, naliczanie
marży, rozliczanie - 693 501 118
SOLIDNY budowlaniec - od kilku lat
pracuję przy różnego rodzaju remontach,
jestem w stanie solidnie wykonać niemal
każdą budowlaną pracę, posiadam
własny sprzęt. - 698 448 976

SPAWACZ mag - posiadam certyfikat spawacza, uprawnienia na wózki
widłowe, prawo jazdy kat. „B” - 517
478 710
SPRZEDAWCA - młody 22 lata podejmie pracę jako sprzedawca na terenie
jeleniej Góry - dyspozycyjność, aktualna
książeczka sanepidowska ukończona
szkoła zawodowa o kierunku sprzedawca - 883 496 837
SPRZEDAWCA - w sklepie, 41 lata,
doświadczenie, obsługa kasy fiskalnej
(również na nie pełny etat) - 691 019
891
SPRZEDAWCA22lata-doświadczenie,
obsługa kasy fiskalnej, 2 lata stanowisko
kierownicze, uprawnienia na wózki elektryczne - 511 298 966
STACJE paliw - sprzedawca - kasjer
na stacji paliw Mirsk, Świeradów Zdrój,
Gryfów Ś., Lubań. Posiadam prawo jazdy
kat. B z samochodem, wykształcenie
średnie. Kobieta 23 lata - 513 942 057
STAŁA praca lub staż - 25 lat, podejmę
staż lub stałą pracę w Jeleniej Górze (NIE
agent, przedstawiciel), wykształcenie
wyższe, znajomość obsługi komputera,
urządzeń biurowych, szybko się uczę agata844@op.pl - 663 500 837
STAŁA praca lub staż - młoda (23 lata)
dyspozycyjna, prawo jazdy, obsługa
komputera i pakietu Office, wyższe
wykształcenie humanistyczne, podstawy
języka niemieckiego - 509 507 930
STRÓŻ - podejmę prace jako stróż w
Jeleniej Górze - 512 541 844
STRÓŻ, dozorca - konserwator - Karpacz i okolice - 691 795 109
STUDENTfilologiiangielsko-germańskiej
podejmie pracę(najchętniejweekendową
ale wymiar godzin jest do uzgodnienia)od
zaraz. Posiadane doświadczenie: kelner,
sprzedawca, korepetytor - 667 253 135
STUDENT stacjonarny UE - w Jeleniej
Górze, na 2 zmianę lub weekendy na
terenie Jeleniej Góry lub Cieplic. Posiadam prawo jazdy kat. B oraz dobrą
znajomość języka angielskiego - 603
485 084

STUDENT zaoczny - poszukuje pracy
w branży handlowej, prawo jazdy kat.
B, znajomość j. niemieckiego, posiadam
własny samochód - 500 538 398
STUDENTKA - pedagogika przedszkolna - zaoczne, praca w przedszkolu
- staż lub opieka nad dzieckiem Piechowice lub bliska okolica, prawo jazdy kat.
B - malgoska3_23@o2.pl
STUDENTKA-studiówdziennychszuka
pracy na weekendy - 509 374 290
STUDENTKA administracji - zaoczna
5-go roku administracji publicznej
podejmie pracę, najchętniej biurową.
Odbyty staż jako referent ds. biurowych.
Komunikatywny język niemiecki - 506
411 759
STUDENTKA dzienna podejmie pracę
wieczorami i w weekendy na terenie
Jeleniej Góry - 668 992 000
STUDENTKA UE - 24-lata 3-go roku
na Uniwersytecie Ekonomicznym
(zaoczne) podejmie stałą pracę - 889
490 529
STUDENTKA zaoczna - (23 lata)
podejmie pracę w Jeleniej Górze (praca
z dziećmi, obsługa komputera, plastyka),
aktualna książeczka sanepidu - 781
133 913
STUDENTKA zaoczna - 23 lata, licencjat z pedagogiki. doświadczenie w
pracy z dziećmi, za barem i w biurze,
obsługa kasy fiskalnej. podejmę prace
na cały etat w Jeleniej Górze - 661
702 037
SZUKAM jakiejkolwiek pracy - mam
średnie wykształcenie i 21 lat - 726
505 417
SZUKAM pracy, od zaraz - w magazynie lub fabryce od zaraz, doświadczenie
- 886 540 377
TECHNIK mechanik - złota rączka - 517
234 471
UCZEŃ zaoczny - 18 lat, od zaraz,
znajomość j. niemieckiego i aktualna
książeczka sanepidu - 509 262 091
ULOTKI - podejmę pracę roznoszenie
ulotek - 603 368 531

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

W budownictwie - 29 lat, dyspozycyjny,
uczciwy, z doświadczeniem, własny
samochód, podejmie pracę na budowie
od zaraz - 793 164 611
W gastronomii na terenie Jeleniej Góry,
dyspozycyjna - 794 210 627
W handlu lub barze - mam duże doświadczenie w handlu, obsługa kas fiskalnych
i komputera, prawo jazdy kat. B - 721
035 494
W Jeleniej Górze, Kowarach lub Karpaczu. Pracowałam dwa lata w markecie,
ukończyłam szkole zawodową - sprzedawca. Mam 20 lat - 665 876 741
W salonie fryzjerskim lub kosmetycznym - posiadam papiery na stylizację
paznokci, fryzjerstwo i niedługo kończę
szkołę kosmetyczną - 697 266 494
W serwisie okien PCV - 33 lata, w serwisie okien PCV, wymiana szyb, regulacja,
konserwacja, montaż, z Mysłakowic, bez
prawa jazdy - 663 368 823
WEEKEND - prawo jazdy kat. B, piekarz
- 883 605 623
WEEKENDY lub popołudnia - 17 latka
od zaraz podejmę się jakiejkolwiek pracy
w weekendy, bądź popołudnia - 726
247 002
WOKALISTKA - jestem doświadczoną
wokalistką (śpiewałam w zespole weselnym). Szukam pracy jako wokalistka
w jakimś odpowiedzialnym zespole
muzycznym. Gram również na gitarze.
Proszę dzwonić po 16 stej - 667 268
917
ZAOCZNA - uczennica szkoły zaocznej
podejmie pracę w sklepie odzieżowym,
na stoisku z pamiątkami itp. punktualna,
dyspozycyjna, uprzejma - 511 692 472
ZAWODOWY elektryk - podejmę stałą
lub dorywczą pracę w zakresie projektowania, wykonawstwa i oceny instalacji:
elektrycznych, alarmowych, sieciowych,
RTV-SAT - 791 818 795
ZDROWYi wysportowany - były policjant
z doświadczeniem antyterrorystycznym
szuka pracy. - 783 411 148

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
3 pokojowe Zabobrze - poszukujemy
bardzo pilnie mieszkania 3 pokojowego
na Zabobrzu 3 - nr lic. 3059 - 668
667 637
4 pokojowe Zabobrze III - 1-3 piętro.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
ABN Stępień Nieruchomości - dla zdecydowanego klienta działka budowlana
lub dom w Świeradowie. Osoba odp.
zawodowo: Banaszak Dorota licencja
10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
DLAzdecydowanego klienta - mieszkanie 2-3 pokojowe w Jeleniej Górze do
drugiego piętra może być do remontu.
Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 509 156 552
DOM - wolnostojący w Jeleniej Górze
lub bliskiej okolicy, dla zdecydowanych
klientów - NŻ - 667 219 752
GRYFÓW lub Lwówek Śl. - pilnie
poszukuję mieszkania dwupokojowego
o powierzchni ok. 50 m2 do pierwszego
piętra, do zamieszkania, w rozsądnej
cenie. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 869 172
MIESZKANIA - 2, 3 pokojowego po
remoncie w centrum JG do 170 tys. NŻ.
Lic. 9549 - 660 408 360
MIESZKANIE 3 pokoje - na Zabobrzu,
najlepiej blok z windą, lub pierwsze
piętro. Pilnie za gotówkę. NŻ - 667
219 752
MIESZKANIE w Cieplicach 3-4 pokoje
- do 170000. Wymagany dobry stan
budynku i mieszkania - 665 655 379
PILNIE 2, 3 pokojowe - ul. Kiepury,
Moniuszki, Bacewicz, Noskowskiego
z balkonem, pierwsze, drugie piętro do
140 tys. NŻ. Lic. 9549 - 660 408 360
PILNIE mieszkanie - w Jeleniej Górze
lub okolicach lic. 9549 - 793 363 574

PILNIE poszukuję mieszkań - na Zabobrzu, 2 i 3 pokojowe. Nieruchomości
Cztery Kąty lic. 7453 - 785 535 613
POSZUKUJĘmieszkania3pokojowego
- preferowana lokalizacja Zabobrze III.
Mile widziane mieszkania od 1 do 3
pietra. Cena max. 220 000 PLN - 609
104 106
STARY dom - do remontu w Szklarskiej
Porębie - 506 088 401

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
DZIAŁKAbudowlanawPiechowicach
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
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
2 pokojowe (1/2 domu wSobieszowie)
- 667 268 932
DZIAŁKA rolna 0,11 ha miejscowość
Bobrów, okolice Jeleniej Góry - 508
222 759
SPRZEDAM lub wydzierżawię budynek gospodarczy, wolnostojący,
nadający się na każdą działalność,
wszystkie media, ogrodzone w Piechowicach - 696 594 665
PILNIE - Cieplice, 4p, C.O., siła + suteryna 32 m2 na działalność, mieszkanie, spokojna willowa dzielnica, widok
na góry lub zamienię na mniejsze
(chętnie wysoki parter) - 660 130 645
MIESZKANIE Cieplice - 53 m2, cena
175.000 - dzwonić 17-20 - 75 75 212
38
WŁASNOŚCIOWE 3 pokojowe, atrakcyjne położenie, sieć marketów w
pobliżu 54 m2, możliwość kupna
garażu Zabobrze II - 501 038 525
KAWALERKA30 m2, II piętro ( okolice
Żeroma ) - 604 221 464
287000. 108 000 zł mieszkanie - po
kapitalnym remoncie, stan developerski podwyższony. 35 m2, 2 pokoje,
wysoki parter, w pobliżu centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
285535. 2 pokoje w Piechowicach - w
bloku na parterze, 36 m2, 119 tys.,
Pelkom lic. nr 9482 - 606 405 109
285390. 280 000 zł. dom - wolnostojący, po remoncie, z dużym
pomieszczeniem gospodarczym, 7
km od Jeleniej Góry. NŻ Lic. 9549 667 219 752
286987. 3 pokojowe - przy ul. Wyspiańskiego lic. 7867 ABN Stępień - 662
009 700
287461. 3 pokojowe na Zabobrzu mieszkanie 60 m2 po remoncie, duży
balkon i spora piwnica. Niskie koszty
utrzymania! - 508 240 832
287501. 4 pokojowe 113 m2 centrum
JG - wysoki parter w kamienicy w
centrum miasta. Nowe instalacje, piec
c.o. dach. Super na mieszkanie i na
działalność 260.000 do negocjacji nr
lic. 3059 - 668 667 637
286045. 47m2 - 2 pokoje - bardzo
ładne na osiedlu orlim. Mieszkanie
po remoncie do odświeżenia. Bardzo ciekawa propozycja. Atrakcyjna
cena. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
286005. 58 000 zł działka - budowlana,
o powierzchni 1372 m2, prąd przy
działce, studnia, atrakcyjna lokalizacja
w Dziwiszowie. NŻ Lic. 9539 - 667
219 752
287614. 64 m2 na Zabobrzu II - mieszkanie, po remoncie, 3 pokoje, wysoki
parter w bloku z windą. 207 000 zł. NŻ
Lic. 9549 - 667 219 752

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

285579. 80 000 zł. mieszkanie - 46
m2, 2 pokoje, pierwsze piętro w bloku z
garażem i ogródkiem w Barcinku. NŻ Lic.
9549 - 667 219 752
285440. Adaptacja strychu - dwupoziomowe, 90 m2, 170m2, cena 2000 zł.
za m2. Nieruchomości Żebrowscy Lic.
9549 - 509 156 552
286462. Atrakcyjne trzypokojowe mieszkanie na I piętrze z balkonem w
wyremontowanej kamienicy 63 m2, cena
237 tys. zł. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
285937. Bardzo ładne - trzypokojowe
mieszkanie w Mysłakowicach w domu
czterorodzinnym, po kapitalnym remoncie z kominkiem. N.Żebrowscy lic. 9549
- 505 074 854
285360. Bardzo ładne mieszkanie - w
kamienicy w centrum miasta 90m2 z
dwoma balkonami na pierwszym piętrze.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. 509 156 552
286468. Cieplice - dwupokojowe - mieszkanie na Oś. Orlim położone na III piętrze,
47 m z dużą wyposażoną kuchnią. Cena
150 tys. zł Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
286471. Cieplice m-4 - Mieszkanie w
kamienicy z ogródkiem II piętro, ogrzewanie gazowe i kominek. Cena 190 tys.
zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
285914. Czarne - atrakcyjna działka
budowlana na Czarnym. Dorota Banaszak, nr lic 10171 - 508 240 826
285408. Dobra cena - za 3ha gruntów, z
dobrą lokalizacją przy drodze asfaltowej,
okolice Wlenia - N.Żebrowscy lic. 9549 505 074 854
285493. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący 245 m2 wraz z wolnostojącym
budynkiem gospodarczym o powierzchni
76 m2,w okolicach Jeleniej Góry - 608
476 183 i 608 021 872
287471. Duże mieszkanie, centrum - 80
m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka i
przedpokój. Pomieszczenia te są spore i
ustawne. Całość wymaga odświeżenia.
Możliwość parkowania samochodu pod
domem - nr lic. 7867 - 508 240 832
285592. Dwupokojowe 127 tys. - mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 48 m2 w Piechowicach,
os. odp. zaw.: R.Żukowski lic. 7867 - 508
240 828
285506. Dwupokojowe w Cieplicach - na
Oś. Orlim, 47 m2, III piętro, cena 150
tys. zł. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
286578. Działka Górzyniec - 4512 m2
pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną, widok na góry, dojazd asfaltowy.
Pelkom 10728 - 501 181 875
287467. Działka na polanie - Przepięknie
umiejscowiona w leśnym zaciszu, działka
o powierzchni 26 arów. Wymarzone miejsce dla szukających ciszy i spokoju - nr lic.
7867 - 508 240 832
287412. Działki Cieplice - budowlane,
w pełni uzbrojone, mieszkaniowe, obok
Osiedla Słoneczna Polana, piękne
widoki, doskonała cena. Bez pośredników - osiedlecieplice@vlt-polska.pl
285901. Jagniątków - działka, cena 50 zł.
m2 Dorota Banaszak nr lic. 10171 - 508
240 826
286587. Karpacz mieszkanie - 2 pokojowe, Karpacz, I piętro, ok. 30 m2 z
ogrodem Pelkom lic. zaw. 3454 - 693
539 967
286002. Kiepury 3 pokojowe - mieszkanie na wysokim parterze 63,15 m2. Nowe
okna, bardzo słoneczne, 219 000 zł. Lic.
6311 - 501 167 262
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287410. Kiepury 36 m2 - bez pośredników, możliwość zrobienia 2 pokojowego.
II piętro, zadbany dom, parking, wygodna
lokalizacja. Niskie koszty - 501 736 644
286576. Lokal na parterze - lokal użytkowy 79 m2, ul. Klonowica, wejście
bezpośrednio od ulicy Pelkom 10728
- 501 181 875
285916. Lokal użytkowy - 187 m2, cena
440 000 zł. Dorota Banaszak, nr lic.
10171 - 508 240 826
286034. Lokal użytkowy - 57 m2, z
dwoma pomieszczeniami sanitarnymi,
parter, wejście od ulicy, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. 140 000 zł. NŻ Lic. 9549 667 219 752
286043. Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2 pow. użytkowej, 3 pokoje,
pierwsze piętro w bloku mieszkalnym
na pięknym osiedlu Jeleniej Góry. NŻ Lic.
9549 - 667 219 752
285458. Mieszkanie 42 m2 - po kapitalnym remoncie z ogrodem i miejscem na
garaż. Cena 105.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 9549 - 509 156 552
287468. Mieszkanie trzypokojowe - 50
m2, 15 minut od Centrum. Dodatkowo
istnieje możliwość kupna razem z garażem - nr lic. 7867 - 508 240 832
285903. Mieszkanie w centrum - 63 m2,
cena 199900 zł. Dorota Banaszak nr lic.
10171 - 508 240 826
286430. Mieszkanie w Cieplicach - 3
pokoje, 68 m2, drugie piętro w bloku,
230 000 zł. do negocjacji. NŻ Lic. 9549
- 667 219 752
287148. Mieszkanie w Gryfowie - 52
m2, do wprowadzenia, parter, balkon,
rolety antywłamaniowe. Pilna sprzedaż!!
Rozsądna cena Więcej inf. Karolina
Przybyło Os. odp. zaw. R. Żukowski lic.
7867 - 514 600 107
287681. Mieszkanie w Piechowicach
- dwupokojowe mieszkanie o pow 48
m2, 127 tys., os. odp. zaw.: R.Żukowski
lic. 7867 - 508 240 828
286049. Mieszkanie w Piechowice - 3
pokoje. Po remoncie do odświeżenia.
Atrakcyjna lokalizacja. I piętro, balkon.
Atrakcyjna cena. Polecam. N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
285895. Mieszkanie w Sobieszowie - z
garażem i osobną 400 m2 działką. Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 826
286663. Mieszkanie z kominkiem - i z
antresolą w ładnej części Jeleniej Góry
lic. nr 5627 - 514 600 103
286600. Miłków dom - nowy, komfortowy
dom w Miłkowie sprzedamy 660000 zł.
Pelkom lic. zaw. 3454 - 693 539 967

PRENUMERATA

286594. Miłków mieszkanie - mieszkanie 2 pokojowe 70 m2 na parterze z
ogrodem, 128000 zł. Pelkom lic. zaw.
3454 - 693 539 967

285997. Nowe mieszkania Cieplice
dla wymagających, przy powstających
Termach Cieplickich obok Biedronki
Pod Koroną ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, balkony,
parki, wyjątkowa ilość okien - info@
dom-pol.com
287658. Nowy dom - Ładny, atrakcyjnie
położony dom, działka 1000 m, cena
tylko 465 tys. zł Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 869 172
285906. Nowy dom - Wojcieszyce, cena
849 000 zł. Dorota Banaszak nr lic. 10171
- 508 240 826
286567. Ok. Akademii Ekonomicznej
- przestronne 3 pokojowe, 75m2, I p,
budynek z cegły, nowe okna, nowe
ogrzewanie, Pelkom 10728 - 501 181
875
286464. Okazja - dom - nowy dom
w Jeżowie Sudeckim, zamieszkały
częściowo wyposażony do sprzedania.
Cena 465 tys. zł. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 869 172
287098. Okolice Żeroma - słoneczne,
rozkładowe mieszkanie na I p. w bud.
z cegły, 3 pokojowe, 75 m2. Pokoje
ustawne, słoneczne. Na podłodze deski.
Ogrzewanie gazowe, nowe instalacje,
nowy piec. Okna nowe PCV. lic. zaw.
10728 - 501 181 875
286484. Park Sudecki - atrakcyjne 3
pokojowe mieszkanie o pow. 71m2
położone na pierwszym piętrze. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 508 308
287579. Pawilon w centrum JG - dwupiętrowy. 83 tys. zł. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800
287688. Piechowice - 2 pokojowe mieszkanie w Piechowicach, po częściowym
remoncie. Powierzchnia 35,2 m2, wysoki
parter. Cena 119 000 zł. Więcej informacji
Karolina Przybyło Os. odp. zaw. lic. 7867
- 514 600 107
286463. Piechowice m-3 - Mieszkanie
trzypokojowe w Piechowicach - sprzedamy Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
285318. Piękna kawalerka - przy Bramie
Wojanowskiej, ścisłe centrum! po kapitalnym remoncie, nowy kominek - info:
Marek Stępień lic. 12181 - 508 240 821
287650. Sobieszów - szeregówka - dom
z niedużą działką z widokiem na Chojnik.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 604 508 308

285518. Wiłkomirskiego M2 - mieszkanie
z balkonem na I piętrze. Wolne od zaraz.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 604 508 308
285909. Wojanów - Bobrów - działka 508 240 826
285890. Wyjątkowy dom - wyjątkowy
dom utrzymany w stylu włoskim. Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 826
287657. Zabobrze - dwupokojowe mieszkanie 48 m2, II piętro, cena 150
tys. zł. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
287469. Zabobrze - słoneczne, dwupokojowe mieszkanie ulokowane w
przyjemniejszej części Zabobrza. 54 m2,
dwa przestronne pokoje, duży balkon.
Więcej informacji przez telefon - nr lic.
7867 - 508 240 832
285402. Zmiana ceny - domu w zabudowie bliźniaczej do remontu na Oś.
Łomnickim - N.Żebrowscy lic. 9549 - 505
074 854
117 m2 5 pokoi - mieszkanie położone w
kilkurodzinnym budynku, blisko centrum,
spokojna dzielnica, zadbany budynek,
balkon. Do mieszkania przynależy
ogródek. 380 000 zł. Pelkom nr lic. 10750
- 691 210 677
12000 m2, Wojcieszyce - działka z pięknym widokiem, bardzo duże możliwości!
Osoba odpow. zaw. Roksanes Żukowski
nr lic. 7867 519350100 - 519 350 100
150 000 zł. mieszkanie - 60 m2, 2 pokoje
w kamienicy, położone na trzecim piętrze,
przy ul. 1-go Maja w jeleniej Górze. NŻ
Lic. 9549 - 667 219 752
2 pokoje przytulne - po kapitalnym
remoncie z balkonem bezczynszowe 511 089 923
2 pokojowe 108 tys. - 34 m2, po remoncie, nowe okna, nowe ogrzewanie
gazowe, nowe instalacje, blisko centrum,
Pelkom 10728 - 501 181 875
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu,
parter, 35,2 m, 129 tys., bez pośredników
- 505 865 407
2 pokojowe mieszkanie - w Cieplicach
48 m2. 150 tys. do negocjacji. Lic. 7453
- 785 535 613
2 pokojowe Noskowskiego - sprzedam
38 m2, na II piętrze w budynku czteropiętrowym. 129 tys. zł. Jeldom lic. 3059
- 600 434 800
2 pokojowe XX Lecia - 1 piętro z balkonem NM 5877 - 500 122 446

285899. Stan deweloperski - stan surowy
zamknięty w Starej Kamienicy. Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 826

2 pokojowe Zabobrze - cena 118 tys. zł
do negocjacji Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677

287654. Trzypokojowe na Kadetów
- mieszkanie z balkonem w wyremontowanej kamienicy położone na pierwszym
piętrze. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308

2 pokojowe, blisko centrum - w kamienicy
w stanie developerskim. Pierwsze 34
m2- 108 000 zł, drugie 43 m2- 120 000 zł.
Ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677

286573. Willowe 117 m2 - okolice Intermarche, wysoki parter, 5 pokoi, balkon,
ogrzewanie gazowe, na podłodze parkiet., zadbana klatka schodowa, Pelkom
10728 - 501 181 875

3 pokoje - Ładne mieszkanie po remoncie. Blisko sklepy, szkoła oraz służba zdrowia. Mieszkanie po remoncie w spokojnej
okolicy. Atrakcyjna oferta. Polecam N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574

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!

3 pokoje w Piechowicach - bardzo ładne,
po remoncie 55 m2, balkon, blisko szkoła,
sklepy, służba zdrowia oraz węzeł komunikacyjny. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
3 pokojowe - Jelenia Góra - 68 m2,
centralne ogrzewanie, tanie w utrzymaniu cieple i słoneczne, zielona okolica,
przystanek MZK pod domem - cena 210
tys. - 510 042 734
3 pokojowe ok. Akademii - rozkładowe
położone blisko centrum w kamienicy na
1 piętrze. Nowe okna, nowa instalacja cogazowe, piec dwu funkcyjny. 250 000 zł.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677

CENTRUM 59 m2 - mieszkanie trzypokojowe w bloku. Czwarte piętro, cena
160000 zł. Osoba odp. Nr. Lic. 5627
Dominika Skoczeń Cichońska. Więcej
informacji: Wojciech Gegotek ABN Stępień Nieruchomości - 662 009 700
CIEPLICE - W. Stwosza - bez pośredników. 3 pokoje, IVp, kuchnia w zabudowie.
Opcjonalnie garaż - 603 502 232
DOM - w Jeleniej Górze na Wzgórze
Wandy 498 tys. Abn Stępień nieruchomości nr lic. 7867 - 514 600 102

30 000 zł. działka - budowlana, 3409 m2,
ładnie położona, w Pasieczniku. NŻ Lic.
9549 - 667 219 752

DOM 230 000 zł - dom położony 8 km
od JG z dobrym dojazdem i widokiem
na góry. Dom wymaga modernizacji,
nadaje się dla dwóch rodzin. 230 000 zł.
do negocjacji Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677

34 m2 dwa pokoje - blisko centrum po
kapitalnym remoncie 108 tys. zł. Pelkom
nr lic. 10750 - 691 210 677

DOM 490 tys. zł. - z lat 90- tych w spokojnej dzielnicy JG. Pelkom nr lic. 10750
- 691 210 677

38 m2 Morcinka - 2-pokojowe. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

DOM mieszkalny - zabudowa szeregowa Szklarska Poręba, powierzchnia
użytkowa 180 m2 na działce 310 m2
- 509 785 725

38 m2 Noskowskiego - 2-pokojowe
mieszkanie. II piętro 129 tys. zł. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
42 m2 tylko 105 tys. - bardzo ładne
mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Parter z ogrodem. Ciekawa lokalizacja.
Niskie koszta utrzymania. Polecam. N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
43 m2 - 120 tys. - 2 pokojowe w budownictwie z cegły, po kapitalnym remoncie z
niezależnymwejściem;noweogrzewanie
gazowe, nowe instalacje, blisko centrum,
lic. zaw. 10728 - 501 181 875
4-POKOJOWE Cieplice - 60 m2 na II
piętrze z ogródkiem 190 tys. zł Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
52 m2 centrum - dwupokojowe mieszkanie na drugim piętrze, atrakcyjna cena, lic.
5524 - 662 112 344
58 000 zł działka - budowlana, 1372 m2,
prąd i studnia na działce, dojazd drogą
asfaltową. Dziwiszów. Okazja NŻ Lic
9549 - 667 219 752
63 m2 Kiepury - doskonały rozkład, drugie
piętro, lic. 5524 - 662 112 344
70 m2, 4 pokoje - C.O - 135000 - pilnie
- 781 145 968
73 m2 w centrum JG - 3-pokojowe, po
remoncie, I piętro. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800
98 m2 w centrum - 3 pokoje. Na parterze.
Ścisłe centrum - atrakcyjna cena. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574

DOM Szklarska Poręba - z pokojami do
wynajęcia - na działce 1500 m2. Cena
860 000 zł Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
DOM w Bukówce - sprzedam dom. 399
tys. zł. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
DOM w Karpaczu dobra cena - bardzo
atrakcyjna oferta jedyne 497 tys. za 230
m2 powierzchni użytkowej oraz 915 m2
działki. Dom w spokojnej części Karpacza. Bardzo atrakcyjna oferta. Polecam
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
DOM w Mysłakowicach 129 m2 - działka
905 m2. 480 tys. Pośrednikom dziękuję
- 662 219 248
DOM w Piechowicach - po remoncie,
na działce 780 m2, cena - 370.000 zł do
rozmów Ewelina Jarząbek ABN Nieruchomości Stępień os.odp. R. Żukowski
nr lic. 7867 - 514 600 108
DOM w stanie surowym - o powierzchni
119,42 m2 na działce 11 arów w Pisarzowicach koło Lubania - 500 197 423
DOM w stanie surowym - otwartym
w Komarnie. 326 000 zł. Osoba odp.
zawodowo: Banaszak Dorota licencja
10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
DOM w Szklarskiej Porębie - o
powierzchni 250 m działka 2000 m 600 077 046

ABN Stępień Nieruchomości - Działki
w Bukowcu. 40 zł. /m2. Piękny widok.
Osoba odp zawodowo: Banaszak
Dorota licencja 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110

DOM wolnostojacy - nowy, 168 m2,
działka 2500 m2. Osoba odp. Nr Lic.
5627 Dominika Skoczeń Cichońska.
Więcej informacji: Wojciech Gegotek
ABN Stępień Nieruchomości - 662
009 700

BEZ pośredników kawalerka 35 m2 - na
Zabobrzu ul. Kiepury, 2 piętro cena 125
tys. - 502 175 903

DOM wolnostojący - w Jeleniej Górze
nie wymaga remontu za 498 tys. - 507
055 422

BUDYNEK mieszkalno gospodarczy 240 m2 warsztat, stacja paliw magazyn
na działce 032h przy drodze w Pławnej
- 504 201 580

DOM z działką - 4319 m2, poniemiecki,
częściowo wyremontowany, działka
budowlana. 400 000 zł. do negocjacji.
Kowary. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
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DWUPOKOJOWE centrum - 52 m2
na drugim piętrze, atrakcyjna cena, lic.
5524 - 662 112 344
DZIAŁKA budowlana w Podgórzynie
- doskonała lokalizacja. Osoba odp.
zawodowo: Banaszak Dorota licencja
10171 Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
DZIAŁKA Cieplice - 2600 m2, budowlana, wśród zabudowań. Pelkom 10728
- 501 181 875
DZIAŁKA Szklarska Poręba - 1942 m2
ładnie położona, przy drodze asfaltowej
(powiatowej). Pełne uzbrojenie. Cena
200 000 zł Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
DZIAŁKA w Przesiece - 3700 m2 - 139
000 zł. Lic. 6311 - 501 167 262
DZIAŁKI inwestycyjne w Kowarach doskonała lokalizacja, 60 zł./m2. Osoba
odp. zawodowo: Banaszak Dorota licencja 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
ELEGANCKIE mieszkanie - 2 pokojowe
na parterze o powierzchni 54, 50 m2,
środkowe, po remoncie, duży balkon,
kuchnia - meble i sprzęt AGD w zabudowie. Zabobrze - lic. 2400 - 669 620 071
GARAŻ murowany w centrum - cena do
uzgodnienia - 691 081 217
GOSPODARSTWO rolne - bezpośrednio 6000 m2 ziemi okolica Mirska/Świeradowa 285.000 PLN - 697 870 559
GOSPODARSTWO - budynki mieszkalno gospodarcze, poniemieckie w
pięknej okolicy z ziemią lub bez, staw,
las - 504 201 580
KAMIENICA, 1034 m2 - Jelenia Góra
Doskonała inwestycja! Osoba. odp. zaw.
Roksanes Żukowski nr lic. 7867 Więcej
inf.: Joanna Szwarga - 519 350 100
KAWALERKA- w nowym budownictwie
w Jeleniej Górze, cena do uzgodnienia 509 469 002
KOMFORTOWE mieszkanie 3 pokojowe - ok. centrum 74 m2 po generalnym
remoncie. Lic. 7453 - 785 535 613
LOKAL handlowy - nieruchomość
komercyjna 100 m2 Pawilon: parter
50 m2, piętro 50 m2. Lic. 6311 - 501
167 262
ŁADNA kawalerka TBS - w Kowarach z
umeblowana kuchnia, kwota,która trzebą
wliczyć to kaucja dla TBS i odstępne za
kuchnie dla mnie - pilne okazja - 721
030 571
ŁADNE 2 pokojowe mieszkanie - w
rozsądnej cenie - Lic. Zaw. 11965 - 509
949 961
ŁADNE i tanie - 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu. Dobra lokalizacja - 660
408 360
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.
Zabobrze - lic. 2400 - 669 620 071
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może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Ładne mieszkanie - 3 pokojowe bardzo
ciepłe o powierzchni 76 m2 na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego,
słoneczne, bardzo niski czynsz, cicha
okolica, doskonała lokalizacja, przystępna
cena.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, niski czynsz, dobry
standard, atrakcyjna cena - lic. zaw. 2400
- 669 620 071
Łysa Góra Dziwiszów - super grunty 603 954 845
M3 na Karłowicza - Przestronne mieszkanie 63 m2 na 1 piętrze, z balkonem,
garderobą i piwnicą. Wymieniona instalacja grzewcza, nowy junkers i okna. Blok
po termomodernizacji. lic. 5524 - 503
111 466
Mieszkalno - użytkowa - w samym
centrum Jeleniej Góry - 608 570 670
Mieszkanie - bardzo ładne 2 pokojowe
o powierzchni 51, 20 m2, na pierwszym
piętrze w bloku 4 piętrowym, rozkładowe,
słoneczne, elegancka klatka schodowa,
cena atrakcyjna - lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie - bardzo ładne 2 pokojowe
o powierzchni 54 m2 na 2 piętrze w bloku
3 piętrowym na Zabobrzu III, słoneczne,
kuchnia-meblewzabudowie,przestronna
łazienka 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 niewysoki,
atrakcyjna cena - lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie - na ul. Lwóweckiej w JG,
55 m2, 170 tys. ABN Stępień licencja nr
7867 - 514 600 102
Mieszkanie 2 pokoje - 47 m2 po
remoncie, bardzo ładne, atrakcyjna cena,
blisko sklepy oraz węzeł komunikacyjny.
Polecam N.Ż.lic. 9549 - 793 363 574
Mieszkanie 2 pokojowe - położone na
Zabobrzu 2, ocieplone, po częściowym
remoncie, nowe okna. Cena 140.000
zł. - 692 475 253
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 3 pokojowe - w Cieplicach
z ogrodem za 310 tys. - 608 846 189
Mieszkanie 3 pokojowe - z garażem
okolice Świerzawy, cena 135000 - 503
092 656
Mieszkanie 4 pokoje - 118 m2, do
remontu, 2 piętro w kamienicy w centrum, koło redakcji Nowin cicha okolica.
Cena około 245 tys. do negocjacji - 665
007 740
Mieszkanie 48 m2 na Działkowicza słoneczne 2 pokoje, 155 000 zł. Osoba
odp. zawodowo: Banaszak Dorota nr
licencji: 10171 Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
Mieszkanie 50 m2 - pokój z aneksem
kuchennym, pokój, łazienka, 2 przedpokoje. Dobra lokalizacja - 667 315 666
Mieszkanie i lokal biurowy - przy
Bankowej. Doskonała lokata kapitału.
Osoba odp. zawodowo: Banaszak
Dorota licencja 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
Mieszkanie na orlim - Bardzo ładne
mieszkanie 2 pokoje, 47m2. Po remoncie
do odświeżenia. Ciekawa lokalizacja.
Mieszkanie ciepłe. Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Mieszkanie na Osiedlu Park Sudecki
- słoneczne,1 piętro, wykończone, winda
- 606 918 651
Mieszkanie po remoncie - M3 na
parterze. Wysoki standard, słoneczne,
zadbane 65 m2 przy ul. Wolności. Niski
czynsz. lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie w centrum - 2 pokojowe,
46 m2. Wyremontowane i umeblowane.
Cena do negocjacji. lic. 745 - 785 535
613
Mieszkanie w centrum - 98 m2. Ścisłe
centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie na
parterze. Do małego remontu. Polecam
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
Mieszkanie w centrum - duża kawalerka w budynku po kapitalnym remoncie
39 m2 119000. Lic. 5627 - 514 600 103

Mieszkanie w kamienicy - w Centrum
po kapitalnym remoncie o powierzchni
54 m2 na I-piętrze, niski czynsz, do
zamieszkania od zaraz, bardzo rozsądna
cena - lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Mysłakowicach - 80
m2 + komórka strych piwnica, nowe
centralne i okna 110 tys. - 604 499 162
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie centrum 39.40 bez pośredników - 508
234 608
Mieszkanie w Trzcińsku - 3 pokoje
częściowo umeblowane, atrakcyjne
położenie - 609 951 087
Moniuszki - 2 pokojowe balkon, 35
m2, Zabobrze II, Pelkom 10728 - 501
181 875
Na gabinet lub kancelarię - mieszkanie
na parterze przy głównej ulic, 2 pokojowe
74 m2. Lic. 7453 - 785 535 613
Nowy bliźniak w Jeżowie - sprzedam,
nowego bliźniaka w Jeżowie Sudeckim,
cena 530 tys. zł Ewelina Jarząbek ABN
Nieruchomości Stępień os. odp. R.Żukowski nr lic. 7867 - 514 600 108
Nowydom 450 m2 - z pokojami gościnnymi na widokowej działce 1410 m w
Wojcieszycach - 508 290 939
Nowy dom z działką - zagospodarowana o pow. 30 ar - pilnie cena 310 tys.
ok. Bolesławca - 664 491 698
Nowy pensjonat - 436,7 m2 w Karpaczu na działce 1000 m2. Podpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje
nadziemne. Budynek posiada dach
wielospadowy. 2, 5 mln Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
Okazja - nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena 132.000,
48 m2, bez pośredników i prowizji. Do
zamieszkania od zaraz - 605 885 085
Okazja Cieplice - 3 pokojowe 56 m2
z kominkiem i piecem dwu funkcyjnym
gazowym w kamienicy. Jeldom lic. 3059
- 600 434 800
Okazja działka J.G - pełne uzbrojenie
- tanio sprzedam bez pośredników - 796
571 426
Parter - w „starej” willi z ogrodem w
Cieplicach. 31 5000 PLN - 668 677 841
Pawilon JG - 2-poziomowy pawilon
usługowo-handlowy w centrum JG.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Pilnie 3 mieszkania - na Zabobrzu 2
pokojowe, ceny od 130 do 150 tys. do
negocjacji. NŻ. Lic. 9549 - 660 408 360
Pilnie za 105 tys. - mieszkanie 2 pokoje
po remoncie w centrum miasta. Cena
do negocjacji. Polecam lic. 5524 - 600
406 805
Poddaszowe Cieplice - w kilkurodzinnym budynku z ogródkiem i garażem.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Cena 195 000 zł. do negocjacji. Pelkom
nr lic. 10750 - 691 210 677
Przytulne mieszkanie na poddaszu
- po generalnym remoncie z garażem
i ogrodem - 3 pokoje. Lic. 7453 - 785
535 613
Sprzedam lub wynajmę garaż - murowany ul. Wincentego Pola naprawdę
tanio - 503 125 971
Sprzedam lub zamienię - na mieszkanie 3 działki szeregowe z zezwoleniem na
budowę i projektem w Cieplicach - 609
299 524
Szklarska 100 zł./m2 - 1942 m2,
pod zabudowę mieszkalno-usługową,
dojazd dr asfaltową, 100 zł./m2, Pelkom
10728 - 501 181 875
Tanie 2 pokojowe XX Lecia - 1 piętro z
balkonem NM 5877 - 500 122 446
Tanie mieszkanie - 2 pokojowe na parterze o powierzchni 38, 90 m2 w bloku 4
piętrowym, rozkładowe, środkowe, Zabobrze, czynsz 162 zł./m-c, bardzo dobra
lokalizacja.lic.2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - 2 pokojowe, ładne,
przytulne, zadbane, o powierzchni 52,
50 m2 na II-piętrze budynku wielorodzinnego blisko Centrum, atrakcyjna
cena - lic.2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - blisko centrum 2
pokojowe na 2 piętrze o powierzchni
52 m2, rozkładowe, słoneczne, bardzo
ciepłe, dobry standard, czynsz 260
zł./m-c, atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
Tanie mieszkanie - po remoncie 2
pokojowe o powierzchni 47, 55 m2
rozkładowe, środkowe o dobrym standardzie, Zabobrze, blok 4 piętrowy,
czynsz 270 zł./m-c, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
Wleń 74m/2 - willowe po remoncie.
Trzy pokoje, duża działka, atrakcyjna
cena 175000 zł. Osoba odp. - nr lic. 5627
Dominika Skoczeń Cichońska. Więcej
informacji: Wojciech Gegotek Abn Stępień nieruchomości – 662 009 700

Wyspiańskiego - 2 pokoje, 39 m2,
1 piętro, kuchnia, łazienka, balkon. 150
tys. - 667 771 204
Zabobrze 35 m2 - mieszkanie 2
pokoje, pierwsze piętro, cena 130000
zł. Osoba odp. nr lic. 5627 Dominika
Skoczeń Cichońska. Więcej informacji:
Wojciech Gegotek Abn Stępień nieruchomości - 662 009 700
Zabobrze 45 m2 - mieszkanie,
trzecie piętro, dwa pokoje, cena 160000
zł. Osoba odp. nr lic. 5627 Dominika
Skoczeń Cichońska. Więcej informacji:
Wojciech Gegotek Abn Stępień nieruchomości - 662 009 700
Zabobrze 62 m2 - mieszkanie na
pierwszym pietrze w bloku czteropiętrowym. Trzy pokoje. Cena 185000
zł. Osoba odp. nr Lic. 5627 Dominika
Skoczeń Cichońska. Więcej informacji:
Wojciech Gegotek Abn Stępień nieruchomości - 662 009 700
Zabobrze III - 3-pokojowe. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800
Zdam ładną kawalerkę TBS - w Kowarach z umeblowaną kuchnią - kwota,
którą trzeba wliczyć to kaucja dla TBS
i odstępne za kuchnie dla mnie pilne z
powodu wyjazdu - 721 030 571

MAM DO WYNAJĘCIA
NIERUCHOMOŚCI
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
Mieszkanie Zabobrze I, 38 m2, koszt
1000 + liczniki - 662 337 306
Kawalerka w Jeleniej Górze, okolice Małej Poczty - duża, słoneczna,
blisko przystanek MZK, sklep, częściowo umeblowana, zadbana - 604
307 932
Pokój parze pracującej lub uczącej
się - może być 1 osoba. Używalność
kuchni i łazienki - wiadomość od
godziny 19:00 - 075 64 27 017
Kawalerka w Sobieszowie, umeblowana - 667 268 932
Mieszkanie dwupolowe 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

Atrakcyjnelokale-uzytkowyibiurowy
w centrum Jeleniej Góry - 513 018 455
Atrakcyjny lokal - usługowy bardzo
blisko centrum na biuro lub podobną działalność, ok. 50 m2. - 660 408 360
Bar z wyposażeniem - pilne - 600 261
937
Bardzo ładne mieszkanie - 2 pokoje,
po remoncie, umeblowane, powierzchnia
40 m2. Niskie koszta. Bardzo ciekawa
propozycja - 793 363 574
Bardzo ładne mieszkanie - nowe,
umeblowane i wyposażone z ładnymi
widokami i miejscem parkingowym. Cena
1500 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
Dlauczennicywysokiepoddasze-balkon
gard - 515 363 873
Dom - nowy dom - 514 600 103
Dom 200 m2 - częściowo umeblowany,
1500 zł. - 790 683 088
Dom w zabudowie - szeregowej (nowy)
kompletnie umeblowany i wyposażony
(cztery sypialnie) plus garaż i ogród - N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
Domwzabudowieszeregowej-wJeleniej
Górze 100 m2, umeblowany. 1500 zł./mc
Licencja zaw. 1749 - 509 596 339
Dużakawalerka-38m2wPiechowicach.
Cena 300 zł. + opłaty - 501 294 926
Dwa mieszkania - przy ulicy Sobieskiego
82 telefony przyjmuje od 13 do 16 - 607
083 098
Dwupokojowe mieszkanie - na Kiepury 950 plus media - 793 150 008
Dwupokojowe mieszkanie - w
centrum. Dorota Banaszak, nr lic. 10171
- 508 240 826
Jeden pokój w domku w Cieplicach
dla studentów, pary, osoby pracującej - z
dostępem do kuchni, łazienki, internetu.
Spokojna dzielnica - 503 630 899
Kawalerka umeblowana - w centrum
Jeleniej Góry - 888 014 922
Kawalerka w centrum - 700 zł. plus
media - 796 160 678
KawalerkawJeżowieSudeckim-piec
dwufunkcyjny,pierwszepiętro,ładnazdużą
łazienką - 513 048 068
Kawalerka w Parku Sudeckim - od 9
stycznia, kompletnie umeblowana, balkon,
miejsce parkingowe, wysoki standard
wykończenia. Cena 1100 PLN. - 605
419 623

Jeden pokój w Cieplicach - 605 886
770

Kawalerkę po remoncie - na Zabobrzu meblowana. 600 zł. + liczniki - 880
019 195

Bezpośrednikówumeblowane3pokojowemieszkanienaPlacuRatuszowym
1200 zł. z czynszem + liczniki i jedno
miesięczna kaucja - 075 75 263 36

Kawałek domu do małego remontu
- na wsi 13 km od Jeleniej Góry, ładna
lokalizacja, możliwość własnego ogrodu
- 666 030 970

Kawalerka - niedaleko Akademii
Ekonomicznej - 604 221 464

Komfortowe 2 pokojowe - na ul.
Słowackiego spokojna dzielnica blisko do
centrum 1100 zł. + liczniki - 721 824 886

Ciepłypokój,słoneczny,przytulny,c.o.,
świetnydojazddomiasta(centrum)-dla
dziewczyny niepalącej - 608 884 006
2pokojenakadetów-bardzoładnemieszkanienaKadetów.63m2.Dowynajęciaod
lutego. Atrakcyjna oferta. Polecam. N.Ż lic.
9549 - 793 363 574

Komfortowe nowe - mieszkanie
dwupoziomowe z antresolą umeblowane i
wyposażonezdużymbalkonemipięknymi
widokami oraz miejscem parkingowym.
Cena 1500 zł. plus prąd. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 9549 - 509 156 552

2 pokojowe Cieplice - wynajmę piękny
apartamentopowierzchni57m2,1200zł.z
CO plus media, os. odp. zaw.: R. Żukowski
lic. 7867 - 508 240 828

Lokal - 24 m2 po remoncie przy Banku
PKO SA- 501 304 773
Lokal - w centrum Jeleniej Góry 54 m2
atrakcyjna oferta - 501 662 442

2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów
J.Góra, nowe, przestronne, duża wyposażona kuchnia, od lutego 1000 zł + opłaty
- 607 785 776

Lokal 30 m2 - pod gabinet, ul. Pijarska piętro 1000 zł miesiąc + woda + prąd - 607
120 985

2 pokojowe mieszkanie - umeblowane na
Zabobrzu - 793 591 213
3 pokoje - w centrum, bardzo atrakcyjna
oferta mieszkanie po remoncie. 78 m2.
Niskie koszta. Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
3 pokoje w centrum - bardzo atrakcyjne
mieszkaniewcentrumJeleniejGóry.Mieszkanie po remoncie. Okolice ulicy Matejki i
bankowej.Mieszkanieciepłe.Niskiekoszta.
Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
3 pokojowe mieszkanie - obok 1 LO iAE. 2
piętro, wysoki standard, po remoncie - 519
146 363
ABN Stępień nieruchomości - lokal w
ruchliwej części Zabobrza. 82 m2. Osoba
odp.zawodowo:BanaszakDorotalicencja
10171.Więcejinformacji:ZienkiewiczMarta
- 514 600 110
Atrakcyjnakawalerka - nowa, ciepła,
teren ogrodzony, zielony, parking, brama
napilota,umeblowana,bliskocentrum.800
zł. woda, prąd. Tel. po 17.00 - 664 927 949
Lokal - 100 m2 z parkingiem
przy ulicy Wolności - 790
609 579

Lokal 30 m2 - ścisłe centrum, parter
Wyszyńskiego (naprzeciw Rosmana,
obok Cyfry) 2500 zł. - 888 221 321
Lokal 53 m2 - w centrum - 501 259
736
Lokal 57 m2, centrum – bardzo atrakcyjny, wyremontowany, doskonała lokalizacja, dobry dojazd! Osoba odp. zaw.
Roksanes Żukowski nr lic. 7867 Więcej
inf.: Joanna Szwarga - 519 350 100
Lokal 62 m2 - parter, witryna centrum
Poznańska 1600 zł. - 888 221 321
Lokal handlowy - usługowo - 53 m2 w
centrum - 501 259 736
Lokal handlowy - w centrum Jeleniej
Góry - 509 623 820
Lokal na restauracje - bardzo ciekawa
propozycja.Atrakcyjna lokalizacja. Niskie
koszta. powierzchnia ok. 130 m2 - N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Lokal na restauracje - w bardzo dobrej
lokalizacji. Bardzo atrakcyjne opłaty
130 m2. Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Lokal na Zabobrzu ok 20 m2 - na
parterze - 509 623 820
Lokal pod kosmetykę - wynajmę
lokal 53 m2 przy Pl. Wyszyńskiego, os.
odp. zaw.: R. Żukowski lic. 7867 - 508
240 828

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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Lokalużytkowy - blisko centrum 57 m2
po kapitalnym remoncie. Cena 1000 zł.
plus media. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 9549 - 509 156 552
Lokal w Jeleniej Górze – ul. Sobieskiego - 692 400 934
Lokal w Jeżowie Sudeckim - o
powierzchni 20 m2. Lokal posiada
ogrzewanie, prąd, wodę oraz WC - 511
642 603
Lokal, mieszkanie w centrum o
powierzchni 78 m2 po remoncie. Niskie
koszta. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Lokale - na magazyny, hurtownie 601 750 147
Lokale na biura - bardzo atrakcyjne
cenowo. W ciekawej okolicy. Polecam.
N.Ż. lic 9549 - 793 363 574
Lokale na biura - tylko 35 zł. m2 z
mediami w dobrej lokalizacji. N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
Lokaleusługowe-oróżnejpowierzchni
w samym centrum Jeleniej Góry - 608
570 670
Lokale użytkowe - 58 m2 i 13 m2
idealnie nadające się na biura po kapitalnym remoncie. Cena za m2 35 zł. w
tym media. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552
Ładnakawalerka-wnowymbudownictwie bloku TBS Kowary - 721 030 571
Ładne mieszkania - w nowym budownictwie 2 i 3 pokojowe z miejscem
parkingowym. Cena 800, 900, 1100 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 509 156 552
Ładny pokój - w centrum Jeleniej
dla studentów lub osoby pracującej z
dostępem do kuchni, łazienki i Internetu
- 605 383 837
Magazyn - 214 m2 - 14 netto/1 m2
ABN Stępień nr lic. 7867 - 514 600 102
Magazyn - z biurem i pomieszczeniem sanitarnym + duży ogrodzony
plac manewrowy. ABN Stępień nr lic.
7867 - 514 600 102
Mieszkanie - 60 m2 w pełni umeblowane, ogród, miejsce parkingowe, blisko
centrum 1200 + opłaty - 500 279 714
Mieszkanie - bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe dwupoziomowe. W
bardzo atrakcyjnej części Jeleniej Góry.
Mieszkanie o powierzchni ok 70m2.
kosz najmu to 1500 zł. z mediami. Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
Mieszkanie - ładne 2 pokojowe
umeblowane. 900 + opłaty. Kaucja
1200 - 667 657 025
Mieszkanie 2 pokoje - bardzo
atrakcyjne mieszkanie 2 poziomowe.
Atrakcyjna lokalizacja. Mieszkanie
całkowicie umeblowane. Opłaty to
1500 zł. z mediami N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Mieszkanie 2 pokoje - bardzo ładne
63 m2. Mieszkanie po remoncie do
wprowadzenia od lutego. 2 pokoje.
Koszt najmu to 1500 zł. + prąd. Mieszkanie w bardzo spokojnej okolicy na
spokojnym osiedlu. Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Mieszkanie 2 pokoje - bardzo
ładne. Blisko centrum, umeblowane.
Atrakcyjna cena N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Mieszkanie 2 pokoje - blisko centrum jeleniej góry. Mieszkanie po
remoncie 63 m2. Ciepłe. Umeblowana
kuchnia i łazienka. Polecam N.Ż. lic
9549 - 793 363 574
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie
do wynajęcia od zaraz. Bardzo ładne.
Blisko centrum. Polecam - N.Ż. lic. 9549
- 793 363 574
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie.
Ciekawa lokalizacja. Blisko centrum.
Atrakcyjne koszta N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Mieszkanie 2 pokoje - w centrum
JG, dobra cena 1000 zł. + liczniki - 660
408 360
Mieszkanie 2 pokoje - z kuchnią, 42
m2, częściowo umeblowane, na Zabobrzu 2 - 607 667 207
REKLAMA

Mieszkanie 2 pokojowe - centrum
kompletnie umeblowane po remoncie
1100 zł. + liczniki + kaucja od zaraz - 793
655 014
Mieszkanie 2 pokojowe - okolice
Siedlęcina - 698 864 076
Mieszkanie 2 pokojowe - w Kowarach
- 505 051 940
Mieszkanie 3 pokojowe - na Kiepury
- 507 354 700
Mieszkanie 3 pokojowe - na Placu
RatuszowymumeblowaneABNStępień,
nr lic. 7867 - 514 600 102
Mieszkanie 4 pokojowe lub pokoje z
Internetem - 669 991 237
Mieszkanie dla 2-3 studentów osobne wejście, liczniki oraz ogrzewanie.
Mile widziana para - 609 282 424
Mieszkanie dla studentów - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, umeblowane, Internet.
Mieszkanie dla 5-7 osób. Czynsz 1500
zł bez dodatkowych opłat. Jelenia Góra
- 601 798 039
Mieszkaniedwupokojowe-częściowo
umeblowane 900 zł. - 502 361 967
Mieszkanie na biuro - 3 pokoje, po
remoncie rozkładowe. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja. blisko centrum. Polecam. N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
Mieszkanie na działalność - z placem
idealne na biuro ochroniarskie lub inne 695 653 260
Mieszkanie na Karłowicza - dwa
pokoje, 4-te piętro. 900 zł. w tym czynsz
320 zł., kablówka Vectra pełen pakiet
i Internet - 100 zł. + kaucja 500 - 662
230 067
Mieszkanie przy Malczewskiego - 2
pokoje, 38 m2, 4 piętro, kuchnia na
wymiar i komandor, od połowy lutego,
cena 950 zł. - 692 722 686
Mieszkanie trzypokojowe - w centrum
umeblowane i wyposażone. Cena 1250
zł. w tym czynsz i ogrzewanie. Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 - 509
156 552
Mieszkanie Zabobrze 43 m2 - 3
pokoje, 1000 zł. od lutego - 691 432 207
Nieruchomość mieszkalno - użytkowa - w samym centrum Jeleniej Góry
- 608 570 670
Nowy dom - atrakcyjna oferta Lic.
5627 - 514 600 103
Od lutego - małżeństwo umeblowane 2 pokojowe mieszkanie na ul.
Różyckiego - 800 zł. plus media - 507
436 881
Piękne 3 pokojowe - mieszkanie na
Zaborzu, po remoncie, cena 1500 +
opłaty - 781 075 527
Pokój - osobne wejście, kuchnia,
łazienka okolica Małej Poczty - 796
343 223
Pokój - wspólna kuchnia i łazienka.
Okolice Zabobrza. Sklep i przystanek
MZK obok domu - 504 966 788
Pokój dla młodej osoby - w samym
centrum miasta, opłaty 300 zł. +
rachunki - 508 226 947
Pokój w centrum Karpacza - 500
183 289
Pokój w Jeleniej Górze - świetne
warunki, atrakcyjna cena - 501 662
442
Pokój z dostępem do łazienki,
kuchni, Internetu. Pokój umeblowany
czysty. Super lokalizacja - tanio - 508
305 704
Pokój z kuchnią 350 zł. - od osoby
plus media plus kaucja - 509 996 394
Pomieszczenie - na hurtownię lub
inna działalność. Atrakcyjna lokalizacja.
Teren ogrodzony, osobny wjazd. Bardzo
ciekawa propozycja. Powierzchnia ok.
100 m2. Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Pomieszczenie biurowe w centrum
- Jeleniej Góry - 501 039 202
Pomieszczenie magazynowe ok. 30
m2 - okolice Malej Poczty - 605 695 742
Pomieszczenie na warsztat - lub inna
działalność. ok. 100 m2. Bardzo dobra
lokalizacja. niskie koszta. Polecam N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574

Samodzielne mieszkanie - w domku
jednorodzinnym dla jednej lub dwóch
niepalących osób, pokój 15m 2, kuchnia z
łazienką, cicha dzielnica - 500 250 807
Szukam współlokatorki - lub współlokatora do dużego mieszkania na III
Zabobrzu. Osobny pokój z Internetem.
Od zaraz - 605 383 837
Tanie noclegi - dla pracowników, oś.
Czarne - 600 391 015
Tylko 1000 zł. - za lokal w centrum
40 m2 bez dodatkowych kosztów NŻ
9549 - 793 355 015
Umeblowane 2 pokojowe 54 m2
- Małcużyńskiego, 1100 zł. ( w tym jest
czynsz) + liczniki - woda, prąd + kaucja
Od lutego - 608 134 616
Umeblowane 3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu - 1200 zł. + liczniki i 1
m-c kaucji - 697 183 433
W Cieplicach pokój - 2 osobowy i 1
osobowy - 509 630 981

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
ABN Stępień Nieruchomości - 3 pokoje
przy ulicy Kiepury. Przestronne, słoneczne. 1300 zł. Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota licencja 10171. Więcej
informacji: Zienkiewicz Marta - 514
600 110
Kawalerka- w granicach 500 zł. plus
opłaty - 517 114 542
Lokal usługowy - na parterze, centrum lub Zabobrze. NŻ. Lic 9549 - 660
408 360
Mieszkanie - 1 lub 2 pokojowe w
Jeleniej Górze do 1000 zł + media - 660
408 360
Mieszkanie - młode małżeństwo
szuka mieszkania/kawalerki w Jeleniej
Górze umeblowane 600 + media pilne
- 661 821 039
Mieszkanie w Cieplicach - niedrogo
lub w zamian za opiekę, jestem wdową
z synem 13 letnim - 601 392 603
Mieszkanie w JG - może być 2, 3
pokojowe lic. 9549 - 793 363 574
Młodapara z małym pieskiem - wynajmie małe mieszkanie za rozsądną cenę
- 509 784 121
Para szuka mieszkania/kawalerki - w
Jeleniej Górze do 600 zl + media - 500
183 342
Poszukuję domu - na 2 dniową prywatkę w terminie 12-14 luty w rozsądniej
cenie - 790 618 733
Poszukuję mieszkania - w Mysłakowicach - 660 380 398
Szukam lokalu na sklep - w ok. Ul. Ogińskiego lub Różyckiego - 888 830 285
Szukam mieszkania - 2 pokojowe, niedrogo, bez pośredników - 502 501 116
Szukam mieszkania - dla dwóch osób
w Karpaczu - 794 977 498
W centrum Jeleniej Góry - lokal do 70 m2
za rozsądną cenę - zdecydowany Klient
NŻ 9549 - 793 355 015
Wynajmę lub zaopiekuje się - mieszkaniem na terenie Jeleniej Góry lub okolic.
Młoda para z dzieckiem. Do 600 zł. z
opłatami - 519 379 715
Wynajmę mieszkanie - para (studentka, pracujący) wynajmie małe mieszkanie (najlepiej kawalerkę) do 700 zł.
blisko centrum - 724 307 608
Zaopiekuję się lub wezmę w dzierżawę pensjonat w Szklarskiej Porębie
- 794 542 446

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie w Cieplicach 43 m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
na większe, może być do remontu, na
terenie Jeleniej Góry - 665 486 790
Własnościowe M4 - 54 m2 na
kawalerkę na Zabobrzu I lub Zabobrzu
II - 502 784 697
Dom do remontu - 180 m2 działka 8
arów z dopłatą 10 tys. na mieszkanie ok.
35 m2 - 517 377 422

Dom w Podgórzynie 170 m2 - na
mniejszy okolice Podgórzyna, Jeleniej
Góry - 796 954 796
Kawalerka komunalna - Zabobrze
lll 34 m2 na większe z dopłatą - 607
100 917
Kawalerka własnościowa na Zabobrzu, 26 m2, parter, stan bardzo dobry
na większe, własnościowe z balkonem
do remontu lub z niewielka dopłatą - 781
957 441
Mieszkanie 86 m2 - w Piechowicach
na mniejsze z dopłatą w Jeleniej Górze
lub Cieplicach - 500 185 688
Mieszkanie komunalne 28 m2 w
Cieplicach ul Wolności. Na większe ok. 48
m2 może być zadłużone - 791 837 835
Mieszkanie komunalne 75 m2 - 4
pokojowe, zadłużone w Mysłakowicach
na kawalerkę komunalną w Jeleniej
Górze ok. 20 m2 - 661 345 264

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
Atrakcyjna para - razem i osobno
dla par, pań i panów, mile widziany sposoring - 795 389 104
Dojrzała z klasą i dużym biustem przyjmuje prywatnie - 721 446 426
Dyskretny dla kobiet - 509 208 912
Dyskretny Pan dla Pań - 699 373
665
Mężczyzna 39 lat - zaniedbywany
szuka spełnienia. Dziewczyny, Panie,
Pary, Pary Bi- każdy układ. Spełniam
każde życzenie w granicach zdrowego
rozsadko. SMS - 660 707 657
Mężczyznaprzystojny lat 38 - zasponsoruję dziewczynie - warto - 795 389
104
Młodabi - zadbana, o kobiecych kształtach, szuka koleżanki do wspólnego
spędzania czasu i nie tylko. Mile widziana
Pani po 30 - niunniusia@wp.pl
Pan dla panów - 726 243 661
Poznam chłopaka - Marek - 725
573 682
Poznam dyskretną - spragnioną
dziewczynę. Pocałunki, masaż erotyczny, pieszczoty. Ja 32 lata, szczupły blondyn z Jeleniej. SMS + opis.
Piotrek - 796 978 948
Poznam fajnych chłopaków - Ja
wysoki brunet - 667 430 884
Poznam mężczyznę - na długie wieczory wiek do 40 lat - 505 143 037
Poznam zadbaną i dyskretną Panią
Bi - z ładnym biustem. Jelenia Góra
i okolice. Oczekuje dyskrecji i ja ją
zapewniam - 607 495 461
Przedsiębiorca 40 pozna businesswomen - w celu dyskretnych
spotkań i mądrych rozmów o wszystkim gdzieś za miastem i ... - 782
425 851
Seksowna, ładna, młoda blondyneczka - zaprasza - 721 446 426
Zasponsoruję bardzo ładną zgrabna brunetkę z dużym biustem
- 515 848 891

USŁUGI
BUDOWLANE
Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609
789 262
Remonty mieszkań - 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
Firma budowlana, serwis wykona:
elewacje, regipsy, płytki, panele,
malowanie, elektryka. Szybko i solidnie - 666 074 093
Usługi budowlane, kompleksowo,
remonty mieszkań, hydraulika, malowanie, regipsy, gładzie itd. z gwarancją
- 783 561 574
Kompleksowe remonty mieszkań.
Hydraulika, malowanie, regipsy, gładzie itd. z gwarancją - 783 561 574
Aranżacje wnętrz - prace wykończeniowe mail: helpman@wp.pl - 794
319 451
Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Budowa i przebudowa - trzonów
kuchennych i pieców kaflowych, kominków, z paleniskiem otwartym i zamknięciem - 513 060 535
Budowlane usługi - docieplenia
elewacje, remonty, budowy, FV - 606
508 723
Dekarstwo – kominy, remonty
starych, budowa nowych, obróbki - 507
408 229
Dekarstwo-blacharstwo
- wykonujemy docieplenia dachowe
wstawiamy okna, remontujemy stare
dachy, stawiamy więźby i nowe pokrycia
dachowe: papa gonty, dachówka - 693
788 140
Działka budowlana - położona w
Komarnie z widokiem na Karkonosze
30 lub 50 arów. Możliwość wysyłki zdjęć
na maila. - 600 031 092
Firma Budowlana - podejmie się
wykonania robot ogólnobudowlanych
na terenie Jeleniej Góry i okoli - 785
934 303
Glazura - wykonam ułożenie glazury
- 793 299 616
Hydraulika od a do z - montaż pieców na gaz, drewno, miał węglowy
- kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego Podłączenia – kuchenek – junkersów (na terenie Dolnego
Śląska) - 603 237 605
Kompleksowe usługi budowlane
- płytki ceramiczne, regipsy, stolarka,
docieplenia, kominki norweskie i inne
- 601 798 039
Kompleksowe usługi malarskie
- szybko, tanio, estetycznie - 603
286 771
Koparkoładowarka - wykopy,
prace ziemne, tanio, sprawnie - 796
571 426
Koparkoładowarkaz wywrotką
do wynajęcia, tanio i solidnie - 793
240 653
Malowanie - szpachlowanie, gładzie, regipsy, kafelkowanie - 697
200 025
Malowanie, remonty - gładź szpachlowa, regipsy, obsadzanie drzwi itp.
- 516 666 638
Mieszkania - łazienki - remonty,
regipsy, zabudowy, gładzie, malowanie,
podłogi i inne - 880 992 649
Minikoparka - Do wynajęcia minikoparka Bobcat z operatorem - 793
240 653
Montaż okien - Ekipa z dużym
doświadczeniem gwarantuje wysoką
jakość usług - 888 036 381
Ogólnobudowlane usługi - docieplenia elewacje, remonty, budowy - 606
508 723
Okna, drzwi, glazura - regipsy, gładzie,
goldband, c.o, malarskie - 504 288 092
Pity roczne - rozliczenia, VAT od materiałów budowlanych - Zachełmie 3 - 509
677 922

Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie - 698 056 197
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Płytki, glazura, regipsy - gładzie, malowanie itp. solidnie, tanio - 721 243 179
Podłogi, drzwi - solidnie i szybko
montaż paneli, parkietów, wykładzin a
także drzwi i okien - 691 496 971
Prace wykończeniowe - docieplenia,
adaptacje. Niskie ceny, gwarancje mail:
helpman@wp.pl - 889 839 193
Profesjonalne usługi budowlane płytki, panele, tynki, malowanie, regipsy,
tapetowanie, montaż drzwi, sufity podwieszane itp. - 608 026 379
Remonty - elewacje - Wykonujemy
elewacje, tynki tradycyjne, wymiana
okien, glazura, remonty domów, mieszkań, biur. Tanio i solidnie. Możliwa Negocjacja cen - 726 444 006
Remonty i wykończenia - drobne
naprawy, po uzgodnieniu praca w nietypowych godzinach - 506 140 865
Remonty i wykończenia - mieszkań i
domów - kompleksowo. Konkurencyjne
ceny - 508 633 244
Remonty i wykończenia wnętrz Kompleksowo. Łazienki od a do z.
Doświadczenie i solidność gwarantowana. Negocjacja cen - 601 682 242
Remonty kapitalne, prace wykończeniowe, instalacje. 20% taniej! Gwarancje,
doradztwo, referencje. mail: helpman@
wp.pl - 889 839 193
Remonty kompleksowe - wykańczanie wnętrz, przebudowy, montaż płyt, k-g
glazury, paneli, gładzie, konkurencyjne
ceny sprawdź, bo warto - 665 248 427
Remonty mieszkań - domów, kompleksowo, tanio, solidnie - 502 215 803
Remonty mieszkań - tanio i solidnie 691 373 442
Remonty mieszkań - tapetowanie,
malowanie, panele, gładzie itp., serwis
sprzątający - 512 441 518
Remonty mieszkań, łazienek - kompleksowo - 696 543 015
Remontyniskie ceny - Remonty niskie
ceny - 698 448 976
Remonty, wykończenia - solidnie,
czysto, tanio, gładzie, płytki, regipsy - 518
854 126
Renomax - ogólnobudowlane usługi,
remonty mieszkań, domów, docieplenia,
elewacje - 606 508 723
Roboty remontowe - i budowlane,
wykończenia wnętrz - 607 961 108
Solidne remonty mieszkań - łazienki,
kompleksowo. Tanio i solidnie konkurencyjne ceny - 783 203 200
Solidnie i tanio wykonam remont
- mieszkania: tynki, regipsy, gładzie,
malowanie, panele, podwieszane sufity,
adaptacja poddaszy. Wystawiam faktury
VAT - 512 117 726
Specjalna oferta dla Wspólnot wykonujemy elewacje, tynki, glazura,
remonty klatek schodowych, mieszkań,
biur. Tanio i solidnie. Możliwa Negocjacja
cen - 726 444 006
Stolarstwo: schody, drzwi - okna,
ościeżnice itd. Solidnie i rzetelnie. Zapraszam Barcinek 93 - 663 177 265
Ściany działowe itd. - i wykończenia
wnętrz, brukarstwo. Szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
Świadectwa energetyczne - wykonam tanio i szybko dla budynków mieszkalnych i usługowych oraz dla lokali.
Posiadam uprawnienia państwowe - 660
408 360
Układanie paneli podłogowych i
boazeryjnych - szybko i tanio, zabezpieczenie powierzchni paneli gratis - 693
217 893
Usługi brukarskie - kostka betonowa,
granit. FACHOWO - 609 136 364
Usługi budowlane - kompleksowa
realizacja inwestycji - 693 638 727
Usługi budowlane - wykończeniówka,
regipsy,kafelki,malowanie,podwieszane,
sufity - solidnie - 796 654 235
Usługi budowlano remontowe - mieszkań, domów i biura. wykończenia itppłytki, regipsy, tynki maszynowe, poddasz
i ogólnobudowlane - 721 207 152
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Usługi glazurnicze - płytki ceramiczne,
granit, marmur, mozaika. Przebudowy
łazienek, układanie podłóg. Remonty
mieszkań. Szybko i solidnie. Wystawiam
faktury VAT - 782 451 187
Usługi glazurnicze - remonty przebudowy wnętrz, meble na wymiar,
kompleksowe wykańczanie wnętrz pod
klucz, doradztwo i pomiary gratis - 665
248 427
Usługi ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika, tynki oraz inne usługi
z zakresu budownictwa. Możliwość
ustalenia ceny od całości zlecenia - 510
171 859
Usługi ogólnobudowlane - Usługi
ogólnobudowlane - 793 767 323
Usługi ogólnobudowlane - remonty
mieszkań, dekarstwo, ciesielstwo - 507
408 229
Wodomierze-montażwymianalegalizacja, faktura VAT - 601 798 039
Wykonam remonty od A do Z - niskie
ceny, gwarancja dobrej usługi, faktura 794 645 148
Wykonam tynki maszynowe i inne
prace remontowe - 601 494 556
Wykończenia – fachowo, płyty gk,
płytki, panele, malowanie, elewacje, tynki
strukturalne. Ceny zadzwoń i sprawdź, że
warto - 667 106 084
Wywóz gruzu kontenery - Wywóz
gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia,
żwir), wycinka drzew, kontenery, zsypy
budowlane, do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333

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
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, muzyka instrumentalno - wokalna, akordeonowa,
różny repertuar, nagłośnienie - Muzyk
Orkiestra - 075 75 339 21, 692 046
727
DJ - poprowadzę każdą imprezę - mój
staż 20 lat - 724 297 578
DJ na każdą okazję - Tanio i profesjonalnie, 18 stki, studniówki, wesela i inne,
konsola Denon, nagłośnienia od 2x1200
do 2x5000, lasery - 882 445 991
Mercury z Jeleniej Góry - rzetelny
4 osobowy zespół muzyczny dobrze
obsługujący każdą imprezę. Różnorodna
muzyka, też instrumenty dęte KOLMUZ
- 609 299 524
Muzyczny duet - STUDNIÓWKI,
WESELA, BANKIETY - 609 851 863
Pogotowie muzyczne - Szeroka
oferta usług muzycznych od małych
przyjedź, wesel aż po festyny na wolnym
powietrzu KOLMUZ. - 609 299 524
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - różnorodny repertuar - 604
186 987
Zespół Izer band - wesela, staż ponad
20 lat - 509 113 508
Zespół muzyczny - profesjonalnie,
wesela dancingi, ogniska, instrumenty:
akordeon, saksofon, gitara, klawisze 609 272 704
Zespół muzyczny ELEAR - trzyosobowy skład. Dużo dobrej muzyki i wiele
wesołych konkursów - 606 778 341

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
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
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 - z profesjonalnym
sprzętem i wykształceniem, wykona
DARMOWAsesje ślubną w celu rozbudowania portfolio - 660 708 013
Fotograf - ŚLUBY, WESELA,
IMPREZY - 609 251 411

USŁUGI
OPIEKA
Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Zaopiekuje się dzieckiem, dyspozycyjna, odpowiedzialna - 75 64 34
613, 796 629 452
Punkt przedszkolny - Misie Urwisie
ogłaszają zapisy do punktu przedszkolnego dla Maluszków w wieku 1,5 - 4
latka w godzinach 8.00-16.00 - 725
147 726
Rencistka z doświadczeniem poszukuję pracy przy opiece nad starszą osobą lub małżeństwem 8 zł. NA
godzinę, od lutego - 507 436 881

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Język niemiecki - tanio - 517 172
493
Język niemiecki - korepetycje,
podstawówka, gimnazjum, liceum.
Konwersacje, gramatyka. Niedrogo,
solidnie. Miła atmosfera - 608 884
006
Język angielski - korepetycje.
Doświadczona anglistka udzieli korepetycji. Wszystkie poziomy zaawansowania. Pomoc w nauce - dzieci i
dorośli - 608 884 006

Angielski. Kowary - nauczyciel udzieli
lekcji. Wszystkie poziomy, Przygotowanie
do egzaminów. Dzieci, młodzież, dorośli
- 782 022 765
Centrum Szkoleniowe ACADEMICUS - organizuje szkolenia zawodowe
- 609 107 379
Geografia-przygotowaniedomatury
- korepetycje - 505 794 762
Język angielski - tłumaczenia drobne,
korepetycje poziom podstawowy, średniozaawansowany - 781 747 457
Język francuski & niemiecki - korepetycje,
nauka od podstaw, przygotowanie do lekcji,
testów i egzaminów - dla dzieci i młodzieży
- 511 042 040
Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury - każdy poziom - 781
402 004
Język niemiecki - oferuję naukę od podstaw,przygotowaniedomaturyorazpomoc
w nauce na każdym poziomie. Zapraszam
- 506 481 118
Język polski - Prezentacje maturalne,
zaliczeniowe, semestralne. Profesjonalna
pomoc absolwentki polonistyki - 501 237
824
Język polski - profesjonalna pomoc w bieżącejnauce,przygotowaniedosprawdzianu
szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
Solidnie i w milej atmosferze - 691 235 461
Korepetycjezjęzykaangielskiego-dla
gimnazjumiliceumzdojazdemdoklienta.25
zł. za godzinę - 660 410 737
Korepetycje z języka polskiego Uwagamaturzyści:Prezentacje-tanio-793
283 050
Korepetycje z matematyki - i języka
niemieckiego na podstawowym poziomie
- tanio - 509 546 047
Korepetycji z język niemieckiego
- udzieli studentka IV roku germanistyki.
Dojazd do osoby zainteresowanej. Mila
atmosfera pracy - 793 789 434
Matematyka - absolwent Uniwersytetu
Wrocławskiego udzieli korepetycji; liceum,
przygotowanie do matury, studia wyższe 697 164 349
Matematyka - korepetycje - Absolwent matematyki udzieli korepetycji. Od
szkoły podstawowej do średniej. Możliwość
dojazdu - 725 204 210
Matematykaifizyka-korepetycjazmatematykiorazfizyki;wieloletniedoświadczenie;
zakresszkołypodstawowej,gimnazjumoraz
szkołyśredniej(łączniezprzygotowaniemdo
matury) - 603 630 164

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
Matematyka - solidnie - Student Politechniki udzieli korepetycji z matematyki-od
podstawówki, aż do szkoły średniej. Tanio,
solidnie, rejon Cieplic - 781 133 906
Niemiecki - korepetycje - tłumaczenia
drobne, studentka - tanio - 693 243 281
Prace maturalne - profesjonalna pomoc
w napisaniu i przygotowaniu się do matury
z języka polskiego - 663 359 461
Przygotowaniedomatury-korepetycje z historii - 697 926 130
Zawodowy muzyk - udzieli lekcji gry na
akordeonie. Wymagany własny instrument
- 661 813 059

USŁUGI
RÓŻNE
Karcher–podciśnienioweczyszczeniedywanów,tapicerkiobiciowej,żaluzji,
kosmetykasamochodowa–07564203
15, 609 600 807
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakresusługksięgowychifinansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITYi wiele innych - W.
Polskiego54oboksądu,budynekNOT–
alakow@onet.eu lub 601 837 677
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia – 695 133 584
Garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39 025,
501 234 403
Wykonam naprawę zegarów starych,
ściennych, różnych firm. Duży serwis
części zamiennych - solidnie i tanio 075 74 622 33
Certyfikaty energetyczne dla
budynków i lokali - 691 759 542

Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT - 075 76 72 773, 603 646 803
Naprawa pralek i sprzętu AGD Dariusz Simoniuk - ul: Karłowicza 25,
zakład czynny PN-PT 10-17, SB 10-13
- 075 64 21 598, 603 835 483
Naprawatelewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 100 695
Anteny pogotowie/montaż - Ustawianie oraz montaż anten satelitarnych
i naziemnych, serwis, kadra inżynierska.
10.00-22.00. Obsługujemy pensjonaty
oraz instalacje wielopunktowe. Wystawiamy faktury VAT - 793 68 68 70
Bramy, kraty - ogrodzenia itp. + montaż, zima taniej - 660 778 310
Cyklinowanie - układanie podłóg
- 693 959 455

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

Czyszczenie dywanów - żaluzji,
tapicerki domowej i samochodowej,
kompleksowe sprzątanie, mycie okien
itp. Możliwość negocjacji cen - zapraszam - 607 155 751
Elektryk - awarie, usterki, naprawy,
modernizacje, itp. PogotowieTechniczne
Złota Raczka - 513 067 750
Hydraulik - awarie, usterki, naprawy,
modernizacje, itp. PogotowieTechniczne
Złota Raczka - 513 067 750
Hydraulika - montaż c.o, woda gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki,
tanio i profesjonalnie - 696 484 516
Instalacje - elektryk - wykonawstwo instalacji - montaż, naprawa.
Pomiary. Szybko i fachowo - 667
138 280
Instalacje elektryczne - alarmowe, domofonowe, p.poż, TV,
pomiary elektryczne-protokoły - 882
442 777
Instalacje elektryczne, hydrauliczne - gazowe - 691 113 545
Kolektory słoneczne - SPRZEDAŻ, DORADZTWO, MONTAŻ - 665
036 528
Kredyt dla każdego - BEZ BIK-u,
100 % przyznawalności - polecam 783 299 989
Księgowość poprowadzę - Certyfikat
księgowego. Zasady ogólne, ryczałt.
Pełna księgowość. Kadry i płace - 695
449 389
Malowanie artystyczne - maluję aerografem we wnętrzach, na samochodach i
motocyklach,obrazyitp.Wszystkiewzory,
bardzo realistycznie. - 667 138 280
Mąż do wynajęcia - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Montaż urządzeń gazowych - Montaż
urządzeń gazowych - 509 649 289
NaprawaQuadów - Skuterów - Motocykli - 501 223 620
Naprawa telewizorów - oraz montaż
anten satelitarnych - 721 009 695
Niemcy - zwrot podatku - rozliczenia
podatkowe, zameldowania lub zamknięcia firm w Niemczech - 509 203 503

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątamy dom, mieszkanie umyjemy okna - 503 039 016

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Ochrona prawna - windykacja - 512
441 518

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

Odśnieżanie dachów - każdego
rodzaju - Faktury VAT - 785 110 015

Berlin, Hamburg, Bremem i okolice
– 075 75 182 55, 607 222 369

PC Serwis, naprawa - modernizacja,
konserwacja komputerów, projekt stron
WWW. Odzyskiwanie danych. Dojazd
do klienta Jelenia Góra i okolice - 603
322 400

DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369

Piaskowanie felg aluminiowych - oraz
stalowych, najtaniej w mieście. Teren
ZREMBU - 694 172 156

DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy
południowe – 075 75 182 55, 607
222 369

Pity, rozliczenia roczne z Urzędem
Skarbowym - tanio - 794 542 446
Pity roczne - rozliczenia, VAT od materiałów budowlanych. Zachełmie 3 - 509
677 922
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów - tapicerki meblowej samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher ‘Marcus-Karcher’ - 792 216
960
Podejmę się prowadzenia - pensjonatu, znajomość, ZUS, kasy, kod - 667
430 884
Pogotowie komputerowe - naprawa,
modernizacja komputerów, notebooków
w domu lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice - 794
267 117
Pomiary elektryczne dla hoteli - pensjonatów, ośrodków wczasowych duże
zniżki - 693 217 893
Poprowadzę księgowość - i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych - 507
540 459
Potnę drzewo - na opał - 1 m 30
zł. + dojazd. Paliwo, piła własne - 693
258 071
Pranie dywanów, wykładzin - tapicerek
meblowych i samochodowych. Tanio,
dokładnie - profesjonalnie. Podciśnieniowo środkami i maszynami firmy
KARCHER - 609 107 379
Prosie pieczone - przyjmuje zamówienia, doskonałe na imprezy plenerowe
rocznice imieniny i tym podobne - 605
209 637

Niemcy– przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 075
75 182 55, 607 222 369

Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i
okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcyśrodkowe–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
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp..
- 75 76 73 971, 516 146 075
Audi A6 z kierowcą - czarne kompleksowe kombi wraz z kierowcą - wyjazdy
służbowe i inne. Zapewniam dyskrecje
- 722 323 287
Auto - Laweta 24h - Polska - Europa
- 505 092 579
Auto combi - zawiozę na lotnisko, za
granicę itd. Wyjazdy do 300 km - 693
258 071

Routery, komputery - Konfiguracja i
montaż routerów, dzielenie łącza internetowego. Pogotowie komputerowe,
wgrywanie oprogramowania, usuwanie
wirusów. F-ra VAT - 793 68 68 70

Auto mercedes - do dyspozycji z
kierowcą - zadbany diesel na dojazdy i
podróże - 792 171 410

Rozliczę PIT roczny - odliczenia,
osoby fizyczne, profesjonalna obsługa
- 508 231 328

Autolaweta od 1 zł za km - 501
223 620

Serwis okien PCV - drewno, alu
wymiana uszczelek, szyb, konserwacja,
wymiana itp - 606 508 723
StronyWWW - materiały reklamowe,
ulotki, foldery, logotypy-profesjonalnie F-ry
VAT - 601 904 412
Szafy na wymiar - piękne zabudowy,
wymiarowanie i wycena gratis. PPHU
„Czarodziej” daje gwarancję i wystawia
rachunek na wykonaną szafę - 500
052 751
Szafy wnękowe - meble na wymiar
Jelenia Góra, 8 lat doświadczenia - 500
452 760
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
Świadectwa energetyczne - budynków i lokali mieszkalnych i usługowych
tanio, szybko i profesjonalnie. - 660
408 360
Usługi hydrauliczne - przyłącza
gazowe wodno-kanalizacyjne, instalacje
C.O. Montaż kotłów. Atrakcyjne ceny,
profesjonalnie - 691 759 463
Usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usterki, naprawy - Złota Rączka
awarie itp. Pogotowie Techniczne - 513
067 750
Wodomierze i plombowanie - szybko
i kompleksowo. Partner firmy Wodnik
Pogotowie Techniczne Złota Raczka 513 067 750
Zabudowa wkładów kominkowych sprzedaż i montaż - 501 259 736
Złota Rączka - awarie, usterki,
naprawy, itp. Pogotowie Techniczne 513 067 750
Złota rączka - wykrywanie usterek i
likwidacja kompleksowo - 507 408 229

Autolaweta - dyspozycyjność 24h
- 601 150 585

BMW Seria 7 - Komfortowe przewozy
po kraju szybko i bezpiecznie! - 697
990 390
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra VAT - 607 763 204
Przeprowadzki - transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter
Meblowóz, 25 m3, Iveco Daily 17 m3, ład.
1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i solidnie.
Faktury VAT - 509 211 282
Przewozyna lotniska - Berlin - Drezno
- Praga - Wrocław - Katowice i inne - 785
537 157
Przewozy osób z adresu na adres na lotniska max 6 osób - 608 638 341
Przewóz osób busem - 9-osobowym!
Tanio i solidnie. Przewóz na lotniska,
imprezy okolicznościowe, wycieczki. Do
dyspozycji także Audi A8 - 512 351 014
Tanie przewozy - towarów i osób.
Posiadam busa T4 przewiozę nieduże
gabaryty - tanio. A samochodem osobowym z adresu pod adres, na wycieczkę
lub zakupy. Tanio bezpiecznie - 722
323 287
Tanie usługi transportowe - na terenie
kraju i zagranicy. Stawki do negocjacji.
Mile widziana współpraca - 509 318
812
Transport ciężarowy, skrzyniowy
- (6.4 m x 2.4m) 7t z hds 3t. - 507 576
765
Transport i przeprowadzki - w kraju i
za granica, ludzie do załadunku, możliwa
współpraca z firmami, tanio, solidnie
faktury VAT - 606 145 511
Transport towarowy - bus maxi, do
1,4T - 606 508 723

USŁUGI
ZDROWIE URODA

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
Czesanie, tipsy od 35 zł. - studniówka
ślub, uroczystość na której chcesz
zachwycić ? Zadzwoń, dojadę do domu,
loki, koki itp., tipsy żelowe, makijaż! Przekonaj się. - 667 130 673
Koloryzacja włosów - balajage
w domu. Profesjonalna usługa 30 zł.
Korona 50 zł. Cala głowa - 506 190 702
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)
Masaż, sauna, laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
komputerowe odchudzanie, vibroacustic
- migrena, depresja, nerwica, solarium 600 106 329
Pijawki - przystawianie, hirudoterapia,
nowo otwarty gabinet zaprasza rejestracja - 509 203 503
Profesjonalne makijaże - okazjonalne, wykonywane na bazie najwyższej
jakości kosmetyków firmy Mac i Benefit, z
dojazdem do klienta - 607 038 350
Profesjonalne paznokcie żelowe
- dojazd do klientki - 512 858 404
Profesjonalne przedłużanie włosów - trzema metodami - 510 589 330
Rehabilitacja domowa - po udarowa nauka chodzenia, masaż, mgr
- 508 968 590
Tipsy żelowe, stylizacja paznokci dłoni
i stóp. Bogate zdobiennictwo od 40 zł.
dopełnienia - zdobienie naturalnej płytki
paznokcia. Również w weekendy - 607
586 605

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych
sprzętów AGD i RTV lub innych rzeczy metalowych, własny transport i
świadczę usługi transportowe Benz
310 - 605 726 890
Oddam 2 preparaty mleko zastępcze Nutramigen 1, data ważności 12.01.2011
- 603 994 325
Oddam ubrania chłopięce na 5-6 lat telefon po godz. 16.00 - 602 355 831
Oddam za darmo narożnik - długość
3 metry. Aktualne do 7 stycznia - 668
331 418
Przyjmę odzież - niepotrzebne rzeczy
- samotna matka - 609 627 742

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta do 10 tys. - kupię za gotówkę z lat
1993-2008 - 664 200 250
Auto złomowanie - wezmę każde auto
za umowę - 513 058 645
Autozłomowanie za darmo - lub
niedrogo odkupię każde - własny transport - 661 519 540
Każde auto - OD 100 do 2000 - 607
509 762
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
Uszkodzone - cale - skup - uszkodzone, powypadkowe, również angliki.
Odbieram własnym transportem - 721
721 666
Uszkodzone, całe - bez OC i przeglądu. SMS marka i sugerowana cena
- 694 518 216

FELGI
OPONY
SPRZEDAM
Opony na felgach do BMW E34
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
Kołazimowe do Forda - 13. Rozmiar
165/80 - 2 sztuki, 185/70 - 2 sztuki
lub same opony, same felgi - 793
146 877
Felgi stalowe 15 - do Mercedesa 190
i pochodne 4 sztuki, cena 200 zł. za
komplet - 607 100 857

Nowe opony samochodowe - firmy
Sava rozmiar 155/70 R 13. Cena 350 zł.
do negocjacji - 514 318 371
Posiadam opony letnie - 13-15 możliwość stałej dostawy - 788 097 447

FELGI
OPONY
KUPIĘ
Oponę do Subaru Legacy 195x70x14 - 796 489 565

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Ford Tranzit T 80D, 5-cio osobowy,
rok 1996m przebieg 220.000, cena
1000 euro do rejestracji - 075 75
326 77
BMW 325 - TD 94 stan bdb.. srebrny
metalik lub zamiana Vw Passat B4
kombi 1.9 TD, Audi B4 kombi 1.9 TD
- 694 054 544
Chrysler Voyager - 1993, benzyna,
hak, przyćmione szyby, immobilizer,
3500 PLN - 503 981 643
Mercedes E 320 - kombi - 94 rok
produkcji - LPG wtrysk automat,
pełna elektryka, do uzgodnienia - 504
201 580
OpelTigra rok 1995 - pełna elektryka,
niebieski metalik. Cena 5000 - 501
402 327
1.6 Nissan Primera - srebrny metalik,
sedan, 1.6 benzyna, rok produkcji 93,
ubezpieczenie i przegląd do kwietnia,
przebieg 230 tys. stan bardzo dobry 512 826 235
2 x Citroen Bx 500 zł. - jeden na chodzie, a
drugi do zabrania lawetą - 607 461 674
Alfa Romeo - czarne - rok 1996, stan
dobry, ubezpieczenie, przegląd aktualne.
Cena 7000 zł. - 608 325 141
Audi 100 - C4 2.0i - 513 655 297
Audi 100 C3 cygaro - 2200 benzyna
+ gaz sprzedam lub zamienię - 516
166 121
Audi 80 - B3 1991rok, 1.6 benzyna +
LPG, aktualne opłaty, możliwa zamiana
- 661 692 641
Audi 80 - B4 kombi 1,9 TDI - 90 km,
1993 rok, bez wkładu finansowego
zadbany, cena 8500 zł. do negocjacji 502 921 973
Audi A3 1.9 TDi - 2000 rok - stan bardzo
dobry, 110 KM, klimatronik, 4 x airbag,
ABS, elektryczne szyby i lusterka, ksiąska
serwisowa, 2 kluczyki, zarejestrowany
cena 18500 zł. - 691 542 966
Audi A4 - 1996 rok, 1,9 TDI klimatronik
elektryczne szyby wspomaganie, alarm,
2 x airbag, pół kubełkowe fotele, stan
oceniam na dobry - 782 498 141
Audi A4 1.8 - zarejestrowany, ważne
opłaty, rok 95, pojemności 1.8 benzyna,
alufelgi, ABS, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 2 x poduszka,
klimatyzacja, elektryka, cena 9200 - 604
899 303/698 707 299
Autocamping - bardzo dobry stan
Volkswagen LT - 601 924 778
Bmw 325 - TD 94 stan bdb. srebrny
metalik lub zamiana Vw Passat B4
kombi 1.9 TD, Audi B4 kombi 1.9 TD 694 054 544
Bmw 730i LPG - 188KM, alu felgi 17’ +
kpl. stalówek, lampy Black Hella + ringi,
kolor czarny, pełne wyposażenie itp.
Cena 3500 zł. do uzgodnienia lub zamienię za BMW E36 - 514 404 294
Bmw Cabrio - E 30, 320, czarna wspomaganie skóra, alu 16, Borbet, aktualne
opłaty, nowe filtry, oleje, świece, kable itp.
cena 5 tys. - 605 492 373
Bmw E34 bogata wersja, LPG - 520,
składak 96, pojemność 2000 cm 3,
LPG, bogata wersja, pełna elektryka,
do poprawek blacharsko-lakierniczych.
Cena 2000 zł, do małej negocjacji - 795
849 198
Bmw E46 - 323 - (170 km) gaz sekwencja, 99, bogato wyposażony, po wymianie
części, cena do uzgodnienia - 601
698 950

Chrysler Neon - klimatyzacja, elektryczne szyby, 2 airbag, auto zadbane, 4
drzwiowe, 96 rok, 2000 cm, 136 km 5600
zł. lub zamienię - 791 997 919
Chrysler Voyager - 1993, benzyna,
hak, przyćmione szyby, immobilizer, 3500
PLN - 503 981 643
Chrysler Voyager - 1995 rok, 2.5
l benzyna z gazem, cena 4.700 zł. do
uzgodnienia - 515 152 972
Chrysler Voyager 95 rok - 2,5
turbo diesel, 7 osobowy 5.500 zł. - 607
509 762
Cinquecento - stan bdb. – tanio - 793
940 645
Cinquecento - 700 cm, 95 rok, przegląd do stycznia 2011 OC do Lipca 2010.
Blacharka bdb., po remoncie układu
hamulcowego. 2 komplety nowych opon.
Wszystko sprawne Jelenia Góra - 510
815 280
Cinquecento - elektryczne szyby,
centralny zamek, po wymianie akumulatora, sprzęgła, tłumika, zawieszenia w
cenie 2000 zł. w stanie bdb., kolor biały
- 660 461 625
Cinquecento - rok 94, stan dobry,
brak OC, cena 600 zł. bez negocjacji 781 048 394
Cinquecento - w dobrym stanie,
kolor czerwony w ciągłej eksploatacji,
cena 1000 zł. - 721 647 799
Citroen Xantia - silnik oraz instalacje
gazowa - 781 957 538
Citroen Xantia za 1200 zł. - 93 rok,
centralny zamek, elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, elektryczna regulacja foteli + podgrzewanie, instalacja LPG,
brak przeglądu i dowodu. Brak iskry na
świecach - 796 212 248
Citroen XM - 1992 rok, kolor srebrny,
diesel, stan dobry, zarejestrowany, ważne
OC, cena 3000 zł. Kowary - 669 944
770
Cross - Suzuki rmz 250 ful cros - rok
2004, cena 5 tys. - 782 498 141
Części do Corsy B - nagrzewnica, drzwi
prawe i lewe (białe), klapa tylna, zderzak
tylny, silnik wycieraczek, kompletne
podszybie, kratki nawiewu, osłony przeciwsłoneczne, fotele - 508 375 695
Części Eskort, 91 rok, 1,6 - alternator,
rozrusznik, chłodnica, lampy i inne GG
11983984 - 663 615 758
Daewoo Espero - 1997 - pojemność
1,5, stan bardzo dobry, ubezpieczenie
do czerwiec 2010. Cena 1950 zł. do
negocjacji - 668 227 376
Daewoo Lanos klimatyzacja - klimatyzacja, radio CD, elektryczne szyby
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, po przeglądzie technicznym oraz
po wymianie rozrządu, płynów i oleju, bez
wkładu finansowego I właściciel - 603
100 196
Fat 126p - w stanie bardzo dobrym,
zarejestrowany i opłacony 78 rok, cena
650 zł. - 661 901 740
Fiat 126 - 150 zł. - bez rdzy, ładny, silnik
nie chce odpalić, nie znam przyczyny,
przegląd ważny, OC skończyło się 31,
rok 1990 - 694 518 216
Fiat 126p - 95 rok, kolor zielony, na
chodzie, brak tłumika i linki od gazu, w
całości lub na części, cena 250 zł. do
negocjacji - 665 796 669
Fiat 126p - brak przeglądu, cena 1000
zł., kolor czerwono - czarny - 792 617
599
Fiat Brawa - 1.8 16v zielony metalic,
1996 rok bogata wersja - 513 067 331
Fiat Cinquecento - 1994 rok, pojemność
700 cm, nowe opony zimowe, pompka
paliwa, przewody, filtry. Stan dobry. OC i
przegląd do czerwca 2010 roku. Cena
1450 zł. do uzgodnienia - 609 078 282
Fiat Pickup - 97 rok, Fiorino, diesel,
wspomaganie kierownicy, ważny przegląd i OC, nie wymaga wkładu finansowego, duża paka 180x160, cena 1999
zł. - 727 227 917

Buggy - na bazie fiata 125 orurowany,
cena 850 sprawny - 516 722 318

Fiat Punto 1.2 - 94 rok, czarny, 1.2
benzyna, ocynkowany, 2-drzwiowy,
ważny przegląd i OC do maja, w ciągłej
eksploatacji, dodatkowo komplet opon
letnich, 4400 zł. - 601 924 778

Bus Peugeot Boxer - maxi, 99 rok, biały,
2400 tdi, w ciągłej eksploatacji, 12400zl
brutto, faktura VAT, cena do uzgodnienia
- 601 924 778

Fiat Scudo diesel - 1,9 D, 1997 rok,
biały, tanio, wspomaganie, poduszka
powietrzna, centralny zamek, elektryczne
szyby, zarejestrowany - 790 215 333

C2 - rok 08 mały przebieg - C2 2008
rok, przebieg 9 tys. km, bordowy, 1,1
benzyna, elektryczne szyby, 4 x airbag,
wspomaganie kierownicy, alarm, centralny zamek,ABS - do opłat, cena 24 tys.
zł. lub zamiana na Vana Voyager, Sharan
inny - 502 297 240

Fiat Tempra 1.6 LPG - auto sprawne,
gotowe do jazdy - elektryka szyby,
lusterka, dach centralny, cena 1600 zł.
- 663 966 152

Chevrolet Astro - 601 924 778/694
473 203

Fiat Uno 900 zł. - 92 rok produkcji - 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
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Fiata CC - czerwony stan dobry, opony
zimowe, 94 rok cena 900 zł. do małej
negocjacji - 781 048 394
Fiata Tipo - 1,4 rok 1994, trzydrzwiowy,
niebieski, nieopłacony stan bardzo dobry
147 tys. przebiegu oryginalnie, 1500 zł. 796 847 652
Fiesta 900 zł. - RO + zmieniarka
ALPINE, OC i przegląd do lipca stan db.
89 rok, niebieski metalik, nie jest zgnita,
cena do dogadania - 791 674 795
Fiesta 92 - LPG 1300 zł. - z gazem
1,1-92 rok, biała, w ciągłej eksploatacji,
OC do czerwca - 783 032 842
Fiesta na części - Mk1 z 82 roku, w
całości na części - 726 375 618
Fiesta z gazem - rok 1991, stan dobry,
brak badania technicznego, cena 500
zł. - 511 104 359
Focus kombi z 2000 roku, diesel,
klimatyzacja w bardzo dobrym stanie 793 608 323
Ford Aerostar LPG - (niebieski metalik) rok 93, LPG, poj.3000 cm 3, V6,
przebieg 180 tys., brak przeglądu i OC,
do poprawek lakierniczych. Cena 1300
zł. - 795 849 198
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 93 - 1.4E, 5 drzwiowy,
szyberdach, tył z nowego modelu stan
dobry, ważne OC i przegląd, uszkodzony
układ hamulcowy (przegnity przewód)
cena 750 zł. w całości lub na części - 787
804 787
Ford Escort combi LPG 96 rok - kolor
srebrny, hak, centralny zamek, ważne
ubezpieczenie, brak przeglądu - powodów finansowych, cena 3000 zł. - 792
876 442
Ford Fiesta - 3 drzwiowa, rok 1994
pojemność 1.3, 2 poduszki powietrzne,
opłacony, garażowany cena 2500 zł. 669 442 773
Ford Fiesta - 91 rok - 1.1 silnik, stan
bardzo dobry, z przeglądem i ubezpieczeniem. Dużo nowych części 1500 zł.
do negocjacji - 796 519 119
Ford Fiesta - stan dobry w ciągłej
eksploatacji 1992/96 rok, cena 1000
zł. - 609 107 748
Ford Fiesta - rok 97 - pierwsza rejestracja 98, kolor srebrny metalik, pojemność
1.25, zetec, stan b dobry, pełne ubezpieczenie i przegląd + kompletne koła na
lato - 500 289 971
Ford Focus - diesel - 1,8TDDI - 182
tys. 2000 rok - błękitny, kombi. Bogate
wyposażenie klimatyzacja, pod przednia
szyba itd. Sprowadzony miesiąc temu,
już opłacony. 14.500 zł - Jelenia Góra 510 815 280
Ford Focus 1999 rok - czerwony, 1.4
benzyna, centralny zamek, alarm, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy,
stan bardzo dobry. Cena 14 tys. do małej
negocjacji - 693 295 711
Ford Focus 99 - 1,8 diesel. Sprzęgło
do naprawy koszt ok. 1 tys. po wymianie
oleju i paska rozrządu - sprawny. Cena
12.000 zł. - 667 264 180
Ford Mondeo - GHIA - rok produkcji
1993, czerwony klimatyzacja, elektryka,
immobilizer stan bardzo dobry cena 3700
zł. - 783 782 760
Ford Mondeo gaz - zarejestrowany,
ubezpieczony, pojemność 1.8+gaz,
klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne
szyby, lusterka, ABS, bez korozji, cena
6200 - 604 899 303/698 707 299
Ford Mondeo kombi - 1,9 TD do
poprawek blacharsko lakierniczych
szyberdach, alarm po wymianie całego
układu hamulcowego - 697 222 334
Ford Mondeo kombi - 1.8 benzyna,
115 KM, sprawny technicznie, przegląd
do 06.2010, ubezpieczenie 06.2010,
kolor czarna perła, cena do uzgodnienia
- 662 183 171
Ford Scorpio 93 - (granatowy) - pojemność 2400 cm3, V6, pełna elektryka, brak
przeglądu i OC. Cena 1000 zł. do małej
negocjacji - 795 849 198
Ford Transit - 1999 rok, przebieg
167000 km, 5 osób, 1000 kg biały, opony
zimowe z felgami - 606 165 967
Ford Transit - 2001 rok (długi) - 600
406 799
Honda Accord 2,0 TDI - alufelgi + koła
zimowe, ABS, ASR, centralny zamek,
2 poduszki, elektryczne szyby lusterka
i szyberdach. Stan techniczny b. dobry
9900 PLN - 880 098 319
Honda Civic - 1.3 1994 rok - czarna,
bogata wersja, w idealnym stanie technicznym. Zarejestrowana. Cena 6600
zł. - 793 050 453
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HONDACivic - 1.5 - 92 rok - sprzedam lub
zamienię - 605 571 125
HONDA Civic 96 rok - zarejestrowany,
OC, przegląd lub zamiana - 607 162 320
HONDA Civic V gen. - HB 1994 rok, 1343
cm3. Stan dobry, do drobnych poprawek
lakierniczych, Przegląd do 17.04.2010.
Ubezpieczenie OC i NNW do 11.05.2010.
Stan silnika bardzo dobry. Cena 5000
zł - 793 081 536
HONDA Preluda + gaz - brak przeglądu,
ważne OC, 1.999 zł do negocjacji - 603
836 196
KOMAR 150 zł. - stan bdb. na chodzie,
cena 150 zł. - 726 886 137
KOMBINEZON do super sport - kombinezon dwuczęściowy czarno szary,
100% skora, stan bardzo dobry, rozmiar
38-40b(regulacja zamków) - 517 353
073
LAGUNA z gazem - 1998 rok, 16V. 141
tys. klimatyzacja,ABS, PP, pełna elektryka,
gaz założony w 09 roku, rado mp 3.
Centralny zamek. Zarejestrowany ubezpieczony. Cena 11800 zł. do negocjacji +
opony letnie - 796 066 401
MAZDA 323 – pojemność 1.5. 87-97
rok, Ubezpieczenie OC (marzec) przegląd (listopad) Samochód do drobnych
poprawek. Cena 500 zł. do negocjacji. GG
8888640 - 665 142 126
MAZDA 323 F - 92 rok, centralny zamek,
wspomaganie, przyciemniane szyby.
Stan techniczny b. dobry 3300 PLN - 880
098 319
MAZDA mx-6 - kolor srebrny, 2.0 - 120
km, rok 1993, przebieg 209 000, stan
dobry. Auto zadbane! Cena 6 000 - 605
580 519
MEGANE 1.9 D - 1999 rok, ABS, elektryczne szyby, centralny zamek, alufelgi,
zielony metalik, 165 tys. przebiegu, po
liftingu - 605 592 226
MERCEDES 124 - 2.0D, 1995 rok - stan
bdb. OC 11.2010 rok przegląd 05.2010
rok, ekonomiczny 5l na 100 km, cena 3500
zł. - 669 427 535
MERCEDES 124 - diesel 2000, stan bardzo dobry, zadbany - 506 384 694
MERCEDES 124 diesel 2999 zł. - 91
rok, bordowy, 2.0 diesel, szeroka
listwa, ważny przegląd i OC, stan
dobry, cena 2999 zł. - 727 227 917
MERCEDES 124 LPG - opony
zimowe, ważne OC i przegląd, centralny zamek, gaz 2 lata, 93 rok, cena
2500 zł. lub zamienię na Mondeo,
Golf 3, Audi B4 lub inne propozycje,
możliwa dopłata - 792 183 850
MERCEDES 124e kombi - 94 rok,
2500 diesel, granatowy, ważny przegląd i OC, autoalarm, klimatyzacja,
RO, 10400 do uzgodnienia - 601
924 778
MERCEDES 190 - zarejestrowany,
pojemność 2.0 diesel, rok 89, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
auto na chodzie, cena 2200 - 604 899
303/698 707 299
MERCEDES 190 D - sprzedam na
części - 696 030 700
MERCEDES Atego 815 - kontener plus
winda rok 2002 cena bardzo atrakcyjna
30.000 (VAT) autko kupione w Polsce 075 64 18 209
MERCEDES E 320 – kombi, 94 rok
produkcji - LPG wtrysk automat, pełna
elektryka, do uzgodnienia - 504 201 580
MERCEDES W116 - szkielet mercedesa
- ponieważ nie ma silnika oraz błotników
przednich, tylnych lamp i paru drobnych
rzeczy. Posiada papiery, ważne ubezpieczenie i przegląd do czerwca - 606
405 023

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, nowa
rura wydech. Auto sprawne 9500 zł. - 793
203 898
MITSUBISHI Lancer - 1996/97, pojemność 1.3GLX. Wspomaganie, ABS, 2 x
airbag, immobilizer, elektryczne szyby,
lusterka. Uszkodzone sprzęgło docisk).
Cena do uzgodnienia - 727 640 718
MITSUBISHI Lancer - instalacja gazowa
- 796 178 340
MITSUBISHI Lancer diesel - 92 rok,
wspomaganie kierownicy, 1,8 diesel, pali
na mrozie, ważne OC, bez rdzy, cena
1550 zł. - 727 227 917
MITSUBISHI Pajero - krótki, grudzień 93
rok, 2,5TDI, czerwony, w bardzo dobrym
stanie - 508 255 898
MONDEO kombi mk2 - 1,6 16 v. 1996
rok, poduszki, elektryczne szyby, lusterka,
szyberdach, brak dowodu, zabrany za
szybę boczną-tylną. Cena 3000 do malej
negocjacji - 692 556 260
MOTOR Komar - z 78 roku. stan bdb. silnik
po remoncie, cena jaka mnie interesuje
to 250-300 lub zamienię na fiata 126p lub
inne może być bez opłat - 726 886 137
MOTORYNKA 300 zł. - 100% sprawna,
sporo części do Romet, Wsk, Fiat 126p
itp. - 661 901 740
NISSAN Micra k12 elka - 2003,1240 cm
pb, w kraju od 04.2008. Klimatyzacja,
pedały na linkę ściągane - atest, plafon,
lustra. Silnik i skrzynia idealna. Przebieg
120 t. Okazja 17.900 zł. do niego - 603
108 232
NISSAN Terrano-92rok,2,7Delektryczne
szyby, lusterka wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, hak cena 6400 zł. lub
zamienię na osobowy - 604 753 342
ODŚNIEŻARKA Partner - Husgvarna
pług wirnikowy szer. robocza 69 cm. wysokość robocza 58,5 cm. Stan idealny. Cena
do uzgodnienia. - 698 002 168
OMEGA B 900 zł. - kombi 95 rok, zielony
metalik, 2,0 benzyna, anglik, częściowo
rozebrany na kołach, pozostało 70%
auta - 606 508 723
OMEGA B V6 sedan - pilnie zarejestrowana i ubezpieczona 2,5V6 + LPG,
1996 rok, 180 tys km, wyposażenie pełne
bez skóry + alarm i immobilizer, cena do
negocjacji - 605 913 262
OPEL Astra + LPG 1999 zł. - 1994 rok,
1600 cm3, benzyna + LPG, czerwony,
Liczba drzwi: 4/5, ważny przegląd i OC.
Cena 1999 zł. - 727 227 917
OPEL Astra 1.6 combi - 1.6 benzyna, 92
rok, garażowany, opony zimowe w bdb.
stanie, hak, szyberdach, centralny zamek,
197 tys., nowe: progi, tylne reperaturki,
amory MONROE, rozrząd. OC i przegląd
do lutego 3200 zł - 606 283 595
OPEL Astra 92 rok - 1.7 diesel, uszkodzony tył w całości lub na części 900 zł.
- 607 509 762
OPEL Astra 93 - silnik1.6 z 95 rok, benzyna + gaz, stan dobry. Cena 1800 zł. do
negocjacji - 796 180 884
OPEL Astra cała/części - na chodzie
uszkodzony przód, 1994 rok, 1.4 benzyna,
5 drzwi. Przegląd i OC do maja 2010. cena
1200 zł. lub na części - 503 528 631
OPEL Astra III - kombi 1.3 CDTI 2006 rok,
czarny, bogate wyposażenie, zarejestrowana. Cena 31 900 zł. - 508 804 880
OPEL Calibra - 90 rok, 2.0 + LPG, granatowy metalik, stan dobry, cena 1900
zł. - 661 114 934
OPELCalibra 2.0i 16V (150KM) 1990 rok,
190000 km. wspomaganie, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka, komputer,
ABS, dwa komplety kół. Stan dobry. opłaty
do 11.09.2010r. Cena : 5000 do negocjacji
- 661 717 183

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
AUTO KOMIS

AU T O H A N D E L

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

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

A

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

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

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

2 Mb/s

8 Mb/s

+ PREZENT!
Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Platynowy

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

75 76 78 975

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

RESTAURACJA HEXA 66

Pakiet Złoty

TELEFON DO BIURA

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

86 KANAŁÓW

- 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

firma handlowa

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 16.01.2009 r.
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OG£OSZENIA
OPEL Corsa - rok 1997, sprawny, bez
wspomagania kierownicy, komplet opon
zimowych, radio cd, cena wywoławcza
4000 zł. do negocjacji - 605 695 744
OPEL Kadet z gazem - lekko uszkodzony 300 zł. - 796 937 610
OPEL Tigra - 1.4 z 96 roku, srebrny,
wspomaganie, elektryczne szyby,
centralny zamek, RO z CD, klimatyzacja - 6700 - 783 706 362
OPEL Tigra - rok 96, pojemność
1.4, zarejestrowany, ważne opłaty,
klimatyzacja, elementy szyby, 2 x
poduszka, alufelgi, wspomaganie
kierownicy, bez korozji, cena 5500 604 899 303/698 707 299
OPEL Tigra rok 1995 - pełna elektryka, niebieski metalik. Cena 5000
- 501 402 327
OPEL Vectra 90 - biały, 1.6 + LPG,
sedan, hak, szyberdach, stan dobry,
cena 1500 - 796 290 377
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
OPEL Vectra C - rok produkcji 2002, 2,2
cdti, elektryczne szyby, wspomaganie,
klimatyzacja, 8 poduszek, automat - tiptronic, zarejestrowany w kraju, Lwówek
Śl. - 691 279 647
OPEL Vectra z LPG - 2.0 rok produkcji
1997, składak z gazem, wyposażenie:
hak, szyberdach, wspomaganie kierownicy, OC ważne do 16 stycznia, a
przegląd do marca, cena 900 zł. - 725
517 740
OPEL Zaﬁra - 7 osobowe rok produkcji 1999, pojemność silnika 1,8
16V benzyna - 667 018 255

PASSAT B3 kombi - 1200 zł. 1.8
pełen wtrysk - 603 096 822
PASSAT B4 - 1.9 TDI B4 kombi,
czerwony, 1994 rok, opony letnie
i zimowe, po wymianie układu
wydechowego, rozrządu - cena
7700 zł. do małej negocjacji - 500
247 902
PASSAT B4 TDI - stan dobry - 94
rok - 510 965 539
PASSAT kombi 2 litry - rok 91,
czerwony, benzyna-gaz, hak,
szyber dach, auto sprawne - 781
562 674
PASSAT kombi TDI - 1996 rok,
biały, 1,9 TDI, przebieg 290000,
hak, poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS. Cena 12500
- negocjacja - 669 287 371
PEUGEOT 106 - 3-drzwiowy, rok
produkcji 1997, model 98 pojemność 1100 cm, kolor czerwony,
centralny zamek, elektryczne
szyby, przegląd do 03.12.2010
OC 23.12.2010 cena: 3.400 - 516
346 494
PEUGEOT 205 - zarejestrowany,
ważny przegląd i OC ekonomiczny
pojemność 1.1, rok produkcji 1990,
cena 750 zł. - 664 508 056
PEUGEOT 307 kombi - czarny 2,0 diesel
107 KM, rok 2002, 145 000; szklany
dach, ABS, 6 x airbag, elektryczne
szyby, elektrycznie składane lusterka,
centralny zamek, alarm, komputer, radio
+ CD sterowane z kierownicy, sensor
zmierzchu - 660 486 880
PEUGEOT 405 + LPG 1500 zł. - 92
rok, grafitowy metalik, bez rdzy, sprawny,
ważny przegląd i OC, gaz, cena 1500
zł. - 727 227 917

PEUGEOT Boxer Vat - maxi, 99 rok,
2400 tdi, biały, ważny przegląd i OC,
RO, poduszka powietrzna, blaszak, 3
osobowy, 12500 zł. do uzgodnienia 601 924 778
POLONEZ Truck 5-osobowy - 1996
rok, z aluminiowa paką; przebieg
56tys., benzyna 1,6, stan dobry - 600
055 702
QUAD 250cc - rok 2008, pojemność
250 cc, sprzedaję za bardzo okazyjną
cenę 1300 zł. z powodu wyjazdu i nie
mam co z nim zrobić - 669 367 345
RENAULT 19 - po kolizji, prawa tylna
strona uderzona na chodzie, dużo
nowych części, rok1993, brak przeglądu, cena 500 - 691 338 641
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 5 turbo - 1.4 na turbinie (ok.
110 KM) - 697 103 586
RENAULT Clio - 1,2 1992 rok, komplet
opon zimowych i letnich, opłacony,
zarejestrowany. cena 900 zł. - 792
226 675
RENAULT Clio - 92 rok, 1.2 litra, 5
drzwiowy, elektryczne szyby, szyberdach, kolor niebieski stan bardzo dobry
sprowadzony, cena 1500 zł. - 792
697 442
RENAULT Clio I - 95 rok, składak, 1,2
benzyna + gaz przegląd do 2010.09
trzy drzwiowy dwa komplety opon, 800
zł. - 512 167 766
RENAULT Clio II - 1,5 dci - 2002 rok,
czarny, super wyposażenie, nowy
rozrząd, olej, filtry, ubezpieczony, bez
dodatkowego wkładu finansowego,
alufelgi OZ-16’, oraz kpl. kół zimowych
- 695 780 118

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 w SandraSpa w Karpaczu można skorzystać z :
a) Sqasha
b) Kręgli
c) Lodowiska
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 17 stycznia 2010 a od 18 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.

RENAULT Espace 84 rok - 2.000
benzyna, w całości lub na części - 607
509 762
RENAULT Espace 89 rok, 2.800 zamienię na auto osobowe lub sprzedam
2.000 benzyna + gaz, zarejestrowany,
fotele na 7 osób, butla gazu w kole
zapasowym - 607 509 762
RENAULT Laguna - diesel, zielona
butelka z klimatronikiem - 510 111 069
RENAULT Scenic - 1,6 benzyna + gaz,
rok produkcji 1997 rok, kolor granatowy.
Cena 8.200 zł. - 604 528 632
RENAULT Scenic 1,6 benzyna + gaz,
rok produkcji 1997 kolor granatowy
sprzedam - 604 528 632
RENAULT Scenic 2004 dci - 131 tys. silnik 101 km, pełne wyposażenie, książka
serwisowa po wymianie rozrządu cena
26.900 zł. Zarejestrowany, ubezpieczony
do 08.2010. Idealne autko rodzinne.
Cena do negocjacji - 796 066 401
RENAULT Trafic - 1,9 D, 1999, pierwsza
rejestracja 2000r, sprowadzony z Niemiec 2 lata w kraju, pierwszy właściciel.
Stan dobry po wymianie rozrządu,
pompy wodnej. Typ blaszak. Cena 7000
do uzgodnienia. - 889 852 092
ROVER 200 - rok 1998 1,4,103 km,
metalik ciemna zieleń, centralny zamek,
pilot, 2 poduszki, klimatyzacja, elektryczne szyby, nowy wydech [18 miesięcy gwarancji], przegląd do 17-12-10
bezawaryjny, w kraju od 2007 rok. Cena
7500 zł. - 602 357 256
SCENIC - 98 rok, 1.6 benzyna, kolor
niebieski metalik, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry - 500 289 971
SEAT Cordoba - 1997 rok - czerwony,
zadbany, alarm - 661 121 571
SEAT Ibiza - 93 rok, pojemność 1.8 benzyna, pięciodrzwiowy, szyberdach, kolor
czerwony, elektryczne przednie szyby,
ubezpieczony, ważny przegląd do
maja, cena (1700) zł. - 796 473 417
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 - 1996 rok, silnik 1.3
auto uszkodzone. Cena do negocjacji
- 721 582 579
SKODA Octavia 2002 - sedan, pojemność 1,9L, diesel, 103 300 km, elektryczne szyby i lusterka, klimatronic,
ABS, autoalarm, centralny zamek,
radio/CD, welurowa tapicerka, światła
przeciwmgłowe, wersja ambient, cena
22 900,00 PLN. - 607 609 505
SKODA Oktawia - rok produkcji - grudzień 1997, 1,6 75 km, benzyna, pełna
elektryka lusterka, szyby, ABS wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
komputer, poduszka, w kierownicy
RADIO CD, 2 komplety opon: zima,
lato - podgrzewana tylna szyba - 502
206 827
SUZUKI - 16v 1973 rok, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, alufelgi, centralny
zamek, ekonomiczny, niedrogo - 665
540 546
SUZUKI Swift - z 1999 roku, sedan,
pojemność 1,3 czerwone, auto
zadbane, garażowane od 2 właściciela,
proszę dzwonić po 17 - 726 598 277
SUZUKI Swift 1.6 16v - sedan, wspomaganiekierownicy,alufelgi,elektryczne
szyby, lusterka, centralny zamek, opony
zimowe, OC i badanie techniczne do
10.2010, stan bardzo dobry cena 2600
zł. - 507 930 010
SUZUKI Swift 91 rok - 1.0 - ubezpieczony, zarejestrowany, kolor czerwony,
oszczędne i dynamiczne. Kpl kół letnich
radio z DVD. Cena 2000 do malej
negocjacji - 662 030 111
SUZUKI Swift 92 rok, 600 zł. - 1,3
benzyna no chodzie w całości lub na
części brak opłat - 607 509 762
SUZUKI Vitara 1,6 - silnik i napędy w
świetnej kondycji podniesiona opony
Sahara, nowe oleje paski, hamulce
itp. nowy przegląd i OC, cena 7 tys. do
negocjacji - 605 492 373
T4 Transporter - 8 osobowego, przedłużany, 1,9 turbo diesel pali ładnie na
mrozie, rok 91, niedawno przeszedł
przegląd ważne OC, możliwa zamiana
na osobowy - 605 594 216
TIPO 2.0 GT - 167 tys. przebiegu, brak
przeglądu i OC, w bardzo dobrym stanie,
cena do uzgodnienie - 695 980 516
TOLEDO 2 - rocznik 2000 silnik 1.9 TDI
110 KM, stan idealny - 607 418 281
TOYOTACorolla - z 1993 roku na części
- 669 754 884
TOYOTARav 4 - 2000, przebieg 108 tys.,
bezwypadkowy, sprowadzony, dwa lata
w kraju - 515 730 297

TRANSIT2lbenzyna/gaz8os.-sprawny,
opłacony, gaz sekwencyjny, automat,
webasto, wspomaganie, ABS, RM biały,
92 rok - 692 050 387
TRIAD 2 zipp - skuter tanio w całości na
części - 791 580 631
UNO Fire - 1999 rok, 0,9l., stan techniczny bdb., auto alarm. Cena ok. 1200
zł. - 724 521 568
VOYAGER Chrysler 95 rok - zamienię na
osobowe lub sprzedam 2.5 turbo diesel, 7
osobowy 5.500 zł. - 607 509 762
VW Golf 1 - 1,6 diesel - rok 1983, cena do
negocjacji 1300 zł. Po remoncie silnika,
garażowany, do wymiany przeguby i
drążki kierownicze, wkrada się rdza. W
ciągłej eksploatacji - 693 800 339
VW Golf 2 - 1,6 z gazem plus alufelgi
na oponach letnich. cena 1350 zł. - 601
903 180
VW Golf 2 - 1983 rok - benzyna - przegląd
do czerwca 2010 roku, cena 1100 zł. - 502
916 490
VW Golf 2 - 1991 rok, pojemność 1,3
kolor czerwony, spalanie 5/100, szyberdach cd mp3, radio, stan dobry - 517
593 180
VW Golf 2 - 2 osobowy, 1,6 diesel, skrzynia 5 biegowa, w ciągłym użyciu, rejestracja 09.2010, 2550 zł. - 504 671 916
VW Golf 2 - w stanie dobrym w ciągłej
eksploatacji - 605 038 511
VW Golf 2 TD 500 zł. - silnik do remontu,
5 drzwi, szyber - 883 601 725
VW Golf 2, 93 rok, 1.6 - 1500 do uzgodnienia lub propozycje - 698 925 671
VW Golf 3 - 1.9 GT TDI - po małym
dachowaniu. 94 rok, 1.9TDI 90KM, silnik
w BDB kondycji, zarejestrowany, autko
posiada aktualny przegląd i OC, zostały
wyjęte lampy przednie i tylne. Cena 2700
zł. - 695 148 610
VW Golf 3 - rok 96 - elektryczne szyby,
lusterka, wspomaganie kierownicy,
alarm, centralny, airbag, radio cd mp
3, opony zimowe i letnie, OC i badanie
techniczne do 12.2010, cena 6000 zł. 507 930 010
VW Golf 3 - tanio - 724 382 720
VW Golf 3 1.9 TDI - kombi - 8800 PLN,
1998 elektryka - 604 786 525
VW Jetta - 1993, 1.6, diesel, immobilizer,
centralny zamek, stan dobry, cena 1300
zł. - 796 220 317
VW Passat - kombi 91 rok, 1.8, gaz,
stan dobry w całości lub na części - 667
295 210
VW Passat B3 - rok produkcji 1993,
pojemności 2l. - 609 211 837
VW Passat kombi + gaz - (B-3) w dobrym
stanie. Aktualny przegląd i OC - 785
484 546
VW Passat w całości - kombi B3, 1993
rok, 2000 ccm, 115 KM, instalacja
gazowa. Cena 1500 zł. do negocjacji 601 789 295
VW Polo - rok 2000, przejściówka,
5-drzwiowy, klimatyzacja, elektryka,
1.4 benzyna, srebrny metalik, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
cena: 15.500 do negocjacji - 693
137 330
VW Polo - sprowadzony - uszkodzony 36000 km, 3 drzwi, czerwony,
1.2 12v, 2002 rok, 2000 euro - 793
685 622
VW Polo - w niecodziennym kolorze,
1998 rok, 1400 pojemność, wspomaganie, centralny zamek, radio CD
Kenwood, na oponach zimowych +
letnie, 7500 zł. - 757 137 172, 603
622 878,601 355 724
VW Polo 1.4 - 1.4/60KM, rok modelowy 1999, ABS, elektryczne szyby,
wspomaganie kier. radio CD, regulowane fotele, kierownicy, czarny,
garażowany - 692 620 951
VW Polo 94 gaz - kombi, sprawne,
nic nie stuka, nowe amortyzatory i
końcówki drążków. Cena 2200 PLN
- 604 200 639
VW T4 - 1993 rok, 2,4 diesel, 187.000
km, stan dobry, wspomaganie, biały,
przedłużony, hak, 4900 zł. - 790
215 333
VW T4 - 97 rok - 1,9 TD 3 osobowy,
wspomaganie. Stan techniczny b.
dobry 11500 PLN - 880 098 319
VW T4 diesel - 1993 rok, 219000
km, biały, wspomaganie, hak, 2,4 D,
przedłużony - 790 215 333
XANTIA - z 94 roku przebieg 159 tys.
pojemności 1.6i zadbany, cena 6000
tys. - 887 336 650
YAMAHA XS 400 - 1989 rok, czerwona, stan dobry, do regulacji,
cena 2200 zł. do negocjacji. Zarejestrowana, oc, przegląd. Dzwonić
wieczorem - 662 175 567
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RÓŻNE
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe i opałowe
- grab, dąb, buk, jesion, olcha,
brzoza, świerk - transport gratis
- 697 812 567
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

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
MATERAC nowy - 150 zł., aparat
fotograficzny, nowy - Zenit z
lampą 200 zł. - 607 220 746
PALMA dekoracyjna, stary 100
letni zegar, 3 pary oﬁcerek, błotniki do Syreny 105L, futro z norek,
garnitur - 603 646 803
MAŁA pralka Candy - bezawaryjna, zadbana, 320 zł. - 603 994
325
2. Telewizor samochodowy - z
DVD DIWIX 9 cali kolor LCD nowy
z gwarancja USB, czytnik kart,
bateria wewnętrzna 2 godziny
tuner Digital dvb - 694 054 544
BRYKIET słomiany - szczególnie
polecamy do pieców c o z nadmuchem 420 zł. tona, w workach,
wysoko kaloryczny, długi czas
spalania - 661 519 540
DEKORY ceramiczne - OD 1 zł.
oraz tanie płytki ceramiczne - 667
766 036
KASETON reklamowy - za 400
zł. 3m x 60cm istnieje możliwość
wyklejenia reklamy za dopłatą 695 870 787
KOMIS odzieżowy - Jelenia Góra,
ul. Różyckiego 21B (obok gimnazjum nr 4) Zapraszamy - 693
104 412
KREDENS kuchenny z nadstawką - okres międzywojenny
- stan IDEALNY oraz dużą ilość
szkła barowego (pokale, kuﬂe,
szklanki kieliszki) - 510 042
734
MASZYNA przemysłowa - typu
Adler 2 tys. zł. - 510 111 072
PSP 340 Gb - 668 223 473
STARE duże lustro - (okres m/
woj.) - kamionka bolesławiecka
(kolor czekoladowy) talerze tanio - d. gliniane garnki oraz
stare radia - 510 042 734
WÓZEK wielofunkcyjny z kompletem dodatków - za symboliczną cenę 220 zł - 513 060
535

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

ZGUBIONO
05.01.2010 roku zgubiono NOKIA N95 - uczciwego znalazcę proszę o kontakt - 509
677 922

11 stycznia 2010 r.

32

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

