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WYDARZENIA
AWANS TYGODNIA
Andrzej Więckowski
doradca dyrektora Filharmonii
Dolnośląskiej

Fot. Konrad Przezdzięk

Znany i ceniony przez wielu absolwentów Kolegium Karkonoskiego były jego pracownik naukowy,
dziennikarz z przeszłością w Radiu Wolna Europa i
teraźniejszością w miesięczniku „Odra”, gdzie drukuje
eseje, prowadzący cykliczny projekt Biura Wystaw Artystycznych „Obserwatorium Karkonoskie”, związany
z Kowarami erudyta, został doradcą dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej. Dla Andrzeja Więckowskiego,
ceniącego muzykę klasyczną – zarówno dawną jak i
współczesną – to duże wyzwanie. Ma nadzieję, że
jego głos doradczy pomoże dyrektor Zuzannie
Dziedzic w podejmowaniu trafnych decyzji i
utrwalaniu dobrego wizerunku Filharmonii Dolnośląskiej, która – będąc instytucją
kultury urzędu marszałkowskiego – ma
mocną pozycję w krajobrazie instytucji
kulturalnych w Jeleniej Górze.

Rozmowa z Zuzanną Dziedzic, dyrektorką
FD w 20-lecie sprawowania urzędu – na
stronie 6.
DZIŚ W JELONCE
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Scena należy do miasta i została użyczona przez Jeleniogórskie
Centrum Kultury organizatorom
KFŚ – powiedział prezydent Marek
Obrębalski. – To nie firma LBL (organizator), ale miasto bierze na siebie
odpowiedzialność za to, co się stało w
sobotę – dodał.
Szef miasta zapewnił, że scena
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Po odwołaniu egzaminów w kilku ośrodkach w kraju przez trudne warunki na drogach,
w jeleniogórskim WORD-zie grzeją się telefony od pytań, czy na pewno egzamin odbędzie
się w ustalonym terminie.

zostanie naprawiona na koszt miasta.
Póki co nic nie wiadomo o postępowaniu organów wymiaru sprawiedliwości w związku z zawaleniem się
estrady. Możliwe, że nie będzie to miało
większych konsekwencji, bo w wyniku
incydentu nikt nie ucierpiał.

warunki określają jako ...idealne.
W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze zimowe problemy na placach były
tylko w dniach, kiedy śnieg sypał
bez przerwy.
Kiedy tylko przestało padać,

(tejo) egzaminy odbywają się normalnie.

Żywioł ognia
w Górzyńcu

Dziennie na prawo jazdy zdaje
ponad setka kandydatów na
kierowc ó w .
Osoby
które
mają problemy z
dojazdem
na egzamin
i zgłoszą to

Zima przyjazna zdającym
Egzaminator Paweł Broniszewski uważa, że zimą łatwiej dostać prawo jazdy. – Trzeba poruszać się ostrożnie i powoli. W normalnych warunkach wymagamy dynamiki i przestrzegania
znaków. W zimie nie wszystkie widać, trudno więc to egzekwować – mówi.

WCIĄŻ SIĘ RODZI!

Do poważnego pożaru wielorodzinnego budynku doszło
11 stycznia przed południem. Akcja ratowniczo-gaśnicza
trwała ponad trzy godziny. Ewakuowano około 30 osób,
na szczęście nikomu nic się nie stało.
Jako pierwsze na miejscu pojawiły się dwa wozy strażackie
ochotników z Piechowic, następnie
dojechały trzy samochody Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze. Przed ich przyjazdem z
budynku wyszło dwudziestu lokatorów. Ośmiu innych ewakuowali
strażacy.

po telefonie sąsiadów i jeszcze
przed strażakami próbował gasić
dobytek na własną rękę. Niestety
bezskutecznie. Spłonęła kuchnia
z wyposażeniem. Po zakończonej
akcji lokatorzy wrócili do swoich
Dzieci ze Świetlicy
mieszkań.

(Angela) Środowiskowej działającej
przy Domu Harcerza
przypomniały w miniony
Z płomieniami przez trzy godzipiątek, że choć połowa
ny walczyło piętnastu strażaków.
stycznia za nami – okres
Na miejsce przyjechała też policja,
Bożego Narodzenia
pogotowie energetyczne i gazowe.
wciąż trwa. Na dowód
W chwili kiedy ogień pojawił się
w mieszkaniu, lokatorów tam nie
wychowankowie placówki
było. Właściciel przybył na miejsce
przedstawili spektakl
„Od Adama i Ewy do
Narodzenia Pana”
bogato ilustrowany
pieśniami religijnymi oraz
popularnymi kolędami.
Żywioł w Górzyńcu (część Piechowic) strawił
– Dzieci występowały
niemal całe mieszkanie, w którym pojawiły się
już w Domu Pomocy
płomienie.
Społecznej „Pogodna

Fot. Karolina

Pudło pełne skarbów

O najnowszej premierze Teatru
Odnalezionego
stronie
Szerzej
o festiwaluczytaj
– na na
stronie
14 14.

Konﬂiktu nie było
– Miasto wsparło imprezę kwotą 120 tysięcy złotych. Wspomogliśmy, między innymi,
galę światła i lodu oraz grudniowy koncert inaugurujący wydarzenie – wyjaśnił prezydent
dementując informacje niektórych mediów lokalnych, że jakoby między organizatorami
festiwalu a władzami miasta miało dojść do konfliktu. Szef miasta nie wykluczył współpracy
przy organizacji III edycji imprezy.

Łaska dla zabójców

– str. 10

(tejo)

– Naprawimy tę estradę, aby w dalszym ciągu służyła
Wielu kandydatów chce zdawać
Jeleniej Górze – mówi prezydent Marek Obrębalski, o po odwilży, bo boi się poślizgów
scenie, która 8 stycznia runęła pod ciężarem śniegu na czy zakopania się na bocznych
ulicach. Są jednak i tacy, który
placu Piastowskim w Cieplicach.

– str. 7

Sztuka widza wciągająca

Coraz silniej swoją obecność wśród scen jeleniogórskich zaznacza Teatr
Odnaleziony Łukasza Dudy. Pomyślany jako trampolina dla ludzi młodych
uzdolnionych aktorsko, poprzez ciekawe realizacje daje
szansę także tym, którzy z teatrem nie są związani
profesjonalnie, choć aktorstwo to ich zawód
wyuczony. Tak jest w przypadku Andrzeja
Marchowskiego, występującego niegdyś
w kabarecie „Paka”, dziś pracownika
urzędu miejskiego odpowiedzialnego za
przeciwdziałanie patologiom. Z żoną Renatą stworzył kapitalne postaci Jego i Jej
w „Szalonych” E. Ionesco, najnowszej
premierze TO. Wcześniej zachwycił w „Woyzecku” Buechenera.
Oby tak dalej!

(tejo)

sceny

Oszukują na MOPS

– str. 9

Andrzej Marchowski
Reneta Marchowska
aktorzy Teatru Odnalezionego

Echa zawalonej Egzamin w śniegu? Łatwizna

– str. 7

Porcja rozmaitości

PLUS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk
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Jesień”, w schronisku
im. Brata Alberta. Tym
razem pochwaliły się
swoim widowiskiem
rodzicom i osobom
najbliższym – mówi
Kazimierz Piotrowski,
przewodniczący
Rady Przyjaciół
Harcerstwa, gospodarza
Międzynarodowego
Domu Skauta przy ulicy
Wiejskiej, którego wielka
sala była areną jasełek.
(tejo)

Fotoreportaż z IX Jeleniogórskiego
Przeglądu Jasełek – na stronie 17

wcześniej do WORD – u,
bez problemu przełożą godzinę czy
dzień egzaminowania.

(Angela)

Sadza groźna
jak płonie

Strażacy z Wlenia wezwani
zostali w minionym tygodniu do
pożaru przy ulicy Stachowicza.
Jak to zimą bywa, zapaliła się sadza w niedrożnym przewodzie
kominowym. Po przyjeździe
zastali kłęby dymu i komin w
bardzo złym stanie technicznym. Akcja była prowadzona w
bardzo trudnych warunkach i
trwała ponad półtorej godziny.
Z uwagi na niedrożność i fatalny
stan komina trzeba go było częściowo rozebrać. W środku znajdował się metalowy przedmiot.
Strażacy wielokrotnie apelowali
w mediach, aby systematycznie usuwać zanieczyszczenia
z przewodów kominowych,
które wynikają z konkretnej
ustawy. Ludzie do dzisiaj wolą
wypalać sadzę najróżniejszymi
domowymi sposobami niż wezwać kominiarzy. Jeśli strażacy
stwierdzą, że pożarł wynikł z
niedrożnego komina, który nie
był czyszczony przez wykwalifikowanych kominiarzy, a mamy
ubezpieczone mieszkanie lub
dom, ubezpieczyciel zażąda
zaświadczenia od kominiarza.
Jeśli takiego brak, a w wyniku
pożaru są straty, ubezpieczalnia
odszkodowania nie da.

(KAM)

18 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYDARZENIA / REKLAMA

Dzięciołowski Sp. z o.o.

58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 20, tel. 75-434-20, 76-45-000 Tu m.in. elektroniczny tunning silników.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 11, tel. 735-32-08, 735-19-22 Tu m.in. montaż AutoGaz.

Rauschert
(dawny Polam)
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WYDARZENIA

Dyplomacja
na sportowo
Ostatni program „Z czterech stron miasta” w całości poświęciłem jeleniogórskim sportowcom. Moimi gośćmi
byli panowie: Janusz Lewiński, trener tenisa, Ireneusz
Zakrzewski, bokser oraz Łukasz Włoch, pilot rajdowy
z Automobilklubu Karkonoskiego.
Dziś małe uzupełnienie. Dowiedziałem się o Klubie Tenisowym
Jelenia Góra, który choć działa
dopiero od sześciu lat, już odnosi
duże sukcesy. Klub ma problem:

brak tak zwanego balonu, czyli
nadmuchiwanego namiotu, który
pozwala korzystać z kortu przez
cały rok.
Dlaczego od tego zaczynam? To

proste. Otóż jeśli chcemy osiągać
sportowe sukcesy, a co za tym
idzie być dumni z naszego miasta,
musimy trochę zainwestować. Jak
to padło w moich rozmowach, to
Wrocław może być kojarzony jako
miasto koło Jeleniej Góry, a nie
odwrotnie. Dość mylenia naszego
miasta z Zieloną Górą!
W regionie są dwie wielkie
imprezy sportowe, które skupiają
uwagę wszystkich mediów w
Polsce: Bieg Piastów oraz Rajd
Karkonoski. Powinniśmy dbać o
te wydarzenia cenione i z marką.
Trzeba pomyśleć nad kolejną
dużą imprezą, która będzie do nas

PO KRAKSIE Z AUTOBUSEM

Dwie osoby w szpitalu
W minioną sobotę przed południem kierowca renault wpadł w poślizg i uderzył w bok
autobusu MZK. Sprawca i jeden z pasażerów trafili do szpitala.
Do zdarzenia doszło między
przejazdem kolejowym a jeleniogórskim WORD-em czyli ulicami
Dworcową a Rataja w Jeleniej
Górze. 38-letni kierujący renault jechał od strony Sobieszowa w stronę
Jeleniej Góry, autobus poruszał się
w odwrotnym kierunku.
Jak zeznali świadkowie zdarzenia i kierowca autobusu, około
50 – 70 me-

trów przed autokarem kierowca stosowanie jazdy do warunków
renault wpadł w poślizg. Próbował panujących na drogach.
opanować ściągany na wszystkie
(Angela)
strony pojazd. Bezskutecznie. Auto
uderzyło w bok jadącego swoim
pasem autobusu MZK. Poważnie
uszkodzona została osobówka.
Jej kierowca trafił do szpitala, podobnie jak jeden
z pasażerów autobusu,
który przy gwałtownym
hamowaniu pojazdu
przewrócił się uderzając głową o
siedzenia.
Przyczyną
była
najpraw- Noga z gazu!
dopo- Do kolizji autobusu MZK z ciągnikiem odśnieżającym zatoczkę
d o b - autobusową doszło w minioną środę przy ulicy Staszica. Kierowca
niej
n a d - ciągnika przy wycofywaniu zagapił się i uderzył w autobus miejski
mier- uszkadzając jego lusterko i bok. Nikomu nic się nie stało. Sprawcę
n
a ukarano mandatem i sześcioma punktami karnymi. Z kolei w
p r ę d - miniony wtorek przy pl. Wyszyńskiego autobus MZK najechał
k o ś ć na tył samochodu cinquecento. Tutaj również skończyło się na
kierowcy
renault i niedo- strachu. Winny stłuczki był prowadzący autobus miejski.

przyciągać turystów, sportowców
i media.
Nadal uważam, że konkurs na
najlepszego sportowca to dobry
moment, aby popatrzeć na to,
czym jest sport w naszym życiu
i życiu naszego miasta i regionu.
Powinniśmy cały czas starać się
rozwijać nie tylko bazę hotelową,
rekreacyjną ale również tę sportową. Karkonosze to idealne miejsce
dla uprawiania wielu dyscyplin.
W „Dialogach Jelonki” rozmawiałem z Andrzejem Dobrowolskim, długoletnim konsulem RP w
Obwodzie Kaliningradzkim. Rozmawialiśmy zarówno o polskiej

Blokowanie Morcinka

Kierowcy autobusów MZK
skarżą się na zmotoryzowanych
rodziców dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 10,
którzy blokują przejazd przez
ulicę Morcinka zostawiając auta
po obydwu jej stronach. Szczególnie uciążliwe jest to teraz,
kiedy ulica dodatkowo zwężona
jest zalegającym na poboczach
śniegiem. Parkujące pojazdy
przez kilka minut (bywa, że
dłużej) uniemożliwiają przejazd
jeżdżącym tędy „jedynkom”. To
z kolei przyczynia się do korkowania całej ulicy.

Izba na urząd

Willa przy ulicy Armii Krajowej w Jeleniej Górze, w której
przez lata działała izba dziecka, a
do dziś funkcjonuje tam policyjne kasyno, zostanie przekazana
samorządowi jeleniogórskiemu.
– Decyzję o przekazaniu budynku wraz z pobliskim gruntem
podjął insp. Zbigniew Maciejewski, komendant wojewódzki
policji – poinformował Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry. Po przekazaniu gmachu
przez policję miasto zamierza
przenieść tu wydział oświaty i
wychowania. Nieruchomość,
którą zajmuje dotychczas, zostanie wystawiona na sprzedaż.

(tejo)

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
dyplomacji, jej pracownikach, kobietach w służbie dyplomatycznej,
zasadach savoir vivre’u i promocji
Polski za granicą.
Wbrew pozorom tematy obu
programów mają dużo wspólnego.
Staram się i będę się starał pokazywać wszystkie te szanse, które Jelenia Góra i cały nasz region miała i
ma, ale nie potrafiła wykorzystać.
Dyplomacja oraz sport dziś są
bardzo blisko siebie. W polityce
zagranicznej mniej liczy się, kto
ma ile czołgów i dywizji. Militaria
są zastępowane przez firmy i
koncerny, a bitwy nikną w cieniu

pojedynków sportowych.
Tak jak w wojsku los batalii
może zleżeć od sprawności i wyszkolenia jednego żołnierza, tak
samo w promocji los może zależeć
od jednego człowieka. Najlepszym
przykładem może być tu Adam
Małysz i jego rodzinna Wisła.
Dziś wszyscy wiedzą gdzie leży to
miasto i z czego jest słynne. Nasze
region zasługuje na kilku takich
sportowców. Abyśmy wszyscy czuli się dumni z naszego miasta.

Wasz Wiktor Marconi

A to „kolekcjoner”!

Czterdzieści jeden emblematów pojazdów różnych marek ukradł latem ubiegłego roku 17–letni mieszkaniec
Karpacza. Sprawca usprawiedliwił się pasją zbieracza.
Nastolatek jest także podejrzany o szereg kradzieży z
włamaniem.
– Przestępca w połowie listopada ubiegłego roku włamał się do
dwóch samochodów w Karpaczu,
do fiata seicento oraz opla omegi.
Jego łupem padły elementy wyposażenia pojazdów, części silnika,
światła boczne i tylne. Łączne straty
pokrzywdzeni oszacowali na 1150
zł – informuje podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji.

W trakcie przeszukania jego
mieszkania policjanci znaleźli w
szafie ukryte 41 emblematów z
samochodów różnych marek. Młodzieniec ukradł je w Jeleniej Górze
podczas ubiegłorocznych wakacji.
Tłumaczył się, że kolekcjonuje emblematy samochodowe.

(tejo)
Fot. Policja
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Za popełnione czyny nastolatkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przed sądem
będzie traktowany jak dorosły.

PLEBISCYT PLUS ROKU 2009 – PRZETASOWANIA
Alina Obidniak (12 kuponów), Marian Piasecki (9 kuponów) i Zygmunt Korzeniewski (7 kuponów) – to niezmieniona czołówka
naszej zabawy. Do grona punktujących dołączyła śpiewaczka Anna Skóra (5 kuponów). Czytelnicy zgłosili do grona finalistów
Andrzeja Więckowskiego (4 głosy). Z plebiscytu „wypisał się” Artur Michalewski.
ks. Andrzej Bokiej – proboszcz parafii Elżbieta Kotlarska – poetka, działaczka
– To fajna zabawa, ale wolę pozo- sobie sprawę, jak bardzo ułomny zapraszamy też Państwo! W
społeczna
stać w cieniu – powiedział nam nasz jest ten zbiorowy portret! Jesteśmy podwójnej roli: głosujących garnizonowej
były kandydat. Jego wolę szanujemy. przekonani, że ludzi z pasją jest wśród oraz proponujących. Macie Agnieszka Romanowska – inicjatorka Elżbieta Śnieżkowska-Bielak – poetka
W każdym z wydań naszego tygo- jeleniogórzan i mieszkańców okolic bowiem także szansę na Fotoruszenia
literatka
dnika wskazujemy na drugiej stronie znacznie więcej. Nie wszystkich zgłoszenie człowieka, który Alina Obidniak – Cesarzowa Teatrów Jacek Grondowy - aktor
osoby, które dokonały czegoś, co zauważyliśmy, nie do każdego dotarli- Waszym zdaniem powinien Ulicznych
Jacek Musiał – szef Aeroklubu Jeleniowyniosło je ponad przeciętność czy śmy. Aby tę listę uzupełnić, wpadliśmy znaleźć się wśród „Plusów
górskiego
Andrzej
Więckowski,
filolog,
eseista
na pomysł zorganizowania plebiscytu Roku 2009”. Co tydzień aż
też sztampę obowiązku.
Jacek Włodyga – starosta jeleniogórski
Ludzi, którzy do swoich codzien- pod hasłem „Plus Roku 2009”. W do połowy lutego drukować Artur Zych – starosta lwówecki
nych zajęć dokładają gorliwość serca jego szranki zaprosiliśmy naszych będziemy kupony plebiscy- ks. Bogdan Żygadło – proboszcz parafii św. Jadwiga Reder-Sadowska – miejska
i poczucie spełniania misji. Zdajemy „gości” z drugiej strony czasopisma. I towe z wolnym miejscem Erazma i Pankracego
rzeczniczka konsumentów
na nazwisko Waszego fa- Bogdan Koca – dyrektor Teatru Norwida Jan Hanc – polonista, poeta
woryta. Wkrótce plebiscyt
KUPON PLEBISCYTOWY
trafi także na łamy portalu Bogdan Nauka – dyrektor Zdrojowego Jan Koprowski – szef Jeleniogórskich
Zakładów Optycznych
www. jelonka.com, aby dać Teatru Animacji
Moim kandydatem na Plusa Roku 2009 jest:
także szansę internautom Bolesław Osipik - cyklista
Jan Owczarek – polonista, poeta
………………...................................................................
w wyborze osoby, która w Cezary Wiklik – radny, wydawca, re- Janina Hobgarska – dyrektorka Biura
minionym roku wyróżniła gionalista
Dane głosującego:
Wystaw Artystycznych
się w sposób szczególny.
Imię, nazwisko, adres email.............................................
Jiri Nosalek – dramaturg, reżyser
Danuta
Razmysłowicz
policjantka
Zapraszamy do udziału!
.........................................................................................
Pavel Helebrandt - kompozytor
Grzegorz
Rybarczyk
–
strażnik
miejski
Redakcja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
Joanna Moryc - śpiewaczka
Elwira
Hamerska-Kijańska
–
aktorka
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
Jelonki.com
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
Anna Skóra - śpiewaczka
Teatru im. Norwida

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

wydawnictwa AD REM
Robert Futerhendler – architekt, współpomysłodawca festiwalu światła
Ryszard Nowak – radny walczący z
sektami
Adam Spólnik – działacz gminny w Starej
Kamienicy
Stanisław Dąbrowski - obieżyświat
Stanisław Firszt – dyrektor Muzeum
Przyrodniczego
Tadeusz Kuta – aktor Teatru Naszego
Tadeusz Wnuk – aktor Teatru im. Norwida
Zbigniew Ciosmak – komendant miejski
policji
Zbigniew Leszek - cyklista
Zuzanna Dziedzic – dyrektorka Filharmonii
Dolnośląskiej
Zygmunt Korzeniewski – szef filii DODN
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RYTM TYGODNIA
Ukradli narty

W nocy z 12 na 13 stycznia
miało miejsce włamanie do
ośrodka, w którym przebywali
zawodnicy Młodzieżowego Pucharu Polski na zawodach w Zakopanem. Sportowcom z dwóch
klubów ze Szklarskiej Poręby: KS
„Szrenica” i KSM „Łabski” skradziono łącznie 22 pary nart i 10
par kijów narciarskich. Wartość
utraconego sprzętu szacuje się na
kwotę ponad 30 tys. złotych.

Odśnieżają na raty

Na terenie Kowar działają aż
trzy firmy odśnieżające drogi, w
tym jedna z Obwodu Drogowego
Gradówek, w powiecie lwóweckim. Jej pracownicy zanim dojadą do miasta nad Jedlicą, muszą
pokonać około siedemdziesiąt
kilometrów.
Trzeba się więc liczyć z tym, że
nie wszystkie drogi będą odśnieżane w jednym czasie. Brakuje
jednego zarządcy.

Eksportowa policja

Policjanci z Jeleniej Góry
wspólnie z czeskimi kolegami
pełnią służbę w Pecu i Szpindlerowym Młynie. Pierwsze
mieszane patrole pracowały
w miniony weekend. Dzięki
porozumieniu czeskiej policji z
jeleniogórską komendą miejską
wspólne służby będą odbywały
się w zimowe weekendy, kiedy
to w czeskich kurortach ponad
połowa gości to Polacy.

Ostrożnie
z wyprzedzeniem

Jeden pieszy został ranny 11
stycznia w wyniku potrącenia
przez nierozważnie jadącego
kierowcę volvo, który na siłę wyprzedzał inne pojazdy na trasie
Wleń – Siedlęcin. Kiedy doszło
do potrącenia, zarówno sprawca
jak i świadkowie zatrzymali się,
aby pomóc poszkodowanemu.
Wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna po opatrzeniu
rany odmówił przewiezienia do
szpitala.

Licealne notowania

Trzy jeleniogórskie licea
uwzględniono w prestiżowym
rankingu Rzeczpospolitej i
Perspektyw. Najwyżej wśród
jeleniogórskich ogólniaków
oceniono I LO im. Żeromskiego
(164. miejsce na liście krajowej,
13. pozycja na Dolnym Śląsku).
Gorsze notowania ma II LO im.
Norwida z Cieplic (294 – kraj,
15 – Dolny Śląsk). W rankingu
jest też III LO, czyli Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych, który sklasyfikowano na
383 pozycji w Polsce i 18 na
Dolnym Śląsku).

Zginął jak bohater
W nocy z 11 na 12 stycznia we Wrocławiu w świdnicki autobus jadący z Jeleniej Góry do Warszawy uderzyła cysterna. Kierowca autokaru robił wszystko, by uratować pasażerów. O sobie zapomniał i poniósł śmierć w płomieniach.
Zginęła jeszcze jedna osoba, 16 odniosło rany.
Do wypadku doszło przed
północą na ulicy Karkonoskiej
w okolicy centrum handlowego
Auchan, czyli na wylocie z miasta
w kierunku autostrady A4. Na
miejscu zdarzenia około godziny
pierwszej w nocy był Jerzy Wolski, prezes PKS w Świdnicy.

Po intensywnych opadach
śniegu sprzed tygodnia
jeszcze do wczoraj wiele
zakątków straszyło zwałami śniegu. Drogowcy –
choć robili co mogli – nie
wszędzie zdali egzamin na
piątkę. W podgórskich miejscowościach od początku
główne drogi były… czarne.
W Jeleniej Górze – pokryte
rozjeżdżonym śniegiem i
niebezpieczne.

– Jak informowała policja,
cysterna z syropem skrobiowym
z niewyjaśnionych powodów
zjechała na przeciwległy pas ruchu, najprawdopodobniej wpadła
w poślizg po tym jak wjechała
na pas śniegu, i zderzyła się z
naszym autobusem – mówi.

Zginął nasz kierowca, 57-letni
mieszkaniec Świdnicy. Niezwykle
uczynny i serdeczny człowiek,
który pracował u nas już kilkanaście lat. Był doświadczonym
kierowcą, dobrym kolegą ...tym
większa strata – dodał załamany
prezes PKS Świdnica.
Pasażerowie i kierowca cysterny zostali przewiezieni do
szpitali we Wrocławiu. Część z
nich z niewielkimi obrażeniami
ciała na koszt PKS Świdnica
została odwieziona do domów.
Wśród nich była m.in. dwójka
jeleniogórzan.

(Angela)

W kleszczach zimy

Ponad milion dwieście tysięcy złotych kosztowała dotychczas zimowa
akcja odśnieżania miasta. W budżecie
na ten cel zabezpieczyliśmy 10 mln zł –
zapewnił w miniony czwartek Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.
I choć wydawać by się mogło, że za
tak duże pieniądze
można doprowadzić drogi
do dobrego
stanu, nie

Bywa, że drogowcom w zimowej akcji pomaga także napój na literę p.

Niezastąpiona
bywa sól.
Dzięki niej
chodnik przy
hotelu Europa
jest czysty jak
wiosną.

wszędzie w
mieście się
to udało.
Tym bardziej
zastanawiające,
że od poniedziałku (11 stycznia) do
minionej soboty (16
stycznia) nie padał
śnieg!

Nie sposób zliczyć
wszystkich telefonów,
jakie odbieraliśmy w
minionym tygodniu od
zdenerwowanych mieszkańców. Wyliczali ulice,

przez które przejść nie sposób
bez zapadnięcia się po kolana
w śniegu. Dzwoniły zdesperowane matki, które pchając wózek z dzieckiem
przeszły „drogę przez
mękę”. Fatalnie było,
między innymi, na
osiedlu Pod Jeleniami,
przy ulicy Piotra Skargi
i wielu, wielu innych. –

Przez cały tydzień nikt nie ruszył
śniegu z ulicy Bocznej! A przecież
to tuż przy Rynku – napisał na
forum www.jelonka.com jeden

Tymczasem na samym placu Ratuszowym i ulicy Długiej wróciła wiosna:
ekipy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej usunęli śnieg
sprzed ratusza i z nawierzchni wspomnianego traktu. Breję wywieziono
także z ulic Konopnickiej i 1 Maja.
– Podjęliśmy taką akcję jako jedno z

piętrzą się zwały śniegu, których nikt
nie ruszył i nic nie wskazuje na to, że
tak się stanie.
Mimo to prezydent Obrębalski
ocenia dobrze przeprowadzenie akcji
„zima”. – Drogowcy z poświęceniem
pracują 24 godziny na dobę. Należy
im się za to wdzięczność i szacunek
– dodał.

Konrad Przezdzięk

Groza z góry
Od początku minionego tygodnia odpowiedzialni administratorzy różnych budynków
zrzucali śnieg z dachów. Sytuację monitorował powiatowy nadzór budowlany oraz
policja. To samo dotyczyło ostrych jak
szpady i ciężkich sopli, które – urwawszy
się spod gzymsów – z łatwością przebiłyby
karoserię pojazdu, czy też poważnie
zagroziły życiu ludzi.

nielicznych miast na Dolnym Śląsku –
zapewnił Marek Obrębalski. Świetnie.
Tyle tylko, że czasami kilka metrów od
pozbawionych śniegu nawierzchni

Bilans zimy
Siedem tysięcy kilometrów przejechanych w ciągu sześciu dni od ataku zimy i ponad półtora
tysiąca ton mieszanki soli i piasku wysypanych na ulice i chodniki. 4,5 tys. km przejechały
pługopiaskarki, 2,5 tysiąca – same pługi.

W związku niewłaściwym wykorzystaniem mojej wypowiedzi w artykule red. Roberta Zapory
pt. „Tajemnicza szafa Szereniuka”, jaki ukazał się na łamach tego tygodnika 15.12.2009 r.,
przez co nabrała ona innego znaczenia niż miała w rzeczywistości oraz w związku z odmową
Nowin Jeleniogórskich wydrukowania mojego komentarza do tego artykułu pragnę odnieść
się do niego tą drogą.
od półtora roku nie pracuję już w Muzeum. Jednak na pytanie odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że takich pism
nie pamiętam. Odniosłem wrażenie,
że rozczarowałem redaktora tą odpowiedzią. W dalszym toku rozmowy
stwierdziłem, że Muzeum w ogóle
było traktowane przez władze miejskie
po macoszemu. Nie odnosiłem tego
stwierdzenia do żadnej osoby.
Pod koniec rozmowy dowiedziałem

z czytelników dosadnie dodając, co
myśli o MPGK.

– JA ROZUMIEM, ŻE WAM JEST ZIMNO,
ALE JAK JEST ZIMA, TO MUSI BYĆ
ZIMNO! (Z „MISIA” STANISŁAWA BAREI)

Jeszcze o szafie Z. Szereniuka
Red. Robert Zapora zadzwonił do
mnie ni stąd ni zowąd na początku
grudnia ub. roku. Interesowało go,
czy jakieś moje pisma w czasie, kiedy
pełniłem funkcję dyrektora Muzeum
Przyrodniczego w Jeleniej Górze,
kierowane do Urzędu Miejskiego w
Jeleniej Górze, szczególnie w sprawie
dofinansowania działalności Muzeum,
pozostały nierozpatrzone.
Zdziwił mnie ten telefon, ponieważ

BOHATERSKI KIEROWCA RATOWAŁ
PRZEDE WSZYSTKIM ŻYCIE PASAŻERÓW.
ONI ZDĄŻYLI OPUŚCIĆ POJAZD, ZANIM
STANĄŁ W PŁOMIENIACH. JAK WYNIKA
Z RELACJI ŚWIADKÓW, KIEROWCY TO
SIĘ NIE UDAŁO. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

5

się, że redaktora interesuje tylko okres,
kiedy zastępcą prezydenta był Pan
Zbigniew Szereniuk. Krótko potem
rozmowa została zakończona.
Ponieważ w moim przekonaniu
nie udzieliłem redaktorowi żadnej
konkretnej (oczekiwanej) informacji,
nie przyszło mi do głowy, że moja
wypowiedź może zostać przez niego
w jakikolwiek sposób wykorzystana.
O takim zamiarze wcale mnie też nie

poinformował.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy
tuż przed Bożym Narodzeniem dowiedziałem się, że moja wypowiedź
została przez niego wykorzystana w
w/w artykule. Jego lektura wprawiła
mnie w zdumienie. Posłużono się
moją osobą, jako jedyną wymienioną
z nazwiska, w tekście informującym
o nie nadawaniu przez prezydenta
Szereniuka biegu wnioskom podległych mu placówek kierowanym do
Urzędu Miasta. Czyżbym jako jedyny
dyrektor placówki miejskiej kierował
takie wnioski?
Dlaczego redaktor, który winien sumiennie zbadać i przedstawić sprawę,
nie skontaktował się z szefami innych
placówek i jednostek podległych prezydentowi Szereniukowi? Większość z

Akcja „zima” dotyczy też parkingowych.
nich pełniła
swe funkcje
przez cały
okres pracy
prezydenta Szereniuka, ja zaś niewiele
ponad rok. Jak już wspomniałem w komentarzu, którego publikacji odmówiły
NJ, nie wiem czym się kierował red. Zapora w taki sposób konstruując artykuł.
Czy to nadgorliwość w poszukiwaniu
sensacji czy też tekst pisany na zlecenie?
Dlaczego zwrócił się tylko do mnie,
mimo że już od dawna nie pracuję w
Muzeum? Czyżby wyszedł z założenia,
że jako osoba niezwiązana służbowo z
Urzędem Miejskim nie mam już nic do
stracenia i wobec tego łatwo będzie ze
mnie coś „wyciągnąć”?
W każdym razie nie zgadzam się na
wykorzystywanie mojej osoby do ta-

DO JELONKI NAPISALI
kich celów, zwłaszcza, że umieszczenie
mojej wypowiedzi o macoszym traktowaniu Muzeum w kontekście treści artykułu i osoby prezydenta Szereniuka,
całkowicie zmieniło jej sens sugerując,
że to on tak postępował. Niczego takiego nigdy nie twierdziłem.
Żeby nie przeciągać sprawy daruję
sobie komentarz nt. poziomu niektórych artykułów w NJ. Szkoda tylko, że
nic się w tym względzie nie zmieniło
od lat.
Łączę pozdrowienia i życzenia
wszystkiego najlepszego w nowym
2010 roku
Andrzej Paczos
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Dwadzieścia lat Zuzanny Dziedzic
Fot. Konrad Przezdzięk

Dyrektorka Filharmonii Dolnośląskiej obchodzi w tym tygodniu dwudziestą rocznicę
szefowania jednej z najważniejszych instytucji kultury w mieście. To imponujący staż!
Gratulujemy wytrwałości!

Zuzanna Dziedzic podczas gali niepodległościowej: 11 listopada 2009.
Jelonka: – Jak to się dzieje,
że mimo zawirowań w jeleniogórskiej kulturze i zmian na
stanowiskach dyrektorskich,
Pani wciąż w Filharmonii
Dolnośląskiej trwa? Mija właśnie 20 lat!
Zuzanna Dziedzic: – Może dlatego, że wokół siebie wymieniam
ludzi, to ja trwam? Też często to
sobie analizuję. Człowiek musi iść
z postępem i cały czas się kształcić
w tym, co robi. Jeśli praca, którą
wykonuje, go interesuje i staje się
pasją, to tak właśnie się dzieje.
– Mówi to pani przez skromność. Bo to nie jest takie zwykłe trwanie. Filharmonia
przez te 20 lat zrobiła wielkie
postępy: nowa sala, zawsze
pełna, sprawdzony repertuar,
spokój i pewna stabilność.
– Fakt: kondycja filharmonii
jest dobra. Były znacznie gorsze
czasy. Po zmianach ustrojowych przyszły lata chude, bo
nie było pieniędzy na nic. Do
tego doszła jeszcze budowa
nowej sali, którą realizowaliśmy w najgorszym okresie.
Ostatni wojewoda sprzed 1989
roku (Jerzy Gołaczyński – red.)
podpisał decyzję o rozpoczęciu
inwestycji i każda następna
władza, która przychodziła,
pytała: po co Jeleniej Górze
filharmonia, po co sala koncertowa? Każdego musiałam przekonywać, że to jest potrzebne, a
jak już później przekonałam, to
podchodzili do naszych spraw

pozytywnie.
– Początek budowy to i Pani
początek. To właśnie wtedy
zaczęła Pani pracę w ówczesnej Państwowej Orkiestrze
Symfonicznej…
– Tak. Pracowałam w urzędzie
wojewódzkim. Zatrudnił mnie
dyrektor Stefan Strahl (zmarł w
kwietniu ub. roku – przyp. red).
Po pewnym czasie powierzono
mi funkcję dyrektor naczelnej, a
S. Strahl został szefem artystycznym. Nie mam wykształcenia
muzycznego, jestem ekonomistką o specjalizacji gospodarka
miejska. Wówczas musiałam i
chciałam – nie było wyboru – uzupełnić wiedzę z zakresu muzyki,
o której wcześniej wiedziałam
tyle, że była.
– Miała Pani jednak zawsze
zastępców?
Kiedy Stefan Strahl zrezygnował z pracy w FD, zatrudniłam
Jana Jazownika, dyrygenta krakowskiego, który pojechał z nami
na tournee do Włoch. To była taka
szybka nominacja, bo ktoś musiał
się tym zająć. Ale jeśli chodzi o
planowanie repertuaru, od samego początku miałam na to wpływ.
Obojętnie, kto był szefem artystycznym, zostawiałam sobie pole
manewru, że w tym względzie
ostatnie słowo należało do mnie.
Jeśli wiedziałam lub czułam, że
dana pozycja będzie miała zły
odbiór, po prostu uzgadnialiśmy,
że w danym momencie z tego

Cyklicznie i z sukcesem
Zuzanna Dziedzic wprowadziła cykliczne imprezy, które stały się już tradycją Filharmonii
Dolnośląskiej i swoim zasięgiem obejmują zainteresowanych z całej Polski i wielu krajów
świata. Wśród wydarzeń są odbywający się raz na trzy lata Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla dzieci i młodzieży oraz coroczne festiwale: Gwiazdy Promują i Festiwal Muzyki
Wiedeńskiej. FD współpracuje też przy Festiwalu Muzyki Organowej Silesia Sonans. Jednym
ze znaczących sukcesów jest wykonanie przez filharmoników jeleniogórskich oratoryjnych
dzieł Piotra Rubika pod dyrekcją kompozytora.

rezygnujemy, czy też przenosimy
na inną okazję.
– Czyli rządy silnej ręki?
– W mojej karierze zawodowej
było tak, że jeśli czasami oddawałam dużo samodzielności na
tym polu komuś z zewnątrz, to
od razu zaczynało się źle dziać.
Dbam o integralność mojego
stanowiska.

nia, co procentuje dziś.
Trzeba też pamiętać, że filharmonia w Jeleniej Górze powstawała razem z biblioteką i ja
byłam inwestorem zastępczym:
budowałam i jedno, i drugie.
W zależności od tego, co było
bardziej na „politycznej fali”, na
to wszyscy wspólnie graliśmy. I udało się. W 2004
roku oddaliśmy do
użytku nowoczesną
placówkę.
– A wcześniej?
– Grało się w starej sali, która
obecnie jest
kameralną.
Kiedy przyszłam do
pracy
w f ilharmonii, na widowni było prawie
200 miejsc.
Ale rzędy były
tak ciasne, że
widzowie musieli siedzieć
z kolanami
przy brodzie,
a po koncercie
długo rozprostowywać nogi.
Była malutka
estrada. W miarę jak orkiestra
stopniowo się
powiększała,
zwiększaliśmy też estradę, ale
kosztem rzędów foteli na widowni. Ale już wtedy graliśmy często
poza salą koncertową. Dyrektor
Stefan Strahl wpadł na pomysł,
aby występować z koncertami
w kościołach. Księża byli bardzo
życzliwi i zgadzali się nie tylko
na repertuar sakralny, lecz także
na zwykłą „rozrywkową” muzykę
klasyczną. Występowaliśmy też
na Złotniczej w dawnej hali, ale
po remoncie nie nadaje się ona
do celów prezentacji muzycznej.
Był czas, kiedy często koncertowaliśmy, korzystając z gościny
dyrekcji I LO im. Żeromskiego i
z obszernej auli gmachu przy ul.
Kochanowskiego, która mieściła znacznie więcej widzów niż
nasza niewielka sala. Były tam
koncerty zarówno dla szkół, jak i
dla szerszej publiczności. Były też
koncerty w Teatrze im. Norwida.

ROZMOWA JELONKI
Koncerty na jubileusz
Filharmonia Dolnośląska, z racji jubileuszu swojej szefowej Zuzanny Dziedzic, organizuje dwa
koncerty okolicznościowe różniące się programem. Już jutro (19 I) orkiestra Filharmonii
Dolnośląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka i Krzesimira Dębskiego wykona
kompozycje Edwarda Eberharda Czernego i Krzesimira Dębskiego. Solistkami będą Anna
Jurksztowicz (wokal) oraz Iwona Hossa (sopran). Słowo o muzyce – Roman Lasocki. Koncert
współorganizowała Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego (bilety 60 złotych).
W nadchodzący piątek (22 I) orkiestrę poprowadzi Jerzy Swoboda. Solistą będzie Roman
Lasocki (skrzypce i prowadzenie). W programie: Bolesław Szabelski – Toccata z Suity op. 10,
Grażyna Bacewicz – VII Koncert skrzypcowy, Manuel de Falla – I i II Suita z baletu Trójkątny
kapelusz – godz. 19.00 w sali koncertowej (bilety w cenie 30 zł i 20 zł).
– Czy wobec tego Jeleniej
Górze nie jest już potrzeba
żadna sala widowiskowa?
– Wręcz przeciwnie! Miastu
brakuje sali wielofunkcyjnej,
która mogłaby być areną widowisk muzycznych, koncertów,
wydarzeń sportowych czy innych zgromadzeń. Namawiam
marszałka Jerzego Łużniaka,
prezydenta Marka Obrębalskiego
i innych samorządowców, aby
o tym pomyśleli. To powinna
być wspólna inwestycja miasta i
urzędu marszałkowskiego.
– Uwzględniwszy swoje doświadczenia, podjęłaby się
Pani wybudowania takiej
sali?
– Dlaczego nie? Wiem, jak należałoby to przeprowadzić, jakie
błędy zostały popełnione przy tej
budowie.
– A lokalizacja? Mówi się
o planach budowy takiej sali
na osiedlu Zabobrze, które
pozbawione jest w zasadzie
placówki kultury z prawdziwego zdarzenia.
– Rzeczywiście: były wcześniej
plany budowy podobnego obiektu
„za Bobrem”, ale nie zostały zrealizowane. Uważam jednak, że
taka inwestycja powinna stanąć
bliżej centrum, jeśli nie w samym
centrum, aby tu skupiać ludzi
zainteresowanych wydarzeniami,
a nie zmuszać ich do wędrowania
na obrzeża miasta. Co do projektu: swego czasu jeździliśmy na
koncerty do Szwajcarii, gdzie
występowaliśmy w takich właśnie
obiektach. Gdy zobaczyłam możliwości, jakie dają takie sale stosownie do różnych potrzeb, byłam
oczarowana. Przedstawiłam to
mojemu projektantowi, profesorowi z Politechniki Wrocławskiej,

żachnął się i powiedział, że chyba
zwariowałam. Na tamte warunki
w Polsce było to niemożliwe, bo
za drogie. Ale dziś jest możliwe.
Jeszcze dwa, trzy lata i skończą się
pieniądze unijne na rozwój naszej
infrastruktury. Dlatego sądzę,
że właśnie teraz to już ostatni
dzwonek, aby opracować projekt
i wnioskować o wsparcie!
– Czy – jeśli uda się taką salę
zbudować – zabrzmi w niej
więcej muzyki współczesnej?
Są bowiem głosy, że w Filharmonii Dolnośląskiej repertuar
nie jest odważny…
– Nie ma żadnej przeszkody,
aby orkiestra grała muzykę współczesną. Absolutnie! Jesteśmy do
tego przygotowani! Niezależnie
od tego, że w tym worze pt.: „Muzyka współczesna” znajduje się
stylistycznie wszystko, od kontynuacji klasyki po kakofonię, to nie
jestem pewna, jak taki repertuar
przyjęłaby publiczność. Kilka razy
w sezonie takie koncerty gramy,
a już od kilku lat – na zasadzie
przemycania – planujemy w
programie coś współczesnego
obok dzieł klasycznych. Naszych
słuchaczy trzeba stopniowo przyzwyczajać. Graliśmy cały cykl
kompozycji Pendereckiego, ale
bałabym się awangardy w dużych
dawkach.

– To dzięki temu, między
innymi, udało się Pani dopro– A słucha Pani w domu
wadzić do końca wspomnianą
muzyki? Jakiej?
inwestycję: nową salę koncer– Upodobania zmieniają się w
tową. Ciężko było?
czasie. Kiedyś bardziej słuchałam
– Kiedyś budowało się zupełnie
Bacha, dzisiaj bardziej Beethoveinaczej niż dziś, kiedy jest tak, jak
na. Lubię muzykę romantyczną
być powinno. Mamy określony
w szerokim rozumieniu tego
cykl inwestycyjny, dokumentacja,
określenia.
inwestor zastępczy. A wtedy? RozDziękuję za rozmowę
poczęliśmy procedury i… zmienił
się ustrój, a co za tym idzie –
Konrad Przezdzięk
uzyskaliśmy dostęp do nowych
technologii. I chwała Bogu! Fakt,
że Filharmonię
stawialiśmy
długo (około
14 lat), ale długość przeszła w
jakość i wyszła
nam tylko na
d o b re . Un i knęliśmy byle
jakich materiałów, z których
budowano pod
koniec PRL. Filharmonię Opolską, która wówczas została
zbudowana, rychło trzeba było
remontować i
tylko „dzięki”
powodzi z 1997
roku udało się
uzyskać środki
na jej kompleksową modernizację. U nas
zastosowano od
Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej pnie się na coraz wyższe piętra jakości
razu nowoczewykonania dzieł kompozytorów różnych epok.
sne rozwiąza-

Fot. Konrad Przezdzięk
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Czy od lutego woda podrożeje?
– O tym przekonamy się dopiero w
przyszłym tygodniu. Nie chcemy podwyższać cen wody. Na jednej z komisji
została przedstawiona propozycja
zniesienia dopłat do wody dla wszystkich gospodarstw domowych. Wyższe
dopłaty mieliby wówczas najubożsi
jeleniogórzanie. Ostateczna decyzja w
tej sprawie jeszcze nie zapadła.

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Mapa w sieci

(Angela)

– Jeżeli na sesji rady miejskiej radni

podwyżka za wodę i ścieki w wysokości 1,4 za m sześcienny, 80 gr za
wodę i 40 gr za ścieki. To będzie oznaczało, że w 2010 roku jeleniogórzan

JUTRO (WTOREK, 19 STYCZNIA) W RATUSZU
ZBIERAJĄ SIĘ RADNI NA NAJWAŻNIEJSZEJ
W ROKU SESJI BUDŻETOWEJ. NA
BIEŻĄCO WIEŚCI: www.jelonka.com
przyjmą projekt uchwały o zniesieniu
dopłat do wody, mieszkańców czeka

zamieszkujących w gospodarstwach
domowych będą czekały dwie pod-

wyżki: po zniesieniu dopłat i w lipcu
po wygaśnięciu obecnej taryfy. Szacuje
się, że miasto na zniesieniu dopłat chce
zaoszczędzić od lutego do czerwca
około 1mln 800 tys. zł. Planowane
dopłaty mieszkaniowe obejmą natomiast tylko nielicznych mieszkańców,
dla których miasto planuje dołożyć
około 250 tys. zł.

Notowała Angela

PO: jest dobrze!

Jawność
najważniejsza
Dziennikarze podpytywali Grzegorza
Schetynę o sprawy ogólne, ale parlamentarzysta był oszczędny w słowach.
– Przyjechaliśmy tu, aby rozmawiać o
Jeleniej Górze i regionie – powiedział. Na
pytanie, czy ostatnie wydarzenia związane
z komisją hazardową mogą PO zaszkodzić
odparł, że rozpatruje rzeczywistość w
kategoriach, które mogą partii pomóc.
Zaznaczył też, że nie boi się ujawnienia
stenogramów ze swoich rozmów, bo
jawność jest najważniejsza.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dzięki cyklistom, którzy tuż po
zejściu śniegów wyjadą w teren z
profesjonalnym GPS–em, Jelenia
Góra będzie miała internetową
mapę tras rowerowych. Urządzenie z początkiem roku zakupiła
i wydzierżawiła rowerzystom
Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego. Mapa pojawi się
w internecie z początkiem sezonu i będzie systematycznie
uzupełniana.

Krzysztof Mróz,
radny z PiS

Narozrabiał na
przepustce

Korzystając z udzielonej mu
przepustki w odbywaniu kary w
zakładzie poprawczym pewien
młody człowiek włamywał się i
kradł oraz handlował narkotykami. Policjanci znaleźli w jego
mieszkaniu, między innymi, broń
gazową, trzy wiatrówki oraz 80
porcji amfetaminy i kilkanaście
marihuany, które przygotowane
były do sprzedaży. 19-latkowi
grozi kara do 10 lat więzienia.
(tejo)

Pobili, bo krzywo
patrzył

Wyjątkową tępotą i agresją
wykazało się dwóch siedemnastolatków, którzy bez żadnego
racjonalnego powodu pobili przechodnia. Do zdarzenia doszło
11 stycznia. Gdy pokrzywdzony
zaczął się bronić, do akcji wkroczył drugi agresor. Na szczęście
pobity nie doznał poważnych
obrażeń. Zatrzymani nie potrafili
racjonalnie wytłumaczyć swojego
zachowania. Jako powód podali,
że pokrzywdzony krzywo się na
nich spojrzał.

(tejo)

Wierchuszka lokalnej PO z krajowym szczytem w postaci G. Schetyny.
Wśród zebranych zabrakło Huberta Papaja, szefa rady miejskiej.
Szychy Platformy Obywatelskiej z Grzegorzem Schetyną
na czele podsumowały w Książnicy Karkonoskiej osiągnięcia partii w regionie w roku minionym. Przy okazji
cały okres rządów PO w Jeleniej Górze zaliczono do
udanych.
Dawno niewidziany na ziemi jeleniogórskiej, ale wybrany
głosami mieszkańców miasta i
regionu poseł Grzegorz Schetyna,
były wicepremier i minister spraw
wewnętrznych, dziś szef klubu
parlamentarnego PO, w świetnym
humorze zasiadł 11 stycznia obok
prezydenta Marka Obrębalskiego.
Kilkukrotnie dał do zrozumienia,
że konfliktu w jeleniogórskiej
platformie nie ma, a na pytanie,
kogo PO wskaże jako kandydata

Oszukują na MOPS
Pojawili się oszuści, którzy podając się za pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyłudzają pieniądze, najczęściej od ludzi starszych.
O domokrążcach podających
się za pracowników socjalnych
MOPS odebrał w ostatnim czasie co
najmniej kilka zgłoszeń. Zbyt wielu
szczegółów tych wizyt nie ma, nie
ma też rysopisów oszustów, dlatego
trzeba mieć oczy szeroko otwarte i
dokładnie sprawdzać kogo wpuszczamy do domu.
– Otrzymaliśmy informację, że
w okolicy Karłowicza dwie osoby
odwiedzały mieszkańców podając
się za pracownice socjalne. Obawiamy się, że te wizyty związane
są z uzyskaniem korzyści finan-

się Grzegorzowi Schetynie, bo to
dzięki jego poparciu i bezpośredniej
interwencji udało się uzyskać środki na centrum wodne w Cieplicach
– chwalił Marcin Zawiła. Schetynie
podziękował także prezydent Marek Obrębalski wręczając posłowi
pamiątkową tabliczkę za pierwszą
„schetynówkę”, ulicę Głowackiego,
wyremontowaną latem ze środków
rządowych.

sowych – mówi Wojciech Łabun,
dyrektor MOPS. – Apelujemy, aby
przed wpuszczeniem do domu
ludzi, którzy mówią, że są od nas,
lokatorzy poprosili ich o dokument.
Wszyscy pracownicy ośrodka mają
identyfikatory, poza tym starają się
umawiać z mieszkańcami telefonicznie – podkreśla szef placówki.
W. Łabun zapewnia też, że jego
pracownicy nie pobierają żadnych
pieniędzy: nie mają do tego uprawnień. Wszystkie rozliczenia dokonywane są w kasie. Sprawę zgłoszono
policji.

(Angela)

Legitymacja pracownika socjalnego mieć numer, pieczątkę MOPS – u, podstawę prawną, imię
i nazwisko pracownika, opieczętowane zdjęcie. Dokument musi być ważny na dany rok.

w tegorocznych wyborach prezydenckich, odparł: – Obok

Schetyna dodał jednak, że już
od lutego rozpocznie się procedura
wyboru kandydatów na radnych,
a okres trzyletniego sprawowania
władzy przez PO zostanie podsumowany na zjazdach powiatowych.
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– Ważne jest, aby w samorządzie byli ludzie, którzy razem
dobrze pracują i którzy już sprawdzili się w tym, co robią – dodał.

Prezydent Jeleniej Góry wymienił jeszcze kilka innych zamierzeń,
wśród nich – program rewitalizacyjny, dzięki któremu uda się
wyremontować i urządzić okolice
kanału Młynówka i oczyścić sam
kanał. Dużo mówiono też o zespołach boisk oddanych do użytku
przy kilku szkołach w regionie, w
tym o kompleksach „Orlik – Moje
boisko 2012”. – Jesteśmy przed
podziałem środków na ten rok i
zrobimy wszystko, aby inne miejscowości z ziemi jeleniogórskiej
dostały pieniądze – zapowiedział
marszałek Łużniak. Jerzy Pokój
podkreślił remonty szlaków w
górach i dostosowanie ścieżek do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Słowa podziękowania należą

Konrad Przezdzięk

Pojedynek
wierszem

Szymon Stęchły oraz
Amelia Tracka, dwoje
ze Szkoły Podstawowej
nr 11, wygrali sobotnie
miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego
w Młodzieżowym Domu
Kultury „Jelonek”.
Oprócz wymienionych
23 stycznia w eliminacjach
powiatowych, wystąpią zdobywcy drugiej lokaty: Elena
Amroyan z siódemki i Daniel
Siemiński z dziesiątki.
Jury wytypowało spośród
występujących 26 dziewcząt
i chłopców siedem osób,
które zasłużyły na wyróżnienie. Wśród nich znaleźli się:
Michał Skowron (SP nr 15),
Karolina Kędziora (SP nr
11), Karolina Przykłota (SP
nr 11), Sandra Marceniuk
(SP nr 5) oraz Julia Kut (SP
nr 10).
O krok od awansu do następnego etapu byli: Beniamin Sopot

Obok wymienionych panów zasiedli: europoseł Piotr Borys, przewodniczący sejmiku województwa
Jerzy Pokój, oraz wicemarszałek
Jerzy Łużniak. Spotkanie prowadził
gospodarz, dyrektor Książnicy
Karkonoskiej poseł Marcin Zawiła. – W żadnym okresie historii na
region jeleniogórski nie spłynęło
tyle pieniędzy – powiedział Jerzy
Łużniak podkreślając, że kwota
600 milionów złotych z funduszy
operacyjnych UE jest imponująca.
Działacze uwypuklili najważniejsze
inwestycje, które ruszą w najbliższym czasie w mieście: obwodnicę
oraz termy cieplickie.

z ósemki, Daria Hryniewicz z
dwójki oraz Natalia Jantos z
ósemki, którzy zajęli zbiorowe
trzecie miejsce. Recytowano

różne wiersze z reper tuar u
odpowiednio dobranego do
wiek u występujących. Jurorom przewodniczyła Wiesława

Siemaszko-Zielińska, poetka i
polonistka.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Jerzy Lenard, zastępca prezydenta Jeleniej Góry
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Łaska dla zabójców
śmierć Henryka K. – mówiła
oskarżycielka.

Fot. Angela

– Poszkodowany zmarł wskutek
zachłyśnięcia się krwią. Fakt, że
oskarżony nie przyznał się do zabójstwa swojego ojca i twierdzi, że
chciał mu tylko dać nauczkę robiąc
mu siniaki, by ten wstydził się wyjść
z domu, by ponownie się upić, jest
tylko linią obrony oskarżonego.
Dlatego wnioskuję o wymierzenie
mu kary 10 lat pozbawienia wolności - podkreśliła.

Skopał swojego ojca, notorycznego alkoholika,
który kolejny raz przyszedł do domu pijany.
Wcześniej wielokrotnie przepijał pieniądze
i zakłócał spokój w domu. Skończyło się
tragedią: mężczyzna nie przeżył, a jego syn
jest sądzony jak zabójca.
Jeden nie wahał się skopać ojca alkoholika, który rujnował życie jego rodzinie. Ciężko pobity mężczyzna zmarł. Z
życiem pożegnała się też kobieta, którą śmiertelnie ranił
nożem syn. Dwóch mężczyzn sądzi jeleniogórski sąd.
Michał K., 33-latek z Kowar w
lutym 2009 roku pobił swojego
ojca, który w wyniku odniesionych
obrażeń zmarł. Sprawca wyrok
usłyszy dziś (18 stycznia). Przed
tygodniem w Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze obrońca i oskarżyciel
wygłosili mocy końcowe. Prokuratura wnioskowała o 10 lat więzienia,
obrona o wyrok w zawieszeniu.
Ogłoszenie wyroku odroczono ze
względu na zawiłość sprawy.
Sam oskarżony Michał K. przez
całą rozprawę płakał. Prosił sąd o
wyrozumiałość. – Niezależnie od
wyroku, jaki wyda sąd, największa
kara za to co zrobiłem, już mnie
dotknęła. Noszę ją w sercu. Codziennie rano kiedy przeglądam się
w lustrze widzę mężczyznę, który
zabił człowieka. Żałuję tego co się
stało, ale nie mogę cofnąć czasu –
powiedział.

kary bezwzględnego pozbawienia
wolności. W mowie końcowej próbowała dowieść, że Michał K. chciał
zabić swojego ojca.
– Świadczą o tym ciosy zada-

Nie chciał zabić

Mecenas Jerzy Janik, obrońca z
urzędu Michała K. winnego całego
zdarzenia nie upatrywał w swoim
kliencie, ale społeczeństwie oraz
okolicznościach zdarzenia i samym
poszkodowanym. – Co do słów
oskarżyciela mogę się zgodzić tylko
co do jednej kwestii, że na skutek
tragicznych wydarzeń ojciec mojego
klienta poniósł śmierć. Nie zgodzę
się natomiast do kwestii, że Michał
K. „chciał” zabić swojego ojca.
Z akt sprawy i zeznań wynika,
że chciał go tylko pobić, by dać mu
nauczkę, by więcej nie pił. Kiedy
po zdarzeniu przyjechała policja,
Michał K. sam poszedł do policjanta
i powiedział mu: „To ja pobiłem

MICHAŁ K.: CODZIENNIE RANO KIEDY
PRZEGLĄDAM SIĘ W LUSTRZE WIDZĘ
MĘŻCZYZNĘ, KTÓRY ZABIŁ CZŁOWIEKA.
ne kilkunastokrotnie poszkodowanemu nogą obutą przez
oskarżonego, ich ogromna siła,
newralgiczne miejsce zadawania
ciosów, którym była głowa, oraz
fakt, że oskarżony nie udzielił ojcu pomocy. Po zdarzeniu
wyszedł z mieszkania i poszedł
do siostry
godząc
się na

10 lat bezwzględnie

Jedyny opiekun
nie wytrzymał

Trzeba wziąć pod uwagę, w
jakich okolicznościach doszło
do zdarzenia. Michał K. to porządny obywatel, który przez
cały czas pracował i opiekował
się jako jedyny rodziną. W
opiece nad 14-letnim
bratem i ojcem alkoholikiem oraz chorą
matką nie pomagał
mu nikt. Kiedy we
wspólnie zamieszkiwanym mieszkaniu odłączono

Mecenas mówił też o społeczeństwie, które nie pomogło Michałowi
K. w utrzymaniu rodziny, leczeniu
człowieka, który doprowadzał całą
rodzinę do nędzy, i teraz chce go
karać. - „Tak nie wolno” - grzmiał.
Obrońca wskazywał też na postawę
oskarżonego, który żałował tego
co zrobił. Mówił też, że nie jest on
typem zabójcy, ale jedynym żywicielem rodziny, którą się opiekował.
– Wnioskuję o wymierzenie
Michałowi K. kary pozbawienia
wolności na najdłuższy okres próby
i proszę o nie wymierzanie mu
kary bezwzględnego pozbawienia
wolności – powiedział mecenas
Jerzy Janik.

Zbrodnia
w pijanym widzie

Zupełnie inna historia, choć
zakończona równie tragicznym
finałem, to zdarzenia z udziałem
26–letniego Radosław K i jego matki. Mieszkali w jednym pokoju służącym również za kuchnię. Zarówno
kobieta jak i jej syn nadużywali
alkoholu. Po kolejnej awanturze
syn szykując sobie kolację zadał
matce śmiertelny cios nożem. W
minioną środę usłyszał wyrok: pięć
lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy zdarzenia z 2 lipca 2009 roku, kiedy to w Bolesławcu
w mieszkaniu składającym się z
pokoju i tzw. ślepej
kuchni, Radosław
K. po kolejnej
kłótni

sprowokowanej przez
pijaną matkę, zadał jej
cios nożem w okolicę
szyi. Tak naprawdę
tragedia we wspólnym mieszkaniu
Radosława K. i jego
54 – letniej matki,
Marii K. wisiała w
powietrzu od lat.

W jednopokojowym pomieszczeniu nie było miejsca na intymność czy prywatność. Dodatkowo
bardzo trudna sytuacja materialna
spowodowała, że między matką a
synem często dochodziło do awantur. Nieporozumienia potęgował
też alkohol, którego

krzywdy, chciał ją tylko pchnąć na
łóżko, które stało nieopodal, „by więcej
mu nie gadała”.
To, że z jej szyi tryskała krew zabójca
miał zauważyć dopiero
wte-
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ich pijanych, czasami niemal do
nieprzytomności.

Za dużo gadała

W mieszkaniu przy ulicy Prusa
wielokrotnie interweniowała policja. Syn po wybiciu większej ilości
alkoholu często podnosił rękę na
matkę, ona reagowała krzykiem. W
lutym 2009 roku po kolejnym zgłoszeniu Marii K., kobiecie założono
tzw. niebieską kartę. Radosław K.
wcześniej chciał się też zabić. Chwilę
wcześniej zadzwonił na pogotowie i

leżała na tapczanie. Wówczas wezwał
karetkę pogotowia i usiłował tamować
krew aż do przyjazdu pogotowia. Rana
okazała się śmiertelna. Dwa dni po zdarzeniu Maria K. zmarła w szpitalu.
W chwili zabójstwa Radosław K.
miał 3, 29 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Inna kwalifikacja

– Do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze wpłynął akt oskarżenia przeciwko Radosławowi K. oskarżonemu o
zabójstwo własnej matki – mówi sędzia
Andrzej Wieja, rzecznik sądu w Jeleniej
Górze. Ostatecznie po przeprowadzeniu postępowania przed sądem

RADOSŁAW K. NIE CHCIAŁ ZROBIĆ
MATCE KRZYWDY, CHCIAŁ JĄ TYLKO
PCHNĄĆ NA ŁÓŻKO, KTÓRE STAŁO
NIEOPODAL, „BY WIĘCEJ MU NIE GADAŁA”.
powiedział, że chce popełnić samobójstwo ... z powodów rodzinnych.
Był pijany. Został odwieziony do
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Bolesławcu.
Tragicznego dnia, 2 lipca, zarówno matka, jak i syn wypili dużo
alkoholu. Wieczorem doszło między
nimi do kolejnej sprzeczki. Jak mówi
oskarżony matka krzyczała na niego. W tym czasie poszedł do kuchni
i chciał sobie zrobić sobie coś do
jedzenia. Wziął leżący na szafce nóż.
Kiedy matka stanęła mu za plecami
przez cały czas krzycząc, mężczyzna
pchnął ją nożem kuchennym o
długości 140 mm w szyję. Sam tłumaczył, że nie chciał
zrobić
matce

w mowach końcowych prokurator
wniósł o zmianę kwalifikacji czynu
i uznanie Radosława K. winnego
innego przestępstwa, z artykułu
156, paragraf 3 czyli spowodowanie
ciężkich obrażeń ciała, których następstwem był skutek śmiertelny.
Oskarżyciel wniósł o wymierzenie
kary 6 lat pozbawienia wolności.
Sąd uznał jednak, że wystarczy pięć
lat. Taką karę wymierzył zaliczając
na jej poczet okres tymczasowego
aresztowania od dnia zdarzenia 2
lipca 2009 do dnia wyrokowania 12
stycznia 2010 roku.

Bez apelacji?

Wyrok jest nieprawomocny, jednak
biorąc pod uwagę zgłoszony przez
oskarżyciela wniosek o zmianę
kwalifikacji czynu można się
spodziewać, że z jego strony
nie będzie apelacji. Obrońca
natomiast wnosił o inną kwalifikację czynu czyli o nieumyślne
spowodowanie obrażeń. Czy
będzie się więc odwoływał od
wyroku, będzie zależało od
jego decyzji jaką podejmie
z oskarżonym.

Angelika
Grzywacz

Fot. Angela

Fot. Angela

Prokurator Magdalena Kolasińska z Prokuratury Rejonowej
w Jeleniej Górze
dla sprawcy
zażądała
10 lat

ojca”. Nie użył słowa „zabiłem”, bo
nawet nie dopuszczał takich myśli.
Przyjęło się, że o ludziach zmarłych
źle się nie mówi, ale w sądzie trzeba
odejść od tej zasady – mówił z myślą
o poszkodowanym Henryku K,
adwokat Jerzy Janik.

prąd, bo ojciec wszystko przepijał, a
następnie zagrożono im eksmisją,
stres u Michała K. był ogromny.
Do tego 10 lutego 2009 roku ojciec, Henryk K. kolejny raz przyszedł
pijany, zaczął się awanturować,
zaatakował mojego klienta. Wtedy
Michał K. nie wytrzymał psychicznie – powiedział obrońca.

Mecenas Janik znalazł okoliczności
łagodzące: Michał K. nie wytrzymał
psychicznie.

Twarde prawo, lecz prawo – uważa prokurator
Magdalena Kolasińska.

18 stycznia 2010 r.
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ROZMAITOŒCI
Niedorzecznie
bezpiecznie
Odetchnąłem z ulgą! Będę
mógł spać spokojnie z myślą,
że ktoś wreszcie zadbał o bezpieczeństwo. Tym razem o bezpieczeństwo dzieci na narciarskich stokach. O bezpieczeństwo
dorosłych, zadbano już nieco
wcześniej, wysyłając policyjne
patrole na narciarskie stoki.
Patrole „złożone nierzadko
ze świetnie wyszkolonych na
nartach funkcjonariuszy”, będą
szusować, pouczać i mandatować. Będą czuwać, roztaczać
i tworzyć na owych stokach,
„ogólną atmosferę bezpieczeństwa”, jak pięknie określił to
rzecznik, bodajże małopolskiej
policji. Cóż atmosfera rzecz
ważna, a bezpieczeństwo bezdyskusyjnie, najważniejsze.
Czujne odnośne czynniki,
nie pominęły także doniosłego
problemu bezpieczeństwa dzieci, nakazując im doznawanie
uroków zimy, wyłącznie w kaskach. Na razie tylko na stokach,
nartostradach i oślich łączkach.
Ma jednak nadzieję, że o bezpieczeństwo innych form dziecięcej
aktywności, troskliwe czynniki,
zadbają już wkrótce. Przecież
poza nartami czy jazdą na rowerze, nasze pociechy, uprawiają
niezliczone rodzaje aktywności.
Mam nadzieje, że już wkrótce
pojawi się lista, tego, co i w czym
wolno dzieciom uprawiać.
Żeby nie narazić się na zarzut działań jednostronnych,
czynniki dbające o nasze bezpieczeństwo, swą troską obejmują coraz większy zasięg. Bo
przecież zima to niestety nie
tylko narty, sanki i tym podobne
igraszki na śniegu. To także
śnieg podstępnie zalegający na
dachach, drogach, i chodnikach,
o soplach nie wspominając. Na
szczęście mamy już paragrafy i
procedury, które zimowy podstęp natury, ujmują w karby,
a co ważniejsze, precyzyjnie
określają odpowiedzialność i
kary za zaniechanie.
By atmosferę ogólnego bezpieczeństwa „wciąż rozszerzać
i intensyfikować”, należy najpierw przybliżyć nam nieświadomym, skalę zagrożeń. Pewnie,
dlatego w większości serwisów
informacyjnych, pojedyncze wy-

padki, urastają do roli tragedii
i „tragicznych katastrof”. I na
nic głosy tych, którzy chcieliby
przynajmniej podyskutować o
sensie i celowości niektórych
działań „w temacie bezpieczeństwa”. Odsądza się ich od czci
i wiary, podaje wątpliwość ich
kompetencje lub ostatecznie
piętnuje się etykietą jednostek,
lub co gorsza gremiów nieodpowiedzialnych i społecznie
szkodliwych.
Jeszcze jesienią miałem okazję przysłuchiwać się dyskusji
o celowości policyjnych patroli
narciarskich. Brali w niej udział
inicjatorzy nieprzemyślanej
ustawy, politycy i kanapowi
samorządowcy. Zabrakło w niej
głosów samych policjantów,
gestorów stoków i urządzeń
narciarskich, a co najdziwniejsze użytkowników lustrowanych
nartostrad. Mędrcy od bezpieczeństwa wytaczali działa statystyki, wskaźników i ponurych
prognoz. Nie potrafili jednak
podać konkretnych przykładów
zastosowania swoich pomysłów.
Mówiąc najprościej, stworzyli
kolejny bubel prawny.
Tak więc bezpieczeństwo
ponad wszystko! Bez względu na wagę i zasięg problemu. Bez względu na zdrowy
rozsądek, rzetelne rozeznanie
skali, zamieszanie i koszty kolejnych zakazów, nakazów i
zaleceń. Tymczasem słyszymy
o kolejnych cięciach w budżecie
instytucji i służb, od lat specjalizujących się z powodzeniem w
dbaniu o nasze bezpieczeństwo
i zdrowie. Pewnie jest to jakiś
pomysł, by obcinać pieniądze
na działalność Straży Pożarnej,
Policji, Pogotowia ratunkowego,
GOPR i WOPR – służb, które
od lat nie mogą doczekać się
powstania Krajowego Systemu
Ratownictwa. Odpowiedzialność
za bezpieczeństwo zastępuje się
systemem kolejnych nakazów
i kar.
Może jednak warto czasem
uchylić ustawowego kasku i
zwyczajnie po ludzku, z troską
popukać się w czoło. Oczywiście
w ogólnej atmosferze bezpieczeństwa.

Jacek Jaśko

PLOTKI I FAKTY
Misie wiecznie żywe

Zwyczaj całowania się przez
rodaków z tzw. dubeltówki –
mimo zagrożenia a to ptasią, a
to świńską grypą tudzież innym
nieżytem górnych dróg oddechowych – wciąż jest kultywowany w gronie bardzo ważnych
osobistości. Ostatnio buziaka
prawie usta w usta cmoknęli
sobie Jacek Włodyga, starosta
jeleniogórski oraz Julian Gozdowski, długoletni komandor
Biegu Piastów, nagrodzony za
tę imprezę w prestiżowym plebiscycie Przeglądu Sportowego. Z
kolei działacze lewicy uwielbiają
bawić się w niedźwiedzia. Popularne z latach Gierka „misie” nie
wyszły z mody w kręgach SLD.
Ich gorącym fanem jest były
prezydent Jeleniej Góry Józef
Kusiak, który sam tę czynność
pieszczotliwie nazywał „misiaczkami”. Buziaczków nie
praktykują członkowie Platformy Obywatelskiej. Im wystarczy
tylko mocny uścisk dłoni.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

BYWAJĄC

– My, jako Platforma, zawsze
na czekające trudności…

Czwartki u prezydenta

Nową tradycję (świecką)
wprowadził prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski.
Szef miasta co czwartek będzie zapraszał dziennikarzy
na konferencje prasowe, aby
– za pośrednictwem mediów
– przekazywać same dobre
wiadomości. Konferencje odbywają się przy ciasteczkach w
czekoladzie, kawie i herbatce.
Dają przedstawicielom mediów
możliwość swobodnej rozmowy
nie tylko z szefem miasta, lecz
także z jego zastępcami. Póki co,
w miniony czwartek, Markowi
Obrębalskiemu – z dworskiego
otoczenia – towarzyszyła jeno
Katarzyna Młodawska, naczelniczka wydziału promocji
i informacji. Miłosz Sajnog
zachorzał był, a Jerzy Lenard
pracował za dwóch zastępców.

(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.

– … podwyżki, niedobory i inne
niedogodności rodaków

– … reagujemy optymistycznym
uśmiechem.

Grzegorz Schetyna, szef Kluby Platformy Obywatelskiej w Parlamencie, Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Chłopcy
kapturkowcy
Z jednej strony Czerwony Kapturek, z drugiej – „kapturek”, jak
popularnie zwie się postać odzianą
w podrabiane adidasy z ryneczku,
dresowe, rozciągnięte szmaty oraz…
kaptur właśnie. Ta część garderoby,
która w czasach współczesnych
przestała być kojarzona jedynie
z bajką, lecz stała się elementem
grozy aktualnej rzeczywistości.
Kaptur wymyślono nie tylko do
ochrony przed zimnem i wiatrem.
To tylko jedna z cech dystynktywnych nakrycia głowy noszonego
zarówno przez bogobojnych mnichów jak i zakapiorów, którzy
Pana Boga mają tam, gdzie słońce
nie dochodzi. O ile mnisi nosili (i
noszą) kaptury, aby nie wyróżniać się rysami swoich twarzy w

krajobrazie dzieła stworzenia i
anonimowo przejść przez swoją
szarą egzystencję, o tyle przestępcom służy on jako gwarant nie
rozpoznania przez zaatakowanych
lub stróżów prawa.
Kaptury wdziewali też ci, którzy
stali na straży wymiaru sprawiedliwości. Z lekcji historii pamiętamy
polskie sądy kapturowe, które
wyjątkowo skrupulatnie i bezpardonowo traktowały sprawców
najbardziej dotkliwych społecznie
przestępstw: złodziei, morderców
i rozbójników. W dziejach zapisały
się także haniebne wyroki rasistowskiego Ku Klux Klanu w USA,
którego członkowie także nosili
kaptury.
Organizacja wysyłająca na

tamten świat często Bogu ducha
winnych Murzynów lub innych
przeciwników ideologicznych, była
częściowo konspiracyjna. Kaptur
zapewniał jednocześnie anonimowość złoczyńcy działającego w
majestacie tradycji amerykańskiej
manii wyższości. A sąd kapturowy
– chyba przez tę konspirację – stał

ciom. W oryginale dzieło Charlesa
Perraulta czy też Braci Grimm
(wciąż nie wiadomo, kto pierwszy wymyślił historyjkę o uroczej
dziewczynce, babci, złym wilku i
dzielnym gajowym) ocieka krwią
i śmierdzi brutalizmem.
Niemniej jednak – dzięki bajkopisarzom i szwadronowi ich

NAWET ZŁE ASOCJACJE Z KOLOREM
CZERWONYM NIE ODEBRAŁY KAPTURKOWI
JEGO WYSOKIEJ POZYCJI W RANKINGU
BOHATERÓW LITERACKICH NIE
TYLKO DZIECIĘCEJ BELETRYSTYKI..
się określeniem kojarzonym z
pogwałceniem żelaznych zasad
sprawiedliwości. Kaptur nosił też
stereotypowy kat, którego dzieła
tłumaczyć nie trzeba.
W cieniu strasznych kapturów
niknie Czerwony Kapturek, bohaterka bajki głęboko ocenzurowanej
na potrzeby opowiadania dzie-

plagiatorów – stał się symbolem
niewinności. I nawet złe asocjacje
z kolorem czerwonym nie odebrały
Kapturkowi jego wysokiej pozycji w
rankingu bohaterów literackich nie
tylko dziecięcej beletrystyki.
Ubolewać należy, że współczesne
dziecko coraz rzadziej kojarzy
„kapturek” z opisaną na kartach

bajki dziewczynką. Zafascynowani światem zła lansowanym
w pełnych gwałtu filmach akcji
rodem z nowojorskiego Bronxu
najmłodsi – głównie przedstawiciele płci brzydkiej – z pasją naśladują
negatywnych bohaterów tamtego
świata. Zakapturzonych czarnych
(i białych też) bandytów w dresowych szmatach, którzy gibając
się (to takie gwarowe określenie
sposobu chodzenia polegającego
na lekceważącym kolebaniu), robią
wszystko, co im chora fantazja
podpowie.
Nie szata zdobi człowieka i nie
habit czyni mnicha – doskonale
zdaję sobie sprawę ze znaczenia
tych powiedzeń. Przerażenie mnie
jednak ogarnęło, kiedy przed sylwestrem zauważyłem grupę około
dziesięcioletnich szczeniaków,
obficie zaopatrzonych w zakazane
fajerwerki, którzy – gibając się – szli
i klęli tak, że sam szewc by się zgorszył. Oczywiście ubrani byli w dresy

i kapturki. Anonimowi w szarym
tłumie, ale jednocześnie wyróżniający się plugawością i agresją. Tym
bardziej niezrozumiałą, że ujawnioną w wieku, który powszechnie
kojarzy się z niewinnością.
Współczesność, niestety, coraz
częściej zaciera granice między
brudnym światem dorosłych, a
wyidealizowanym dziecięcym
światkiem bajeczek z Czerwonym Kapturkiem w roli głównej.
Nieświadomi grozy prawdziwej
bajki chłopcy (a i dziewczęta coraz
śmielej) depczą ideały. Wpatrzeni
w zło – bywa że zupełnie nieświadomie, bo skąd wziąć przykład
pozytywny – wkraczają na ścieżkę,
która w przyszłości – takie moje
pobożne życzenie – doprowadzi
ich na ulicę Grottgera, bynajmniej
nie na spacer, no chyba że na spacerniaku. Tam na pewno kapturka
im nie założą.

Konrad Przezdzięk
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Sztuka widza wciągająca
– To, co pokazujemy, nie ma być łatwe, lekkie i przyjemne. jona z odcisków pamięci całość,
Naszym celem jest pokazywanie tego, co żywe, gorące w jest jednak imitacją.
polskiej sztuce współczesnej – mówi Janina Hobgarska,
Dla nieuważnych, zdaje się, była
szefowa BWA i kuratorka projektu „Słownik sytuacji”
tam zawsze, dla spostrzegawczych,
zakończonego w Biurze Wystaw Artystycznych.
Ubiegłoroczna, trzecia edycja
„Słownika” (całość zwieńczona
wydanym właśnie opracowaniem)
była wyjątkowa, bo artyści zawładnęli przestrzenią publiczną Jeleniej
Góry. Zaproszeni do projektu Kamil
Kuskowski, Jarosław Kozakiewicz
i Robert Kuśmirowski, podczas
rekonesansu w mieście, spotykali
się z miejscowymi historykami,
przewodnikami, archiwistami.
Poznając miejsca i ludzi, nasycali
się atmosferą Jeleniej Góry, a swoje
wybory przetworzyli w konkretne
obiekty.

stała się zagadką i materiałem do
poszukiwań. Nie inaczej było z
tablicą dla uczczenia 80-lecia Izby
rzemieślniczej w Jeleniej Górze,

PROGRAMEM GALERII CHCEMY SIĘ AKTYWNIE
WŁĄCZAĆ W DZIAŁANIA EDUKACYJNE
POPRZEZ SZTUKĘ ŻYWĄ, KOMENTUJĄCĄ
CORAZ MNIEJ PRZEZ NAS ROZUMIANĄ
WSPÓŁCZESNOŚĆ – MÓWI JANINA HOBGARSKA
ludzkiego ciała. Jego „Nobody’s
House” to specyficzny dialog z
przestrzenią społeczną, tworzący
symboliczne i jednocześnie żywe
miejsce.
Kuśmirowski swoje realizacje
ulokował w przestrzeni historycznej. We fragmencie muru Kościoła Łaski „odtworzył” epitafium,
składające się z prawdziwych
e l e m e n t ó w.
Pięknie
skle-

Odsłonię
c
House” ie „Nobody’s
Jarosła
wa
Kozakie
wicza

powstałą rzekomo w latach 80.tych
i umieszczoną na
Baszcie Miejskiej.
Prawda czy fałsz?
Artysta wpuścił wirusy w przestrzeń
publiczną, zapraszając nas do gry czasem i pamięcią.

cji polskiej sztuki współczesnej – mówi Janina
Hobgarska. – Zależne
jest to przede wszystkim od oceny projektów złożonych na ten
rok do Ministerstwa
Kultury i dziedzictwa
narodowego, Urzędu
Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego.
W sumie BWA złożyło
ich 11.

– To, że zakończyliśmy prezentacje w
ramach „Słownika
sytuacji”, nie oznacza, ze nie będziemy
pokazywać gorących
zjawisk i nazwisk
średniej i najmłodszej
genera-

jj

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Kuskowski w Rynku i w Parku
Norweskim ustawił ozdobne ramy,
zwracając uwagę na konkretne widoki. Ta przewrotna gra z odbiorcą
wyzwalała rozmaite emocje, także
te niepożądane: instalacje artysty
zniszczyli
wandale.
Kozakiewicz,
umieścił
na terenie
byłego
cmentarza

przy Kościele Łaski wielościan
wywiedziony z myślenia o geometrycznych proporcjach budowy

Dwie strony
miasta
BWA zaproponuje też wystawę „Miasto”,
która zawrze dwa spojrzenia na Jelenią
Górę. Subiektywny reportaż Marcina
Olivy Soto i ciekawie realizowane przez
Krzysztofa Kuczyńskiego, niecodzienne
spojrzenie na miasto „niewidzialne”.
Druga wystawą będzie „Dokument subiektywny. Wokół jeleniogórskiej szkoły
fotografii”, czyli ekspozycja skupiająca
twórców wiernych klasycznej formule
fotografii. Wystawa będzie próbą zdefiniowania tego niezwykle interesującego
zjawiska i bardzo ściśle kojarzonego z
fotografami stąd.

Instalacja Kamila Kuskowskiego.

Robert Kuśmirowski
swoimi instalacjami
wpuścił wielu
jeleniogórzan w
„pokrzywy czasu”.

Multimedia i malarstwo
W planach BWA są prezentacje prac artystów słynnej pracowni Grzegorza Kowalskiego,
Interaktywny Plac Zabaw, wywodzący się z wrocławskiego festiwalu multimediów WRO, czy
pokaz najnowszych osiągnięć artystów komiksu. Wystawę „Zielona z Jelenią mylą mi się”
stworzą absolwenci jeleniogórskiego liceum plastycznego i późniejsi studenci uniwersytetu w
Zielonej Górze. Być może uda się zrealizować cykl Sztuka Młodych, czyli prezentacji drugiego
już pokolenia artystów mieszkających i tworzących w regionie.

Fot. Konrad Przezdzięk

Pudło pełne

skarbów

Bogdan Nauka i
znaleziska spod sceny
Zdrojowego.

Janina Hobgarska

Obraz publiczności teatralnej w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku i w jego latach 70. rysują „eksponaty” wydobyte spod widowni remontowanego właśnie budynku
Teatru Zdrojowego. Stare gazety, pudełka po czekoladach
i papierosach, bilety tramwajowe.
Pudełko po papierosach Femina, Goniec Karkonoski (Der
Bote aus dem Riesengebierge) z
piątku, 1 lipca 1917 roku, Boltzeintung Riesengebierge, , Praktischer Wegeweiser (czasopismo
poradnikowe), wydawnictwa
okolicznościowe, tyta na słone
orzeszki, bilety: tramwajowe
(Hirschberger Tahlbahn) oraz
teatralne (z Kur-Theater Warmbrunn) z czwartku 11 dnia (rok
i miesiąc nieczytelne), opakowanie po szwajcarskiej czekoladzie

Muzeum przeszłości?
– Zabezpieczyliśmy eksponaty w pudle i czekamy na ekspertyzę konserwatorską – mówi
Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji. Są plany, aby znalezione starocie
poddać zabiegom zachowawczym i udostępnić widzom w postaci stałej ekspozycji już
po zakończeniu prac remontowych w 2012 roku. Powstałoby wówczas swoiste muzeum
przeszłości teatru w Cieplicach.

z migdałami – to tylko niektóre
osobliwości znalezione pod posadzką widowni w remontowanym właśnie budynku Teatru
Zdrojowego.
Niemieckie eksponaty pochodzą wyłącznie z okresu końca
pierwszego dwudziestolecia XX
wieku. Teatr jednak działał także
i później. Co się stało z innymi śmieciami historii? Nie jest
wykluczone, że znaleziono je
i zniszczono podczas remontu
teatru w latach 60. XX wieku.
Wówczas nikt nie przywiązywał
wagi do takich staroci.
Inna grupa znalezisk dotyczy
siódmej dekady XX wieku. Jest
opakowanie po czekoladzie z
Zakładów 22 Lipca, dawniej E.
Wedel, paczki po popularnych w

PRL papierosach marki Giewont
i Sport, a także program przedstawienia Państwowego Teatru
Dolnośląskiego w Jeleniej Górze
dotyczący dramatu Ibsena „Peer
Gynt”. Druk pochodzi sprzed 1974
roku. Autorem inscenizacji był
nie kto inny jak Mistrz Henryk
Tomaszewski, a powstał on w teatrze za czasów dyrektorowania
Aliny Obidniak.

Konrad Przezdzięk

Dziękujemy
za niedbalstwo
Góra śmieci pod widownią nie świadczy dobrze o dawnych widzach. Nie
korzystali z koszów tylko wyrzucali
niepotrzebne papiery gdziekolwiek.
Z drugiej strony możemy im dziękować za to niedbalstwo, bo inaczej
nie zachowałoby się nic z dawnych
czasów.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAPOWIEDZI / KULTURA
OCEAN COLOUR SCENE –
„Saturday”

wydawnictwo: Kartel Music
Brytyjska formacja powstała 21 lat
temu jako lokalna kapela pod nazwą
The Boys. Sukcesy przyszły, kiedy - jako
Ocean Colour Scene – zadebiutowali
nagraniem „Suburban Love Songs”.
Dwa lata później ukazała się ich debiu-

tancka płyta „Ocean Colour
Scene”. Na następny krążek
musieliśmy czekać aż 4 lata
wtedy to ukazał się longplay „Moseley
Shoals”(96) a rok później „Marchin’
Already”(97). Nagrania zespołu trafiły
na listy UK Album Chart. W 1998 roku
odbyli udane tournee po Wielkiej Brytanii zjednując sobie ogromną liczbę

fanów. Od tamtego czasu wydali kilka
świetnie sprzedających się płyt. Najnowszą Ocean Colour Scene zatytułował
po prostu „Saturday” (Sobota). To
najbardziej zabawowy dzień tygodnia,
kiedy młodzież się bawi w pubach
i modnych miejscach do tańca. Ten
dziewiąty krążek muzycy nagrywali
w legendarnym studio Rockfield a nad

jej produkcją czuwał Gavin Monghan (
Editors/The Twang). Muzycy zamieścili
14 udanych utworów, które wróżą dobra passę zespołowi. Wszystko zaczyna
się od „100 Floors Of Perception”
poprzez „Mrs Maylie”, „Saturday”,
„Just A Little Bit of Love”, „Old Pair Of
Seans”, „Sing Children Sing”, „Harry
Kidnap”, „The Word”, „Village Life”, „Po-

stal”, „What’s Mine
Is Young”, „Fell In
Love On The Street
Again” aż po zamykający „Rockfield”. Już po pierwszym
przesłuchaniu czuć, że muzycy nieźle
się bawili nagrywając ten album a na
dodatek upamiętnili to wydarzenie
nadając tytuł jednego z utworów

POP ROCK & JAZZ

Tchnienie sztuki
w Wojanowie

KRÓTKO
O KULTURZE
Reżyserem Bóg

Maria Suchecka, długoletnia
dziennikarka i poetka oraz Małgorzata Krupa – krakowska malarka, będą bohaterkami poniedziałkowego (17 stycznia) spotkania
z cyklu „ars poetica”. Pani Maria
wydała tomik pt. „Boża reżyseria”,
pani Małgorzata dzieło zilustrowała. Wieczór uświetni Antoni
Krupa, znany jazzman, redaktor,
muzyk i kompozytor, twórca
muzyki do słuchowisk radiowych.
Początek o godz. 17 w Kawiarni
Muza ODK na Zabobrzu.

Fotka roku

Kto zrobił najlepsze zdjęcie
2009 roku? Okaże się w nadchodzącą środę w sobieszowskim
MDK Muflon, który o godz. 18
zaprasza na wernisaż wystawy
pokonkursowej „Fotografia Roku
2009”. Na wystawie znalazły się
prace nagradzane i wyróżnianie
w ciągu ubiegłego roku w konkursach na „Fotografię miesiąca”.

Wernisaże dwa

(tejo)

„Dekameron” na scenie Teatru Zdrojowego w
marcu 2009 roku.
Bogna von Woedtke i Sławomir Mozolewski.

Las lubi noc

Na pierwszą indywidualną wystawę Aleksandry Witek,
jeleniogórskiej malarki młodego pokolenia, zaprasza
Galeria Pod Brązowym Jeleniem Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Bohaterka wydarzenia, ekspozycji zatytułowanej „Las rośnie nocą”
tworzy osobliwe obrazy, w których natura oraz
d r z e wa
to jedne
z ważniejszych
tematów.
Oszczędność środków p r z y
prostej, nieraz banalnej,
ale zawsze
przemyślanej
ko mp o z yc j i
kontrastują ze sporym ładunkiem
emocji emanujących z barw dzieł absolwentki Instytutu Sztuk Pięknych

Uniwersytetu Zielonogórskiego,
który ukończyła pod kierunkiem
prof. Stanisława Kortyki w
2008 rok u.
Wc z e ś n i e j
Aleksandra
Witek jest też
absolwentką Liceum
Plastyczne
w Jeleniej
Górze.

ale i dla
wszystkich fanów heavy metalu! Były wokalista
grupy Judas Triest, z którym to
zespołem nagrał ponad 14 płyt,
po 1991 roku zaangażował się
w inne projekty: Two, Fight oraz
Halford. Ten ostatni już sygnowany

własnym nazwiskiem przetrwał
znacznie dłużej. Podjął współpracę
z gitarzystami: Mike’iem Chlasciakiem i Roy’em Z oraz perkusistą
Bobby’m Jarząbkiem. W 2003 roku
powrócił do Judas
Triest, z którą nagrał
5 kolejnych albumów.
Wziął udział w trzech

I
RT YSTK
HIWUM A
FOT. ARC

Biuro Wystaw Arystycznych
zaprasza na otwarcie wystawy
malarstwa Jakuba Rebelki pod
tytułem „Magma”. Autor to
ceniony twórca współczesny
młodego pokolenia, autor, między innymi, fresków w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Początek o godz. 18 w piątek,
22 I. Dwie godziny wcześniej
Tomasz Mordarski pokaże
zdjęcia jaskiń na wystawie w
Galerii N.. (DODN przy ul. 1
Maja) zatytułowanej „Podróż
do wnętrza ziemi”.

POP ROCK & JAZZ
HALFORD III – „Winter
Songs”

wydawnictwo: Metal Mind Productions
To specjalna gratka nie tylko
dla zwolenników Roba Halforda,

publiczność już oklaskiwała w
jego wnętrzach sztukę o Bachu
i Haendlu z Bogdanem Kocą i
Markiem Prażanowskim w rolach
głównych. W nadchodzących
tygodniach będzie miejscem kolejnych wydarzeń artystycznych.

Zabytkowy pałac „pozazdrościł” innym tego
typu obiektom ciekawych wydarzeń artystycznych i zaprosił do
swoich wnętrz aktorów i
muzyków.

Po dworze „Czarne”, który był
sceną dla komedii Fredry „List”
zrealizowanej latem ubiegłego
roku przez Teatr im. C. K. Norwida oraz pałacu Paulinum, gdzie
wspomniana placówka pokazała
„Kolację na cztery ręce” Barza,
do listy alternatywnych scen
w regionie dołączył zabytkowy
pałac w Wojanowie. W grudniu

Strzał
w dziesiątkę
Na pomysł wykorzystania wnętrz pałaców
w Jeleniej Górze jako przestrzeni scenicznej wpadł w kwietniu ubiegłego roku
dyrektor naczelny i artystyczny Teatru
im. Norwida Bogdan Koca. Idea okazała
się strzałem w dziesiątkę.

Dla Jelonki i tańca rzuciła stolicę
Spotkanie z Agatą
Szmigrodzką, instruktorką MDK
„Muflon” i założycielką Eksperymentalnej Szkoły
Tańca FUZJA poleca jutro (19 stycznia) Książnica
Karkonoska.

Fot. Konrad Przezdzięk

Na spotkanie z Lesławem Wolakiem, cenionym poetą, laureatem
wielu konkursów i emerytowanym policjantem zaprasza w
nadchodzącą środę Książnica
Karkonoska. Twórca upodobał
sobie jako środek wyrazu prozę
poetycką. Jego Tom „Księga
wiatru” nominowany był do
nagrody głównej w XII Konkursie
im. Jacka Bierezina na debiut
książkowy 2006 roku. Początek
o godz. 17.

Andrzej Patlewicz

Pałac zapowiada także
hit na walentynki: 14 lutego koncert da zespół „Spirituals Singers Band”. To
najdłużej (nieprzerwanie
od 1978 roku) istniejąca
grupa wokalna w Polsce,
która specjalizuje się w
osobliwym wykonaniu
a capella dzieł różnych
stylów i epok. Bilety
można rezerwować już
przygotowując się na
wydatek 40 złotych.
Więcej informacji:
605 587 221.

Fot. Konrad Przezdzięk

Od debiutu do…

miejscem legendarnego studia. Już
od dłuższego czasu brytyjskie stacje
radiowe lansują singlowy kawałek
“Magic Carpet Days”. Czy przyjmie się
on u nas? Zobaczymy.

31 stycznia (godz. 18) w Wojanowie pozbawiony macierzystej
sceny (trwa jej remont) Zdrojowy
Teatr Animacji pokaże sztukę
„Dekameron” wg Boccaccia,
która w pałacowych wnętrzach
z epoki na pewno nabierze
klimatu zupełnie innego niż
na teatralnych deskach.

DKF zaprasza

„Yes-meni naprawiają świat”
to film dokumentalny o dwóch
amerykańskich alterglobalistach, którzy przedstawiają obraz
świata rządzonego przez wielkie
korporacje, świata, gdzie liczy się
tylko i wyłącznie zysk. Projekcja
w ramach Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Klaps”, 18 I o godz.
18.00 w sali widowiskowej przy
ul. Bankowej 28/30 (cena biletu
10 zł, karnet 28 zł).

11

– To będzie opowieść
o tańcu i o miłości do
sztuki – zapowiadają
Zespół Hayat podczas występu na lotnisku
organizatorzy. Mało
Aeroklubu Jeleniogórskiego.
kto wie, że pani Agata
zrezygnowała z uroków
warszawskiej metropoorientalnego i nowoczesnego. Nie sytecie Warszawskim (Instytut
lii, aby osiedlić się w Jeleniej Górze i tylko potrafi tańczyć, lecz także Historii Sztuki), w Jeleniej Górze na
ma olbrzymią wiedzę z zakresu Kolegium Karkonoskim (Wydział
(tejo) tu realizować swoją pasję.
Instruktorka flamenco, tańca kultury tańca i jego aspektów so- Pedagogiki) oraz w Zielonej Górze
na Uniwersytecie Zielonogórskim
cjologicznych.
„Las nocą rośnie” - malarstwo, grafika W „Muflonie” założyła zespoły (Wydział Nauk Pedagogicznych i
GALERIA POD BRĄZOWYM JELENIEM werPoczątek spotkania z Agatą Szmigrodzką
Hayat i Anda. Wykształcenie zdo- Społecznych).
bywała w Warszawie na Uniwernisaż: 23 stycznia 2010, godz. 16.00
w Sali konferencyjnej KK o godz. 16.
(tejo)
koncertach Black Sabbath, zastępując awaryjnie Ozzy’ego Osbourne’a i
Ronnie’ego Jamesa Dio. Z zespołem
Halford wystartował już w 1996
roku z zupełnie innym składem.
Pierwsze zarejestrowane nagrania
pojawiły się dopiero z początkiem
2000 roku . Wpierw był to single:
„Night Fall” i „Resurrection”, któ-

ry był jednocześnie nagraniem
tytułowym pierwszego krążka
tej angielskiej formacji. Mocnym
uderzeniem było wydanie koncertowego albumu „Live Insurrectin”
(2001) a zaraz potem „Crucible”(2002). Bogowie metalu – jak ich
określano w 2007 roku – wypuścili
krążek „Metal God Essentials, Vol.1”.

Rok później można było zobaczyć
zespół w akcji podczas koncertu w
Brazylii na DVD na „Halford Live at
Rock In Rio”. Najnowsza produkcja
Roba Halforda i jego kompanów to
pierwszy solowy studyjny krążek
Halforda zawierający nowe utwory,
a także kilka tradycyjnych, świątecznych kompozycji.
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WYDARZENIA

Kto da kasę na lotnisko?
Dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brakuje, aby na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego mogły lądować niewielkie
samoloty przewożące do 20 pasażerów. Budowa wymarzonego i utwardzonego pasa startowego ma rozpocząć
się w połowie roku.

Brakuje na trzy metry

– Chcemy wybudować w Jeleniej Górze pas, który pozwoli
lądować samolotom, które na
pokład wezmą od czterech do
dwudziestu osób. Uruchomi to
regionalny port lotniczy, który pozwoli tym wszystkim, którzy chcą
odwiedzić Jelenią Górę z potrzeb
biznesowych i turystycznych, by
mogli przylecieć, wylądować na
betonowym pasie i zostawić ten
samolot, a następnie wsiąść na
rower czy w samochód, zwiedzić
nasze miasto i najbliższe okolice
oraz załatwić ważne sprawy –

Problem w tym, że przedsiębiorcy mają pieniądze na wybudowanie pasa o szerokości 15
metrów. Przepisy lotnicze mówią
natomiast, że minimalna szerokość kategoryzowanego pasa to
o trzy metry więcej.
– Choć przedsiębiorcy oferują
znaczne środki pieniężne na powstanie tego pasa, nie są w stanie
sfinansować całej jego budowy.
Jeżeli znalazły by się potrzebne
pieniądze i urząd lotnictwa cywilnego przyjąłby projekt, budowa
pasa miałaby się rozpocząć w
połowie tego roku. Koniec prac
byłby realny z początkiem roku
2011 – przewiduje Jacek Musiał.
Nowy pas byłby najkrótszą i
najszybszą „autostradą” do Jeleniej Góry. Niezwykle podniesie
to atrakcyjność komunikacyjną
miasta. – Narzekamy na stan
naszych dróg, które z dnia na
dzień się nie zmienią, sama budowa autostrady też nie rozwiąże
całego problemu połączenia nas
z różnymi miastami. ort lotniczy
dałby szansę to, by spora liczba
ludzi mogła do nas przylecieć,
chociażby w celu porozmawiania

Czy w Jeleniej Górze nastanie w końcu era lotnictwa z prawdziwego
zdarzenia? Bądźmy dobrej myśli!
z władzami o inwestowaniu –
mówi Jacek Musiał.

Kto da pieniądze?

Pomysł został już omówiony z
samorządowcami i odpowiednimi
urzędami. Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry, mimo dużego zainteresowania i poparcia
dla pomysłu, nie obiecał jednak
wsparcia finansowego.

A może w Starej Kamienicy?
Dwa lata temu inni przedsiębiorcy
chcieli zainwestować w budowę
lotniska w Starej Kamienicy. Miało ono
powstać na terenie około 60 h, należących do Agencji Własności Skarbu
Państwa, gdzie przed wojną funkcjonowało zapasowe lotnisko wojskowe. Jak
mówi wójt Starej Kamienicy, Wojciech
Poczynek, według fachowców Stara

Zaskórniak
dla GOPR
Sto tysięcy złotych przyznał
w jednym z konkursów Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu
Karkonoskiej Grupie Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pieniądze zostaną
przeznaczone na szkolenia
ratowników oraz ich doposażenie w niezbędny sprzęt. Dzięki
temu pomoc szybciej dotrze do
poszkodowanych turystów. W
ramach podniesienia kwalifikacji ratowników, które uda się
zrealizować dzięki przyznanej
kwocie, znajdą się szkolenia
z zakresu wiedzy medycznej,
treningi techniczne w okresie
zimowym w trudnym terenie
oraz w lecie w terenie skalnym.
Ratownicy zostaną tez przeszkoleni z nawigacji GPS oraz
ćwiczeń lawinowych. Roczny
budżet goprowców to niemal
milion sześćset tys. zł. Z budżetu
państwa otrzymują połowę.
Pozostałej kwoty GOPR musi
szukać u sponsorów.

(Angela)

Kamienica ma bowiem wymarzone
warunki do lądowania i startowania
samolotów ATR czyli turbośmigłowców
przewożących nawet do 60 osób.
Płaski teren i mikroklimat gwarantują
możliwość jego funkcjonowania przez
cały rok. W tym roku ma zostać
postawiony kolejny, przełomowy krok
do urzeczywistnienia tego planu.

– Samorządowcy przygotują projekt
planu, który umożliwi podjęcie na
przełomie czerwca i lipca uchwały o
planie zagospodarowania tego terenu.
Umożliwi to szukanie inwestorów,
którzy mają możliwości i chcą na
szybko w ten teren zainwestować
– mówi wójt Poczynek.
Wcześniej takiej możliwości nie było.

– Miasto nie będzie wchodziło w
projekt, bo są tym zainteresowani
prywatni przedsiębiorcy, którzy
chcą sfinansować budowę tego
pasa – wyjaśnił nam prezydent.
Obecnie trwają prace geodezyjne,
przygotowywanie dokumentów i
szukanie brakującej kwoty.

– Liczymy, że uda nam się
przekonać do tego pomysłu środowiska lokalne nie tylko z Jeleniej Góry, ale
również Szklarskiej Poręby czy
Gmina jest bardzo zainteresowana po- Karpacza, bo to
wstaniem tego lotniska. Zdaniem wójta dla nich też jest
port lotniczy w Jeleniej Górze może element łatwiejmieć charakter turystyczno sportowy, szego pozyskiwania turystów
a ten w Starej Kamienicy – pasażerski. i to turystów z
Samorządowców nie stać jednak na wyższej półki
zainwestowanie pieniędzy, więc cze- f i n a n s owej –
kają na chętną spółkę lub konsorcjum. zauważa Jacek
Musiał.
Potrzeba około 30 - 40 mln zł.

nem otwarcia byłby początek
przyszłego roku. W jeleniogórskim
aeroklubie są już przeszkolone
służby informacji powietrznej,
które będą go obsługiwały. Korzystanie z pasa byłoby odpłatne,
ale pobierane sumy nie będą wygórowane. Poza samym pasem
na jeleniogórskim aeroklubie
ma być możliwość zatankowania, umycia
czy zaparkowania
maszyn.

W ostateczności aeroklub rozważy też możliwość zaciągnięcia
kredytu na ten cel.
Kiedy pas miałby
być dostępny?
Jeśli uda się pozyskać brakujące pieniądze
i przejść
niełatwe
procedury, realnym
termi-

Angelika
Grzywacz

Fot. Angela

Obecnie znaleźli się ludzie, którzy ten plan chcą urzeczywistnić.
Mają pieniądze i chcą na lotnisku
AJ wybudować twardy pas o szerokości 15m i długości 800 m. Jest
to dwóch przedsiębiorców, którzy
sami mają samoloty i chcieliby
mieć możliwość wylądowania
nimi w Jeleniej Górze.

mówi Jacek Musiał, dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego. Ogólny
koszt budowy metodami gospodarczymi to około 800 tys. zł.

– Nowy pas byłby najkrótszą i
najszybszą „autostradą” do Jeleniej
Góry – mówi Jacek Musiał.

Kasa na
wsparcie

Po dramacie w Dąbrowicy
Poszkodowani po pożarze, który wydarzył się 8 stycznia
w Dąbrowicy wciąż nie mogą się otrząsnąć po traumatycznych wydarzeniach.
Przypomnijmy, że w wyniku
pożaru, który powstał najpewniej
po wybuchu gazu ulatniającego
się z nieszczelnej butli, trzy osoby
hospitalizowano. Jedna była w
stanie ciężkim. Ranni i poparzeni
ludzie zdrowieją w szpitalach, ale

– jak zwykle w takich przypadkach
– leczenie potrwa długo. Rodzina,
której mieszkanie spłonęło, straciła
cały dorobek życia.
Kiedy ostygły emocje, mieszkańcy analizują wiele czynników, które

nie ułatwiły akcji gaśniczej. Ta nie
była łatwa, ponieważ strażacy mieli
problemem z dojazdem na miejsce
pożaru. W sprawie tej pojawił się
bowiem nowy wątek. Okazało się,
że ze względu na fatalne warunki
atmosferyczne mogli dojechać
jedynie przez teren papierni. Mieszkańcy twierdzą, że konieczne było
przecięcie kłódek od bram, które
oddzielają teren fabryki od pozostałych posesji.

zamknięta ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Natomiast
dojazd do sąsiednich obiektów
jest z dwóch innych stron – mówi
tymczasem zastępca wójta Gminy
Mysłakowice, Jerzy
Wateha.

(Ania)

– Droga ta kiedyś była gminna. Teraz już sami nie wiemy
do kogo należy. Interweniowaliśmy w tej sprawie w urzędzie
gminy. Właściwie tylko nią można
bez większych przeszkód dojechać
do naszych domów – mówią mieszkańcy Dąbrowicy. – Droga ta od
dawna należy do zakładu. Została

Strażacy mieli kłopot z dotankowaniem pojazdów wodą, bowiem większość hydrantów w okolicy była przymarznięta. Okoliczności dramatu wciąż badają biegli z zakresu pożarnictwa.

Fot. Ania

Znaleźli się prywatni przedsiębiorcy, którzy na ten cel planują
wyłożyć sporą, ale nie całą kwotę.
Pomysł wybudowania twardego
pasa na lotnisku przy ul. Łomnickiej nie jest nowy. Mówiło
się o tym jeszcze w poprzedniej
kadencji samorządu. Do „przemysłu” nie doszło nigdy z braku
pieniędzy.

Cztery osoby z Jeleniej Góry
znalazły się wśród 331 najzdolniejszych i najuboższych
uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska, którym przyznano
stypendium naukowe na rok
szkolny 2009/2010. Każda z
nich otrzyma trzysta złotych za
każdy z 12 miesięcy. Pierwsza
transza będzie wypłacana w
jeszcze styczniu br. Szczęśliwcy reprezentują: Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1, Zespół
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespół Szkół Elektronicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze.
Łącznie na wypłatę stypendiów
dla 331 osób z całego Dolnego
Śląska urząd marszałkowski
przeznaczył niebagatelną kwotę
prawie 1,2 mln zł. Szczegółowe
informacje – na stronie internetowej: www.stypendiapokl.
dolnyslask.pl

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk

12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

13

WIADOMOŒCI

Wywiad z samym sobą
na mapie gospodarczej i turystycznej Polski. Potem określiłbym do
kogo i gdzie chcemy z naszą ofertą
dotrzeć.
Ja pytacz: Co takie ustalenia
dadzą mieszkańcom?
Ja: Po to, aby działania prezydenta i rady miejskiej przynosiły
nie tylko doraźne efekty, ale były
ukierunkowane przyszłościowo
trzeba sprawdzić, z jakim odbiorcą
ma się do czynienia dziś, czy to jest
optymalny odbiorca i czy gdzieś nie
czai się potencjalny odbiorca, który
przy dzisiejszej ofercie jest pomijany. Jeśli się dość precyzyjnie uda

„Zielony poniedziałek” to ekologiczna akcja, która ma na celu
selekcję odpadów, które podlegają
biodegradacji. Akcja, którą organizuje samorząd Lwówka Śląskiego,
odbędzie się wiosną. Kolejne
rozwiązania ekologiczne w gminie już zostały zaplanowane na
kolejne miesiące. Mieszkańcom
rozdawane są worki w kolorach
żółtym na plastik i czerwonym
na szkło. Akcja ma na celu selekcję odpadów stałych, które
najbardziej zagrażają środowisku
naturalnemu. Uwarunkowania
spowodowane są wdrażanymi
przepisami przez UE, która wymusiła sortowanie 25 procent
odpadów produkowanych przez
mieszkańców. Nieczystości, które
poddane zostaną selekcji, trafią
do ponownego recyklingu. Aby
uniknąć podwyżek za wywóz nieczystości wprowadzono ciekawe
rozwiązania. W gospodarstwie
domowym, gdzie zameldowane
są nie więcej niż dwie osoby,
wprowadzono możliwość zbiórki
odpadów do kubłów na śmieci
o pojemności 55 litrów, a nie
jak wcześniej ponad 100 litrów
pojemności. Kubeł jest o ponad
połowę mniejszy a odbiór śmieci
dużo tańszy niż w przypadku
pojemnika tradycyjnego.

(KAM)

Fot. Ania

Taniej i ekologicznie

WIDZIANE Z DYSTANSU
innych turystów, a mieszkańcy będą
się bogacili i będą coraz bardziej
dumni, że tu mieszkają.
Ja pytacz: Ale czy to nie zadanie na okres przekraczający
kadencję prezydenta_
Ja: Oczywiście. Jednak trzeba
zacząć metodą małych kroczków.
Jednak te nawet najmniejsze kroczki muszą być podporządkowane
owemu celowi perspektywicznemu.
I jeśli zapomnimy o partyjności
i zjednoczymy wszystkich wokół
takiego celu, to wówczas nawet
zmiana władzy nie przeszkodzi
realizacji w jego realizacji.

Szopa poszła
z dymem

Przed dwie godziny sześć ekip straży pożarnej, w tym
jedna ochotników walczyło z pożarem, który w miniony
czwartek wybuchł w zabudowaniach gospodarczych w
Karpaczu przy ulicy Kościelnej. Na szczęście udało się
uratować część mieszkalną.
Spłonęły pomieszczenia gospodarcze pełne łyżew, nart i „dziwnych” pojazdów, na których zjeżdżali uczestnicy nieistniejącej od
kilku lat imprezy, „Ślizgu na bele
czym”. Większość z nich była wy-

Samorząd Kowar chce nieodpłatnie przejąć tereny
znajdujące się między Fabryką Dywanów, a obwodnicą.
Stanowiłyby część Parku Miniatur Dolnośląskich. Bez tych
gruntów jedna z największych atrakcji całego województwa przestanie się rozwijać.

Fot. Ania

dojechało pięć ekip z jeleniogórskiej Państwowej Straży Pożarnej,
cztery wozy gaśnicze i
jeden operacyjny.
Strażacy zastali niemal spalone pomieszczenia gospodarcze,
płomienie też zagrażały
budynkowi mieszkalnemu. Udało się zapobiec
rozprzestrzenieniu się
ognia. Nikomu nic się
nie stało. Ludzie wyszli z budynku mieszkalnego jeszcze przed
przyjazdem strażaków.
Dariusz Nakielski, właściciel posesji, dziękuje
strażakom za sprawne przeprowadzenie
akcji.

(Angela)

Dzięki oﬁarności strażaków udało się zapobiec
tragedii.

konana z materiałów łatwopalnych
i stanowiła doskonałą pożywką dla
trawiącego je ognia.
Pierwsi na miejscu pojawili się
ochotnicy z Karpacza, jednak nie
zdołali zgasić pożaru. Następnie

nicą planowana jest budowa Kowarskiego Parku
Kultury i Rozrywki. Jest
koncepcja, aby połączyć go z istniejącym
Parkiem Miniatur, w
którym powoli zaczyna
być ciasno. O sprawie
z agencją ma rozmawiać

burmistrz miasta Mirosław Górecki.
Jest zagrożenie, że jeżeli samorządowi nie uda się przejąć
agencyjnej ziemi, park nie będzie
się rozwijał. Jego pracownicy mają
bowiem propozycje działania w innych miejscach. Starostwo żywieckie chciałoby wybudować obiekt z
24 miniaturami na wzór pałaców
Hohenzollernów. Budową parku
jest też zainteresowana jedna z
firm turystycznych z Częstochowy.
Jeśli parkowi architekci pojadą za
chlebem gdzie indziej, przez około
trzy lata w Kowarach nie powstanie
żadna nowa miniatura

– Nie chcemy wyprowadzać się z Kowar, bo jesteśmy z tym
miastem związani. Nowymi zleceniami zajmiemy się tylko wtedy, gdy
będziemy do tego zmuszeni. – mówi Marian Piasecki, Honorowy
Obywatel Miasta Kowary.

ramach Kotliny. I rozwijać atrakcje
rekreacyjno-rozrywkowe. Słowem –
przywracać Jelenią do życia.
Ja pytacz: No i jak opowiedzieć potencjalnym przybyszom, że tu warto wpaść?
Ja: Oczywiście trzeba uderzyć z
całą siłą w bębny marketingowe.
Szukać partnerów i sprzymierzeńców dla nowych dróg i metod
marketingowych. To bym wszystko
zrobił jako prezydent Jeleniej Góry.

13.01.2010
Paweł Kucharski

ZUS u wód
Renciści mają znacznie większe szanse na rehabilitację
u cieplickich wód niż zwykli
emeryci i ludzie, którzy po
prostu chcą podreperować
zdrowie. Choć Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał w tym
roku mniejsze pieniądze dla
uzdrowisk, cieplicka placówka
nie jest zagrożona. Zarządcy
przewidzieli sytuację i pozyskali więcej kuracjuszy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu
nie ma potrzeby zwalniania
pracowników albo zamykania
któregoś z obiektów. Dochody
placówki w tym roku będą
najprawdopodobniej mniejsze
o około milion złotych niż w
ubiegłym roku. Nie ma jednak
zagrożenia, że uzdrowisko popadnie w tarapaty finansowe.
Dodatkowo zdrojową kasę
zasilają pacjenci komercyjni,
którzy sami płacą za pobyt i
rehabilitację. W tym roku przyznano ogólnie 140 milionów
złotych mniej na lecznictwo
uzdrowiskowe niż w ubiegłym.
Kontrakty cieplickiego zdroju
z NFZ zmniejszyły się o 18
procent.

(Ania)

WAŻĄ SIĘ LOSY PARKU MINIATUR

Właściciele obiektu od czterech lat
zabiegają o możliwość przejęcia
n i e u ż y t kó w z
sąsiedztwa należących do Agencji Rolnej Skarbu
Państwa. Początkowo
miały pełnić funkcję
przemysłową. Teraz
między dywan ów k ą a
obwod-

Ja pytacz: A czy masz jakieś
główne tematy, które nawet
bez tu wspomnianych badań
należałoby realizować?
Ja: Jest tego wiele. Niezależnie bowiem od owych wyników na pewno
należy umyć miasto i zahamować
rozpad wspaniałej architektury. Należy podłączyć Jelenią do głównych
dróg. Wykorzystać wody termiczne
do ogrzewania miasta. Sprowadzić
atrakcyjne sklepy sieciowe nie, nie
spożywcze – inne. Zbudować kino
z prawdziwego zdarzenia. Przewietrzyć gospodarkę komunalną.
Rozbudować połączenia drogowe w

Kryształowe wyróżnienia

Janusz Bryliński, prezes Wepa (fabryki papieru) został
uhonorowany Piechowickim Kryształem w kategorii
i rodzimy park miniatur straci na
Człowiek Roku.
atrakcyjności.

– Osobom budującym miniatury
musimy zapewnić stałe zatrudnienie. Dlatego też istotny jest dla nas
rozwój. Obecnie powstają kolejne
budowle m. in. wrocławski ratusz.
Chcielibyśmy je zaprezentować
wiosną br. Będzie to możliwe, jeżeli
park powiększy swoje rozmiary –
mówi Marian Piasecki, właściciel
obiektu.
– Jesteśmy w stanie kupić ziemie. Problem polega tylko na tym,
że chcąc je nabyć od ARSP, musielibyśmy przystąpić do przetargu.
Istniałoby wówczas zagrożenie, że
ktoś mógłby nas ubiec – dodaje.

Anna Pisulska

Park Miniatur w Kowarach ma około 90
tys. m. kw. Część wystawowa zajmuje
5 tys. m kw. Podobne parki w Europie
mają od 2,5 do 3 hektarów. Jeżeli kowarski obiekt pozyska nowe ziemie, jego
wielkość powiększy się do zachodnich
standardów. Potrzebne są też dodatkowe
miejsca parkingowe i restauracja. W
minionym sezonie przyjął 230 tysięcy
zwiedzających.

Obiektem Roku został Kompleks
Boisk Orlik 2012, dla którego nagrodę odebrał wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, Daniel Potkański.
Zwycięskim Wydarzeniem Roku
okazała się całoroczna sportowa
aktywizacja miasta. W tej kategorii
statuetkę wręczono prezesowi KS
Lechia, Jackowi Kamińskiemu,
któremu towarzyszyła szefowa UKS
Krokus, Ewelina Jedziniak.
Nagrody w postaci kryształów są
inicjatywą budowaną od podstaw.

Władze miasta chcą, aby wyróżnienia stały się tradycją, która wrośnie
w Piechowice i będzie kontynuowana przez następne dziesięciolecia.
Ideą Piechowickich Kryształów jest
dostrzeżenie działalności i zaangażowania w życie miasta tzw. zwykłych
ludzi. Obowiązkiem samorządowców jest zmiana na lepsze otaczającej nas rzeczywistości, dlatego nie
będą oni otrzymywać powyższych
wyróżnień.

(Karolina)

REKLAMA

Ponieważ jest rok wyborczy
i każdy jakoby nosi buławę w
plecaku postanowiłem Cię spytać co byś zrobił gdybyś został
prezydentem Jeleniej Góry.
Przepraszam za tę bezpośrednią formę, ale chyba nie masz
nic przeciwko temu, abyśmy
byli na Ty. Byłoby to dla mnie
korzystne, bo przez chwilę i
choćby nawet tylko wirtualnie,
miałbym znajomego i przychylnie do mnie nastawionego
prezydenta.
Ja: Jako pierwsze zadanie zająłbym się ustaleniem pozycji miasta

określić i takiemu
celowi podporządkuje program rozwoju, to wszyscy
mieszkańcy będą
z takiej ścieżki rozwoju profitować.
Przybędzie miejsc pracy, podniesie
się standard życia, rozszerzy oferta
handlowa i rozrywkowa, a co za
tym idzie – nadciągną nowi inwestorzy, którzy znów ściągną młodych
specjalistów. Miasto się zmieni, a z
nim obraz ulicy. Jelenia przestanie
być zaściankową prowincją. Zacznie
ją odwiedzać również inny turysta.
On wymusi wzrost poziomu usług
turystycznych i rozszerzenie oferty.
Ten proces przyciągnie nowych,

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Kłótliwym ku uwadze

Uniwersalna satyra obyczajowa wyrażona za pomocą gry słów i absurdów, pozornie błahych, ale o głębokim przesłaniu. Taka jest najnowsza
propozycja Teatru Odnalezionego, który pokazał w miniony piątek
premierę sztuki na podstawie dramatu Eugene’a Ionesco „Szaleni”
(„Délire a deux”).

Fot. Konrad Przezdzięk

To jedna z rzadziej
grywanych sztuk jednego z największych
dramaturgów naszych czasów, zmarłego w 1994
roku Rumuna, który związał
swoje życie z dwoma krajami:
swoją ojczyzną i Francją,
gdzie nieprzer wanie od
1942 roku do śmierci mieszkał i
tworzył.

Krótko: to kolejna udana realizacja Teatru
Odnalezionego, który – za sprawą twórcy
i aktorów oraz świetnej materii w postaci
tekstu Ionesco – po raz kolejny odnalazł
klucz do sukcesu na deskach.

Bohaterowie „Szalonych” na scenie JCK.

Przy szampanie w Nowy Rok
Pozytywne emocje ożywiały wtorkową (12 I) uroczystość, podczas których
samorządowcy powiatu
jeleniogórskiego podsumowali miniony rok.

Fot. Ania

Bohaterem wydarzenia był Julian
Gozdowski, „ojciec” Biegu Piastów i
laureat 75. edycji prestiżowego plebiscytu
Przeglądu Sportowego. Dobry humor
psuło jedynie widmo
zadłużenia szpitala
Bukowiec, którego nie
udaje się spłacić.

Na spotk aniu obecni
byli przedstawiciele
wszystkich gmin
z powiatu jeleniogórskiego,
samorządowcy z Jeleniej
Góry na czele
z prezydentem miasta,
Markiem
Obrębalskim. Nie
zabrakło
także przedstawicieli okolicznych przedsiębiorstw, dających
zatrudnienie

„Szaleństwo we dwoje” (to
oryginalny tytuł zmieniony na
potrzeby adaptacji na „Szalonych”) to jednoaktówka z 1962
roku pozostająca w cieniu innych dzieł autora „Nosorożca”,
„Krzeseł”, „Łysej śpiewaczki”.
To zabawna historia wiecznie
kłócącej się pary, którą dzielą
absurdalne dylematy, na przykład: czy żółw i ślimak to samo
zwierzątko.
Kiedy On (Andrzej Marchowski, w doskonałej formie) i
Ona (nie ustępująca mu Renata Marchowska) zjadliwie
się sprzeczają – pozwalając
widzowi na poznanie swoich
wcześniejszych losów – na

mieszkańcom oraz władz uczelni
wyższych m. in. Kolegium Karkonoskiego. Pojawiła się posłanka
na Sejm RP, Marzena Machałek.
Gościem honorowym był ordynariusz diecezji legnickiej ks.bp
Stefan Cichy.
Jak powiedział Jacek Włodyga,
starosta jeleniogórski, w 2010
roku planowane są nowe inwestycje, m. in. przebudowa dróg w
Jeżowie Sudeckim (ulica Długa)
i w Kowarach – Wojkowie. W
dalszym ciągu będą prowadzone
działania w związku z Karkonoskim Systemem Wodociągów i
Kanalizacji.

(Ania)

zewnątrz wybucha wojna, której
odgłosy odsuwają na dalszy plan
kłótnię i koncentrują zagrożoną
parę na wysiłkach w celu przetrwania opresji.
Wspierają ją postaci drugoplanowe, w oryginale – Żołnierz i
Sąsiedzi. W wersji Teatru Odnalezionego w Żołnierza (American
Hero) udanie wcielił się Piotr
Kamola, sprawiając, że drugi
plan jest pełen życia, a widz ma
czasem kłopot z koncentracją
nad głównym wątkiem sztuki.
Równie przebojowo zagrała
Joanna Kowalska, która – jako
Niunia - zastąpiła oryginalnych
Sąsiadów.
Po zakończeniu strzelaniny i
zawarciu pokoju sytuacja wraca
do normy: On i Ona znów skaczą
sobie do gardeł, jednak treść ich
kłótni jest już głębsza. Dotyczy –
między innymi – życia i śmierci,
wartości, którym wojna nadaje
zupełnie innego wymiaru. Nie
są to jednak kłótnie patetyczne.
Sprawia to rozbrajające i absurdalne poczucie humoru Ionesco,
który kończy dzieło mocnym i
zupełnie poważnym akcentem:
piątym przykazaniem.
W „Szalonych” jest wyraźna
aluzja dramaturga do zakończonej w 1962 roku wojny algierskiej, która w ówczesnej Francji
była dla wielu wydarzeniem
traumatycznym. Ionesco spojrzał nań jednak nie z punktu

widzenia traumy: chciał ukazać bezsens kłótni (wojna też
wynika z kłótni!), która nigdy
do niczego dobrego nie doprowadzi.
W wizji Łuk asza Dudy to
aluzja uniwersalna. Reżyser
zamienia realia Francji lat 60.
na współczesność i ostrzem satyry piętnuje żandarma świata,
czyli USA, parodiując postacią
American Hero monopol na
rację z USA. Uniwersalne jest
całe przesłanie sztuki, którą można z czyst ym sercem
polecić skłóconym paniom i
panom. Niech zobaczą siebie w
krzywym zwierciadle Eugene’a
Ionesco!
I n s c e n i z a c j a z re a l i z owa na jest w „ciasnym kadrze” o
ascetycznej scenografii sceny
sali JCK przy ul. Bankowej,
która równocześnie staje się
widownią. Przeplatana muzyką
amerykańską z lat 50. żywa i
dynamiczna akcja jest pełna nie
tylko błyskotliwych dialogów
(warto się wsłuchać!), lecz także ruchu. Łukasz Duda przyzwyczaił już widzów do malarskości
swoich scen i mistrzowskiego
opanowania światła. Podobnie jest w „Szalonych” Całości
dopełniają – niczym mocne
akcenty rytmiczne – obrazowe
stopklatki.

Konrad Przezdzięk

NA NAUKĘ NIGDY NIE ZA PÓŹNO
Fot. Karolina
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Utworzenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Jeszcze
Młodzi” w Szklarskiej Porębie było strzałem w dziesiątkę. Obecnie tworzone są
listy rezerwowe, ponieważ
zgłasza się coraz więcej
chętnych.
Najstarszy student UTW ma
70 lat i bierze czynny udział w
zajęciach gimnastycznych oraz
na basenie. Wielu słuchaczy
chwali sobie lekcje informatyki,
dzięki którym oswajają się ze
skomplikowanym dotąd urządzeniem jakim jest komputer. Dzięki
wspólnym zajęciom nawiązują
się nowe przyjaźnie w życiu
prywatnym. Ambitni uczestnicy
z niecierpliwością czekają na
kolejne lekcje angielskiego. Uniwersytet cieszy się coraz większą
popularnością, dlatego tworzone
są już listy rezerwowe na następny rok akademicki. A mieszkańcy

Szklarskiej Poręby w tzw. dojrzałym wieku nie są już skazani
na przysłowiowe zamknięcie w
czterech ścianach.
– Wśród naszych słuchaczy są
też takie osoby, które ani razu

nie opuściły żadnych zajęć, co potwierdza wielki sukces Uniwersytetu Trzeciego Wieku – opowiada
prezes uczelni Irena Kubera.

(Karolina)

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

Piękna autochtonka

CIENIE HIRSCHBERGU IX

Powitała ich ulica Boczna, zamknięta z jednej strony
potężnym gmachem Kolegium Jezuickiego, a z drugiej – sylwetami poszarzałych kamienic. Kroczyli
powoli w rytmie odgłosu huczących maszyn w budynku po lewej stronie. Z gzymsu okazałego domu
po lewej poderwały się gołębie i zatoczyły kółko nad
starą Jelenią Górą.
– Te maszyny tak zawsze?
– spytał Jerzy Inge, która –
onieśmielona – stawiała drobne
kroki usiłując nadążyć za idącym szybciej mężczyzną. – Tak,
nawet w niedziele czasem.
Wie pan, tu jest drukarnia. Od
zawsze tu była – odpowiedziała
cicho Inge. – Znaczy, od kiedy pamiętam – poprawiła się
dziewczyna.
Drzwi budynku raptem
otwarły się i wyszedł z nich
mężczyzna, który przed sobą
pchał wózek wypełniony bo
brzegi jakimiś broszurami. W
oczy rzucał się sporej wielkości
nagłówek: „Spółdzielnia Wspólny Wysiłek”*. – Jak na razie ten
facet sam to pcha i jakoś nie
jest to wysiłek wspólny – zażartował Jerzy. Inge uśmiechnęła
się. Mężczyzna w akompaniamencie skrzypliwych kółek
wózka zniknął za rogiem ulicy
Konopnickiej.
– Wie pan, to była Kirchestrasse. Ale zrobili z tego ulicę
Boczną. Niby tak na boku,
ale ja zawsze na nią mówię
Kościelna – powiedziała cicho
Inge patrząc na drewniany
krzyż misyjny przybity tuż obok
rzeźby zdobiącej placyk przed
samym kościołem świętych
Erazma i Pankracego. – Pewnie
wszystkie nazwy ulic po wojnie
zmieniono zupełnie inaczej je
tłumacząc – rzekł Jerzy starając
się ukryć zaskoczenie widząc u
dziewczyny zainteresowanie,
którego się nie spodziewał. Zauważył też, że niemiecką nazwę
Inge wymówiła z perfekcyjnym
akcentem.
– Tak. Tamta to była Schildauerstrasse. Od Schildau, który
dziś jest Wojanowem. A tam za
nami to Priesterstrasse, tam
gdzie mieszka dziadek Teodor.
Kapłańska chyba, ale zrobili
Kopernika. Zresztą Niemcy
uważają Kopernika za swojego,
ale jego ulicy w Hirschberg nie
było. Plac Ratuszowy nazywał

W poprzednich
odcinkach
Do Jeleniej Góry przybywają studenci na plener architektoniczny z
tajną misją w tle. Ma im towarzyszyć
Jerzy Brusche, zapalony fotograf,
który – po przyjeździe do miasta
– spotyka Teodora Drzewieckiego
i jego wnuczkę Inge. Podczas gdy
studenci zmierzają w wyznaczone
miejsce, aby udać się z Jerzym na
plener, on idzie tam w towarzystwie
nowo poznanej dziewczyny.

się Markt – pokazała dłonią na
wieżę ratusza.
– A ulica, którą tramwaj
jeździ do Cieplic, to była Langstrasse, a dziś to jest Długa – mówiła ku rosnącemu zdumieniu
mężczyzny. – Długa to Lang,
więc to prawie do samo – wtrącił Jerzy. – No tak, ale dalej jest
Krótka, wie pan, ona wcale nie
jest Krótka, tylko dłuższa od
Długiej, a nazywała się Herrenstrasse. Pańska. Podobno zaraz
po wojnie też tak się nazywała,
ale zmienili – dodała Inge.
– Długo mieszkasz w Jeleniej
Górze? – zapytał Jerzy. Dziewczyna wyraźnie zmieszała się.
– Od urodzenia – wyszeptała
nieśmiało. Mężczyzna szybko
zanalizował sens odpowiedzi.
Inge nie miała więcej niż 20 lat,
a wojna skończyła się przed 11
laty. Nie mogła więc urodzić się
po 1945 rokiem. Teraz wszystko
stało się jasne. Także z niemiecka brzmiące imię pięknej panny.
Jerzy zauważył, że dziewczyna
poczuła się niezręcznie. Ledwie
widoczny w upale rumieniec
oblał jej lico.
– Tak jest jak pan myśli. Jestem autochtonką, tak to nazywają – powiedziała wyrzucając
z siebie to zdanie jak grzesznik,
który przed konfesjonałem
szybko wyznaje swoje winy.
Mężczyzna odruchowo objął
Inge. – Osobiście nie widzę w
tym nic złego, ale mam wrażenie, że nie chcesz o tym rozmawiać. Rozumiem. Przecież tak
naprawdę to nie ma żadnego
znaczenia, czy urodziłaś się w
polskiej Jeleniej Górze, czy też
w niemieckim Hirschbergu.
Widzę, że kochasz to miasto,
a to chyba jest najważniejsze
– mówił powoli starając się po
każdym słowie obserwować
reakcję Inge. Uśmiechnęła się
bardzo nieśmiało.
– Nie wszystkim to nie przeszkadza. Pan jest chyba pierw-

Stare miasto – ulica Forteczna róg Jasnej. Lata 50. XX wieku.
szy, który mi to tak otwarcie
powiedział – odparła szybko
spojrzawszy przez moment
p r o s t o w oczy Jerzego. Potem
uciekła
wzrokiem i
zręcznie
wywi-

nęła się spod
opiekuńczego ramienia
swojego gościa, którego miała
tylko odprowadzić pod kościół,
a później grzecznie wrócić do
dziadka. Pewnie jeszcze drzemie
– pomyślała wcale nie mając
ochoty na powrotny spacer ku
bramie kamienicy, gdzie zatrzymał się czas. Zmieniła temat.
– Pan zna łacinę! Słyszałam,
jak rozmawia pan z dziadkiem!
Proszę mi powiedzieć, co to
znaczy – wyszczebiotała chwy-

Ulica Kapłańska, a raczej Kopernika. Na pierwszym planie
zdewastowana synagoga.

ciwszy dłoń Jerzego pociągnęła
go ku stojącej na kolumnie rzeźbie mocno nadgryzionej zębem
przemijania, ogrodzonej żeliwną, po-

rdzewiałą
balustradą. – Wiem,
że to Najświętsza Panienka. Z dołu nie bardzo widać, ale ona musi widzieć
wszystko, tak z wysoka – dziewczyna zamyśliła się na chwilę
skupiając wzrok na wytartym
obliczu posągu.
Jerzy podążył ku cokołowi.
Na jego czterech stronach widać
było wyraźnie wyryte łacińskie
napisy. Speszył się, bo łaciny aż
tak dobrze nie znał. Owszem: liznął to i owo, ale nie na tyle, aby
bez słownika poradzić sobie z ledwie widocznym napisem. Udał
jednak, że próbuje odczytać jego
treść zbliżając uzbrojone w okulary oczy do inskrypcji.
– U – ni – ver – sali res – taurat – rici** – zaczął sylabizować
słowa wykute przed wiekami
na spłowiałym i sczerniałym
piaskowcu. Pewnie wtedy był
piaskowo-żółty, nieskażony tymi
latami, przez które dane mu
było przetrwać. Ile par oczu go
oglądało? Ile osób znało znaczenie
słów, które nieznany rytownik z
pomocą prymitywnych narządzi
uwiecznił na postumencie? Z rozmyślań wyrwał go szczebiot Inge.
– Restauracja, mówi pan, kiedyś
byłam z dziadkiem u Hawełka pod
arkadami, ale zamknęli – rzekła.
– Nie Inge, to raczej nie o restaurację chodzi – powiedział Jerzy
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dobywając aparat fotograficzny.
Ustawił kadr tak, aby uwiecznić
inskrypcję na

kliszy. To, co rytownik
robił zapewne przez kilka dni, on
dokona w kilka sekund. Wprawdzie nie wie, jak długo przetrwa
to zdjęcie, ale na pewno będzie
dla niego bezcenną pamiątką.
Inge krążyła w zamyśleniu wokół
cokołu. Poczekał, aż wejdzie w
kadr i przycisnął spust migawki.
Pstryk.
Ustawił ostrość na napisy.
Dziewczyna wyszła rozmazana, w tle. Choć musiał się
uzbroić w cierpliwość (zdjęcie
zobaczy dopiero po powrocie
do Wrocławia, wywołaniu
filmu oraz zrobieniu odbitek),
już wiedział, że polubi ten kadr.
Powiększy go sobie i postawi na
biurku w ozdobnej ramce, do
której wkładał zdjęcia dziewczyn poruszających jego serce.
Teraz uświadomił sobie, że od
kilku miesięcy ramka stoi obok
stosu w nieładzie ułożonych
książek pusta, zakurzona i
zapomniana.

Inge wpatrywała się, zasłoniwszy oczy dłonią, w rysy
posągu usiłując ocenić, czy
przedstawiona tam Najświętsza Panienka zachowała taką
urodę, z jaką przedstawiano Ją
na świętych obrazkach. Trudno
było jednak z dołu odgadnąć
r ysy twarzy

rzeźby. Pomyślała,
aby wspiąć się po kolumnie,
ale szybko odrzuciła ten pomysł
jako niedorzeczny. Wtem oślepił ją lustrzany odblask, który
– niczym pędzący promień
słońca – uderzył z galeryjki
wieży. Jeden raz, drugi, trzeci.
Przypomniała sobie popularną
grę w zajączki.
– Proszę pana – powiedziała
z cieniem obawy w głosie nie
odwracając głowy od wieży – tam
chyba ktoś jest! Jerzy powoli spojrzał ku szczytowi i przypomniał
sobie, że w południe miał się tu
spotkać z kolegami z pleneru.
Tymczasem było już dziesięć po
dwunastej, a na placu przed świątynią, poza piękną autochtonką i
nim, nie było nikogo. Słowa Inge
odleciały w przejmującą ciszę.

Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM
JERZEGO
WIKLENDTA
ciąg dalszy za tydzień

* Wspólny Wysiłek – tak nazywała się spółdzielnia krawiecka, która w latach 50. XX
wieku świadczyła usługi dla ludności Jeleniej Góry. Miała kilka punktów usługowych,
ale nie sprawdziła się. Zamknięto ją jako nierentowną i nie spełniającą swoich zadań.
Za to małe zakłady rzemieślnicze mistrzów krawieckich przetrwały trudne czasy.
** Kolumnę Najświętszej Marii Panny z 1712 roku postawił proboszcz jeleniogórski
Andreas Jacobs Caffart, arcykapłan jeleniogórski, komisarz biskupi i kanonik Nysy.
„Powszechnej świata Odnowicielce, miasta naszego Opiekunce” – to tylko jedna z
czterech łacińskich inskrypcji, pod którymi podpisał się sam fundator.
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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

Szczepionka przeciwko pneumokokom tylko dla najuboższych
W minionym tygodniu pani Alicja, mama niemowlaka z Jeleniej Góry zgodnie z ogłoszeniami urzędu miasta przekazanymi również w mediach, chciała skorzystać z bezpłatnej
możliwości zaszczepienia dziecka przeciw pneumokokom. Radość z informacji, że
za szczepionkę nie musi płacić szybko jednak minęła, bo okazało się, że bezpłatne
szczepionki są tylko dla najuboższych dzieci.
– Jestem mamą niemowlaka który właśnie skończył 6
tygodni – napisała nam pani
Alicja. Chciałam zaszczepić
go przeciwko pneumokokom.
Byłam zadowolona, że nie
muszę płacić za szczepienie
zgodnie z uchwała Rady Miasta, a tu w przychodni spotkała
mnie niemiła niespodzianka.
Usłyszałam, że nie płacą tylko
najubożsi, którzy przyniosą i
pokażą zaświadczenie z Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaczęłam szukać w
internecie informacji na ten
temat i nigdzie nie mogłam
znaleźć zapisu, kto w rzeczywistości może z tych bezpłatnych
szczepień skorzystać. Wszędzie
było napisane, że Jelenia Góra
finansuje tego typu szczepienia
oraz, że wszystkie noworodki
są nim objęte.
Pani Alicji udało się dotrzeć do
szczegółowych informacji dopiero

na stronie internetowej www.
jeleniagora.pl, gdzie zamieszczono dokładny opis komu
należy się bezpłatne szczepienie
przeciwko pneumokokom.
- Nie chciałabym by inni

ro d z i c e b y l i t a k n i e m i ł o
rozczarowani jak ja – mówi
pani Alicja. Nie spełniłam
kryteriów i musiałam zapłacić 1200 zł za 4 dawki. Przemilczanie takich informacji

jak, fakt, że nie wszystkim
te bezpłatne szkolenia się
należą, uważam za próbę
zrobienia super reklamy
urzędowi miasta i radzie.

Do biegu, gotowi, start - z Cidrexem Plus

Początek roku to zazwyczaj czas zmian, albo przynajmniej ich planowania. Tworzymy długie
listy postanowień, ustalamy co zrobimy, a czego będziemy unikać. Obowiązkowym punktem jeden, na górze długiej listy metamorfoz i najczęściej kolorem czerwonym jest utrata
kilku kilogramów. Przytłoczone świątecznymi szaleństwami przy bożonarodzeniowym stole
traktujemy ten punkt priorytetowo i z pełnym zaangażowaniem przystępujemy do dzieła.
Zazwyczaj… no właśnie, dobre chęci to nie wszystko, a metodą ‘na wariata’ można szukać męża, a nie pracować nad smukłą sylwetką. Żadne drakońskie diety nie zapewnią nam
efektu, którego oczekujemy. Zawsze kończy się tak samo – wracamy do normalnego trybu
odżywiania i wracają do nas również znienawidzone kilogramy.
Skuteczne odchudzanie potrzebuje dokładnie opracowanego planu działań. Jeśli wyznaczymy sobie cel, to maraton do smuklej sylwetki składa się zasadniczo z trzech etapów. Pierwszy z nich obejmuje dokładne zaplanowanie posiłków. Co tu dużo mówić, dieta nie polega
na rezygnacji z jedzenia i wykreśleniu go ze swojego życia. Dobra i skuteczna dieta musi być odpowiedzialna i polegać na wykreśleniu z jadłospisu potraw, które szczuplej sylwetce nie służą – cukiereczków, batoników, smażonych na głębokim oleju pączków,
ukochanych hamburgerów i frytek z majonezem. To oczywiście uproszczenie, należy jednak szczególną uwagę zwracać na puste
kalorie, które dodają energii na chwilę, a na biodrach zostają... na dłużej.
Drugi etap to – rzecz jasna – ruch. Zimą nie zawsze mamy ochotę na wychodzenie z domu. Poranny jogging, gdy śnieg i mróz za
oknem, niekoniecznie jest przyjemnością. Na szczęście bieganie to nie wszytko, co może pomóc w walce z nadmiarem kilogramów. O tej porze roku bardzo dobrze sprawdzi się basen – pływanie uruchamia praktycznie wszystkie mięśnie ciała. Dobrym wyborem będzie wizyta w saunie. Gorąca temperatura nie tylko sprawi, że nasze ciało milo się rozgrzeje, ale dodatkowo oczyścimy
je z toksyn.
Trzeci etap – suplementy diety. Zawierają one substancje bioaktywne, które w połączeniu z właściwą dietą ułatwiają kontrolę masy
ciała. Przykładem preparatu wspomagającego odchudzanie, dostępnym w aptekach, jest Cidrex Plus (Vitana). Jest to kompozycja
morszczynu pęcherzykowatego będącego źródłem organicznych związków jodu, oleju z kiełków pszenicy zawierającego niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, magnez, tiaminę i cynk, ekstrakt z zielonej herbaty - bogatego źródła naturalnych polifenoli
(katechiny, ﬂawonole, fenolokwasy) i metyloksantyn (kofeina, teoﬁlina, teobromina), octu jabłkowego zawierającego witaminy,
minerały i kwas jabłkowy oraz witaminy B6. Taka kompozycja poprawia metabolizm zwłaszcza cukrów i tłuszczów oraz wspomagając proces redukcji tkanki tłuszczowej korzystnie wpływa na poziom zawartości lipidów we krwi, zwłaszcza cholesterolu.
Gdy już zaplanujemy nasz wyścig ku zdrowej sylwetce na wiosnę to nie wypada nic innego, jak z zapałem nie-słomianym wziąć się
do pracy. Najważniejsza jest systematyczność i cierpliwość – a wtedy efekty na pewno będą zaskakujące…

Chcesz wiedzieć więcej o suplementach diety Vitana? A może masz ochotę na małe suplementowe
Do wygrania 2 zestawy: przeparat + długopis. Wytnij kupon i
zakupy? www.vitana.com.pl to właściwy adres!!! przyjdz w środę 20.01.2010 r. o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.
com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

AUTOSTRADĄ DO PIEKŁA DLA HERODA

„Herody” – SP nr 1 z Piechowic
Na scenie Norwida – uczniowie SP nr 13

„trójki” (reż Dorota Gasiulewicz).
Fantastycznie zaprezentowali się
najmłodsi piechowiczanie z Przedszkola nr 2 w jasełkach pt. „Przybieżeli do Betlejem” (reż. Sylwia
Januszkiewicz). Ich starsi koledzy
z piechowickiej SP nr 1 przedstawili najdojrzalszy i najciekawszy
spektakl przeglądu – „Herody”
(reż. Barbara Zając). Przedstawiciele organizatora., czyli „trzy-

Fot. Konrad Przezdzięk

Jasełka to szkolna sztampa,
która powiela się co roku. Jednak
– jak się okazuje – nie zawsze jasełkowe widowisko musi być nudne i
powielające najgorsze schematy
szkolnego teatrzyku. Udowodnili
to uczniowie szkół z Jeleniej Góry i
okolic, którzy pokazali, co potrafią
dzięki pomysłowi jeleniogórskiej
„trzynastki”. Placówka po raz
kolejny zorganizowała jasełkowy

Górze
nie muszą się obawiać o brak
następców w przyszłości - dodała.
Wyróżniono wspomnianego Piotra
Pawłowskiego.

Konrad Przezdzięk

„Jedenastka” i Wigilia w autobusie

W widowisk u
„Wesoła nowina” w
wykonaniu uczniów
SP nr 15 błyszczał talentem i
możliwościami Piotr Pawłowski,
odtwórca roli Heroda. To on
szalał na scenie – idąc do piekła
– w rytm legendarnego przeboju
grupy AC/DC „Highway to hell”
(„Autostrada do piekła). Piotr grał

także na klawiszach wigilijnego
rocka i słusznie został nagrodzony
jako największa indywidualność
przeglądu. Imprezę zakończyła
reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze kolorowymi jasełkami w
reż. Doroty Chocianowicz i Marii

Fot. Konrad Przezdzięk

Kat niewiniątek przekraczający bramy piekielne
przy przeboju AC/DC, święci Józefowie, Maryje, diablęta,
Śmierci, pastuszkowie i Królowie: to postacie w wielu
wcieleniach przewinęły się 11 stycznia przez dużą scenę Teatru im. Norwida na IX Przeglądzie Jasełek szkół
Jeleniej Góry i regionu.

Uczniowie szkoły podstawowej nr 11 spędzili
noc wigilijną w zepsutym autobusie
jednocząc się przy
opłatku w chwili
frustracji nieudaną
podróżą (reż. Bożena Gromadzka).
Dzieci z Podgórzyna
pokazały barwne
„Misterium Bożego
Narodzenia” w reżyserii Zofii Broniszewskiej.

Śliwińskiej „Dzieci
świata składają pokłon
Jezusowi”.

Dziewczęta z Podgórzyna
przegląd i korzystając z gościnności
Teatru im. Norwida – zapewniła
dzieciom i widzom doskonałe
warunki do występowania.
Oklaskiwano widowiska w
wykonaniu dzieci z cieplickiej

nastki” błysnęli świetną
formą wokalną (nie była
to niestety najmocniejsza
strona wielu widowisk) w
„Jasełkach” (reż. Jadwiga
Przędzielewska).

Jak podkreśliła Barbara
Jaśniewicz, dyrektor SP nr
13, w przeglądzie nie było ani
wygranych, ani przegranych.
- Widać, że aktorzy w Jeleniej

Jasełka w wykonaniu
uczniów „siódemki”

Nagrodę ufundowaną przez Bogdana Kocę, szefa TCKN – zbiorowy bilet na „Scrooge.
Opowieść wigilijną” otrzymali wszyscy uczestnicy.

Fot. Rylit

Gitaromaniacy w hołdzie Łukaszowi

Zbiorowe zdjęcie gitaromaniaków. Więcej fotograﬁi – www.jelonka.com

Gwiazda przeglądu –
Piotr Pawłowski

Trzydziestu „maniaków” gitary z Polski i
Niemiec wzięło udział w VI Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie im. Łukasza
Pietrzaka „Gitaromania”, który zakończył
się w minioną sobotę.
Po inauguracyjnym koncercie w Filharmonii
Dolnośląskiej w
środę 13 stycznia,
którego bohaterem był zespół
flamenco Danza
del Fuego, jury
złożone z gitarowych wir tuozów i pedagogów przystąpiło
do przesłuchań
konkursowych.
Wieczorami odbywały się recitale i koncert y
gitarowe. W
minioną sobot ę po z nali ś my
nazwiska laureatów. W kategorii

młodszej wygrał Andrzej Grygier
z Leszna (otrzymał też Grand
Prix), w starszej – Adrian Furmaniewicz z Ostrowa Wielkopolskiego. Po wręczeniu nagród
dla zwycięzców dyplomów dla
uczestników odbył się koncert
dziewięciu nagrodzonych gitarzystów. Tegoroczny festiwal,
którego pomysłodawcą był zmarły tragicznie wiosną ubiegłego
roku Łukasz Pietrzak, mógł odbyć
się dzięki hojności sponsorów
wspierających festiwal ale przede
wszystkim dzięki zaangażowaniu
i charyzmie dwóch pań Pietrzak:
siostrze i żonie Artysty, które kontynuują dzieło rozpoczęte przez
Łukasza. Wszystko działo się w
Pałacu Schaffgotschów, obecnej
siedzibie ZOD Politechniki Wrocławskiej.

(rylit)
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Zagrali silnikami dla WOŚP
Miłośnicy sportów samochodowych w naszym regionie udowodnili, że są ludźmi z
ciepłymi sercami. Automobilklub Karkonoski dołączył się do akcji Jurka Owsiaka i
zorganizował Rajdową Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Organizatorzy, dobroczyńcy
i wolontariusze spotkali się na
terenie byłej jednostki na ulicy
Sudeckiej. Miejsce to jest znane miłośnikom rajdów z rozgrywanego
w 2001 roku odcinka specjalnego
podczas Rajdu Karkonoskiego.
W programie Rajdowej WOŚP
wystąpili nie mogło zabraknąć
zawodników z Mistrzostw Polski
oraz Pucharu Polski, którzy
wystąpili w pokazowych,
sportowych jazdach.

którą miłośnicy rajdów amatorskich wykonywali w latach 90-tych
(garaż bokiem, garaż tyłem, garaż
przodem), czyli elementy rodem
z placu man e w ro wego

Rozpoczęto od pokazów jazdy rajdowej zawodników
zaproszonych do
udziału w tej akcji.
O godzinie dwunastej rozpoczął
się konkurs na
najlepszego
kierowcę w
rozgrywanej w stylu retro
próbie,

WORD, ale na śniegu.
Zwycięzcą i jednocześnie zdobywcą okazałego pucharu został
Janusz Bołżyk.
Kolejną atrakcją był pojedynek
motoryzacyjny, w którym brali
udział motocykliści z Oto Klubu Siedlęcin, zawodnicy jadący quadami,
samochód Off Road
z e

Fot. Konrad Żurawski

stowarzyszenia
Sudety 4x4
oraz auto raj-

dowe. Nie trudno było wskazać
zwycięzcę, którym był Marcin Bełtowski jadący Subaru Impreza N14,
uzyskując czas okrążenia 0,56 s.
Ku l m i n a c y j ny m

Dodatkowo na licytację zostały
dołączone kalendarze Marcina Beł-

towskiego i przywiezione z Lublina
przez Łukasza Włocha kalendarze

W SUMIE W JELENIEJ GÓRZE WIELKA
ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZEBRAŁA 93 ZŁOTYCH NA POTRZEBY
DZIECI Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI
z autografem
Mariusza Steca,
Mistrza Polski
w Wyścigach
Górskich. Razem
z licytowanymi
przejażdżkami,
kalendarzami oraz
pieniędzmi zbieranymi podczas całej
imprezy udało się
osiągnąć kwotę 2
800 złotych co stanowi trzy procent całej
sumy zebranej w Jeleniej Górze na rzecz
WOŚP.

punktem imprezy była licytacja przejażdżek
na miejscu pilota z naszymi zawodnikami. Hojność przybyłych
była największą nagrodą za to, co
zrobiono w ten niedzielny zimny
dzień. Kwoty, jakie trafiały do
puszki były wysokie: jeden przejazd
z zawodnikiem był wylicytowany
średnio od 100 do 150 złotych.

Aldona Hawer

Dziękujemy!
Organizatorzy składają podziękowania za tak liczne wsparcie przybyłym. Szczególnie
dziękują: Marcinowi Bełtowskiemu, Bogdanowi Bołżykowi, Pawełowi Danysowi, Sławkowi
Virnikowi, Jarkowi, Kacprowi Puszkielowi, Marcinowi Stywryszce, Łukaszowi Szterleji, Moto
Klubowi Siedlęcin oraz Stowarzyszeniu Sudety 4x4.

Na ratunek przed spadkiem Pech pod koszem
Kibice są zbulwersowani, że w sobotnim (9 stycznia)
meczu Ekstraklasy szczypiorniaka na parkiet wybiegły
rezerwy KPR-u.
Oczywiście nie odpuszczamy walki
z pierwszą drużyną, ale w sobotę
mieliśmy możliwość skorzystania z
normalnego zagrania. Nie widzę w
tym posunięciu niczego nieuczciwego

Mecz I Ligi rozpoczął się o godzinie
15:00 i w składzie jeleniogórskim
wystąpiły zawodniczki pierwszego
składu, w lubelskiej drużynie wystąpiła także wielokrotna reprezentantka
kraju Małgorzata Sadowska, Katarzyna Duran i Kamila Skrzyniarz, a także
Olga Figiel. W meczu Ekstraklasy o
godzinie 17:30 na parkiet wybiegły
rezerwy. Dlaczego sztab szkoleniowy
KPR tak właśnie postąpił?
– Musimy mieć zabezpieczenie, że
rezerwy będą mogły walczyć o awans,
gdyby drużyna ekstraklasy spadła
w najwyższej klasy rozgrywkowej.

(ahawer)

– wyjaśnia Dila Samadowa, trenerka
drużyny.
– Jeżeli uraziliśmy tym kibiców
KPRu i SPRu, to przepraszamy, ale

zgodnie z przepisami ZPRP.
– Lubelscy kibice jeszcze niejednokrotnie będą oglądali zawody wysokiego lotu, czy to w Lidze Mistrzyń,

Pucharze EHF czy też walkę o medale
Mistrzostw Polski. My ratujemy się
przed spadkiem. Te słowa kieruję
wszystkim, którzy zarzucili nam
kumoterstwo i oszustwo. Nigdy nawet
do głowy nam nie przyszło żeby kogokolwiek oszukać! – podkreśla.
Zawodniczki rezerw i trenerzy
są bardzo zadowoleni, że taki skład
mógł zagrać przeciwko mistrzyniom
Polski, zdobywczynią Pucharu EHF,
uczestnikowi Ligi Mistrzyń. – Nasze
dziewczyny pokazały charakter,
walczyły i co ważne nie wystraszyły się
przeciwnika – konkluduje trenerka.

(ahawer)

Nie sprawdziły się przedmeczowe zapowiedzi. 13 stycznia
jeleniogórzanki przegrały z niżej notowanym rywalem z
Krakowa 65:71.
Pierwsza kwarta była najbardziej
wyrównaną kwartą i zakończyła
się jednopunktową przewagą krakowianek19:20. W ataku rezerwy
wielokrotnego Mistrza Polski łatwo
ogrywały zbyt statecznie broniące
jeleniogórzanki i do przerwy prowadziły 36:30. Od początku trzeciej
odsłony koszykarki Wisły kontrolowały przebieg gry, czego
nie można powiedzieć
o naszych zawodniczkach, które nie radziły
sobie z dość agresywną
obroną gości.

W 37 minucie przyjezdne prowadził już nawet 65:56. Końcówkę
nasz zespól zagrał bardzo słabo.
Gospodynie zbyt szybko chciały
odrobić straty oddając niecelne
rzuty trzypunktowe. Ostatecznie
triumfowały wiślaczki 71:65.

(ahawer)

W karnawał z formą

Fot. R. Ignaciak

Zawodnicy Jeleniogórskiego Klubu Oyama rozpoczną
nowy rok od prestiżowych
turniejów.
Pierwszy z nich rozpoczyna się w przyszły weekend w
Żarach. Na zawody Muay Thai
wraz z trenerem Łukaszem Mazurem wybierają się seniorzy:
Paweł Gładysz - 91 kg, Rafał Olszewski - 91 kg, Dawid Zdziebłko
- 81 kg, Adam Kopeć - 75 kg
oraz juniorzy : Piotr Wojtaczak
- 75 kg, Michał Popczyński - 81
kg. Pod koniec stycznia zaś
jeleniogórzanin, trener kadry
sensei Rafał Majda wyjeżdża
do Holandii, gdzie odbędzie się
Puchar Europy ICHIBAN oraz
III Otwarte Mistrzostwa Europy
Kyokushinkai Tezuka Group.

REZERWY WYGRAŁY JEDNĄ BRAMKĄ
28:27. ZESPÓŁ W EKSTRAKLASIE
PRZEGRAŁ WYSOKO 43:16.

Fot. Rylit

Powalczą
o medale

prosimy także o wyrozumiałość, bo
jesteśmy w ciężkiej sytuacji i zrobimy
wszystko, aby jedyna drużyna Ekstraklasy w Jeleniej Górze przetrwała.
Na pewno nie będziemy stosowali
niedozwolonych metod, bo takie
plotki już też słyszałam – zapewniła
Samadowa. Dodaje też, że klub gra

Słuszność powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch” udowodnili w minioną środę gimnazjaliści
z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, którzy wzięli udział w
turnieju karnawałowym. Areną
zmagań uczniów była hala przy
ulicy Sudeckiej. Młodzież startowała w kilkunastu konkurencjach
polegających na pokonywaniu

wymyślnych torów przeszkód.
Liczyła się precyzja i dokładność za
co uczestnicy reprezentujący swoje
klasy otrzymywali punkty. Między
konkurencjami sportowymi był
rozgrywany quiz wiedzy o sporcie,
w którym brali udział przedstawiciele poszczególnych klas.
Byli oni gorąco dopingowani
przez swoich kolegów zasiadają-

cych na trybunach.
We wszystkich zmaganiach najlepsza okazała się klasa II a, która
w nagrodę otrzymała od szkoły dofinansowanie na zorganizowanie
ogniska z kiełbaskami lub kuligu.
Wszystkie startujące klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.

(rylit)

MKS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra – Wisła II Kraków 65:71 (19:20,
11:16, 16:14, 19:21)
Karkonosze: Pawlukiewicz 14, Winnicka 12, Witkoś 11, Mićków 9, Krawczyszyn – Samiec
8, Kret 7, Iwanowicz 4, Kowalczyk
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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

Fot. Konrad Żurawski

Ze zwierzętami w śniegu po pachy Honory dla naszych!
75. Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Dziesięciu
Najlepszych Sportowców w kraju za nami. W złotej
dziesiątce znalazła się jeleniogórzanka, Maja Włoszczowska. Tytuł Masowej Imprezy Roku 2009 otrzymał
Bieg Piastów!
Podczas igrzysk olimpijskich
w Pekinie’08 Maja Włoszczowska zdobyła srebrny medal, a
w tym roku potwierdziła tylko
swoją wysoką klasę. Polka w
lipcu sięgnęła po mistrzostwo
Europy, a dwa miesiące później
znalazła się na drugim miejscu
ME w maratonie.
pierwsze miejsce w kategorii
limitowanej zajął Polak, Grzegorz Burzyński. Natomiast czeski zawodnik, Pavel Jamorsky
zwyciężył w jeździe na nartach
biegowych z przypiętymi do siebie psami. Po 12 latach przerwy

w Polsce, do zawodów psich
zaprzęgów powróciły nagrody finansowe. Pula głównego
sponsora Husqvarna wynosi 13
tys. zł. Pierwsze trzy miejsca w
każdej z kategorii zostaną nagrodzone. – Psy przywiozły do

Sanie rogate, start!

(Karolina)

Konkurowały one w rywalizacji w zjeździe na Saniach
Rogatych jak i również w takich
konkurencjach, jak rzut kulką
śniegową do dzwonka, wiązanie
knebla, cięcie drewna na czas.
Dodatkowo sprawdzana była
wiedza dotycząca historii sań
rogatych. Imprezie towarzyszyły
szampańskie humory i dużo
śniegu. Dodatkową atrakcją było
ognisko z pieczonymi kiełbaskami i gorący bigos, zapewniony
przez organizatora.

Dob ra w i a d o m o ś ć d l a
entuzjastów lodowego szal e ń s t wa . O d m i n i o n e g o
czwartku na jeleniogórskim
Zabobrzu działa lodowisko!
Naturalne lodowisko otwarto
na terenie klubu tenisowego
przy ul. Noskowskiego. Lodowisko czynne jest od rana,
od godz. 10:00 do 21:00,
gdyż posiada oświetlenie.
Koszt jazdy to 4zł dzieci (z
legitymacją szkolną), 5zł
dorośli, wypożyczenie zaś
łyżew to tylko 3zł za godzinę.
Lodowisko będzie działało
tyle, na ile pozwoli pogoda.
Przypomnijmy, że na lodzie
można też poszaleć w Cieplicach, gdzie w Parku Zdrojowym czynna jest sztuczna
ślizgawka.

(ahawer)

Polski Związek Biathlonu zatwierdził skład kadry na Mistrzostwa Świata
Juniorów i Juniorów Młodszych, które
w dniach 25.01.-02.02.2010 odbędą się

Rozgrywki składały się z dziesięciu turniejów indywidualnych
rozgrywanych w klubie Biker’s Bar
w Jeleniej Górze. Rywalizacja przez
cały czas trwania cyklu była bardzo
wyrównana i
rozstrzygnięcie
zapadło
dopiero

w szwedzkiej miejscowości Torsby.
Juniorzy młodsi: Grzegorz Guzik
(1991, BLKS Żywiec), Mateusz Zawół
(1992, MKS Karkonosze Jelenia Góra),

Piotr Bielawa (1991, BKS WP Kościelisko), Paweł Krzysiak (1991, BKS WP
Kościelisko).

(ahawer)

Śmigali na nartach

Na stoku Baby Lift w Szklarskiej Porębie odbyła się 10 stycznia III Edycja Mistrzostw Przedszkolaków- zawody otwarte,
organizowane rokrocznie przez Klub Sportowy Szrenica i
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie.
W zawodach brało udział około
40 przedszkolaków w większości ze
Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry. Startowały też dzieci z Opola - Przedszkole
Nr 51, z Głogowa - Przedszkole Nr 5,
z Koziegłowy - Przedszkole Nr 1 i z
Gliwic - Przedszkole Nr 5. Na podium
dzieci z rocznika 03-04 uplasowali się:
Wiktor Żmudziński, Dominik

Jastrząb, Nikodem Palebski. Cała
trójka ze Szklarskiej Poręby. Tuż za
nimi były dwie jeleniogórzanki: Natalia Libergal i Zuzanna Synator.
Pośród dzieci z rocznika 05-06
zwyciężyła Julia Mazurkiewicz, przed
Igorem Sewerynem i Antonim Borzymowskimi.
Gratulujemy!

(ahawer)

Fot. Archiwum

We wtorek, 12 stycznia, odbył się finałowy turniej rozgrywek o tytuł Mistrza Jeleniej Góry Polskiej Organizacji
Darta w Steeldarcie (odmiana darta grana na tarczach
sizalowych lotkami z metalowymi grotami).

Fot. Organizator

Zabobrze
ma lodowisko

Sanie ro
ga
forma re te to jednocze
śnie na
kreacyjn
jsta
e
w Karko
noszach j aktywności zim rsza
.
owej

(ahawe

Mateusz Zawół (rocznik 1992), MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra został
powołany na Mistrzostwa Świata Juniorów!

(ahawer)

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na kolejne etapy ligi w każdą
śnieżną sobotę. Jedyną rzeczą którą trzeba zrobić to wypełnić formularz rezerwacji na stronie www.sanierogate.kowary.pl
i przyjechać do nas w śnieżną sobotę na
godzinę 12:00. Jak mówią organizatorzy,
satysfakcja gwarantowana!

Z kolei Bieg Piastów, określany
jako wielki festiwal narciarstwa
przyciąga na start tłumy śmiałków: to najstarsza i największa
w Polsce impreza narciarska, w
której uczestnicy kilka tysięcy
osób w różnym wieku zarówno
z Polski jak i z zagranicy.

MATEUSZ W KADRZE

W miniony weekend odbyła się pierwsza w tym roku edycja Ligi Sań Rogatych. W śnieżnym
szaleństwie wzięło udział sześć dwuosobowych załóg.

Fot. Konrad Żurawski

Jakuszyc śnieg i mamy nadzieję,
że tak już będzie każdego roku
– podsumował tę niezwykłą
3-dniową przygodę przedstawiciel organizatora.

Fot. Organizator

W kategorii nielimitowanej
IV edycji Husqvarna Tour, czyli zakończonych 10 st ycznia
zawodów psich zaprzęgów w
Jakuszycach zwyciężył po raz
kolejny Pavel Pfeifer i jego
10 huskich. Nieoczekiwanie

Największy masowy bieg narciarski w Polsce miał swoją
premierę w roku 1976. Wystartowało wówczas niewiele ponad
pół tysiąca uczestników. Od tamtego czasu impreza nie doszła do
skutku tylko raz, w czasie stanu
wojennego. Liczba uczestników
systematycznie rosła, podobnie
jak renoma samego biegu. W
2009 roku wzięło udział ponad
2000 uczestników. Wyróżnienie
odebrał w Warszawie długoletni
komandor i „ojciec” BP Julian
Gozdowski.

w ostatnim turnieju. Mistrzem
Jeleniej Góry POD w Steeldarcie
za rok został Maciej Organistka. W
rozgrywkach
wzięło
udział 17
zawodników.

RZUT W SEDNO
W Jeleniej Górze w pubie UFO
w dniach 29-31 stycznia 2010
odbędzie się także turniej finałowy
rozgrywek drużynowych
Dolnośląskiej Ligi Darta w
elektronicznej odmianie
darta rozgrywanej na
maszynach wrzutowych,
w którym wezmą udział
cztery drużyny –
zwycięzcy lig
w swoich regionach.

Co wt
orek w
Zapraszamy
wszystkich ch Biker ’s Bar
ze
ętnych do sp
w tej odmiani
rób
e darta w tu
rniejach indy owania swoich sił
do rankingu
widua
regionalnego
Polskiej Organ lnych zaliczanych
rozgrywane w
izacji
ka
przy ulicy W. żdy wtorek o godzinie 18 Dar ta, które są
Pola 15.
.30 w Biker’s
Barze

Będą to faworyzowane drużyny w okręgu miedziowego i
wrocławskiego: Święci Lubin i
Niegracze Wrocław oraz zwycięzca
rozgrywek w okręgu wałbrzyskim:
Legioniści Świdnica, a także gospodarze, zwycięzcy ligi w Jeleniej
Górze, drużyna Możesz Kończyć
Jelenia Góra.
Szczegółowy plan meczów i towarzyszących otwartych turniejów
indywidualnych będzie wkrótce
dostępny na stronie internetowej
DLD: www.dart24.pl

Aldona Hawer

Sudety słabsze
od lidera
Po raz kolejny pokonani
wrócili z wyjazdu koszykarze
jeleniogórskich Sudetów.
Tym razem lider rozgrywek
Dąbrowa Górnicza nie dała
szans podopiecznym Ireneusza Tarszkiewicza i rozgromiła nasz zespół 100:67.
W jeleniogórskim zespole
pojawili się już: Jakub Czech
oraz wypożyczeni z Turowa
Zgorzelec: Tomasz Bodziński i Sebastian Szymański.
Najlepszą wiadomością jest
dla nas zaś fakt, że Sebastian
Szymański w Dąbrowie zaprezentował się z bardzo
dobrej strony, z 23 punktami był najskuteczniejszym
naszym graczem, zdobył
aż 23 punkty! A sześć razy
wcelował „za trzy”.

(ahawer)
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08.01.2010 godz. 20:05 – 15.01.2010 godz.12:05
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 147, OGŁOSZEŃ 1135
ABSOLWENTÓW i zaocznych
- praca od poniedziałku do
piątku. Wypłaty, co tydzień
(ok. 400- 500 zł.) Nie wymagamy doświadczenia - szkolimy bezpłatnie. Cyfra+ - 512
024 421
AGENCJA Ochrony Krajewski BIS - zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry. Praca na stałe
- 605 097 861
AGENT ds. odszkodowań
- Praca dotycząca osób
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
podpisuje umowy i pełnomocnictwa z klientem oraz
kompletuje dokumentację do
sprawy. Praca na umowa zlecenie. CV na adres: d.klap@
euco.pl - 693 498 998

PRACA
DAM PRACĘ
DYSKRE T N A p r a c a - d l a
atrakcyjnej kobiety do lat
30tu - 721 446 426
+40 - Potrzebna osoba do
sprzedaży przez telefon.
Oferujemy umowę o pracę,
pensja stała + prowizyjna.
Ty k o o s o b y c h c ą c e p r a c o w a ć , p o w a ż n e o f e r t y. C V n a
m a i l p r a c a @ j p k o m p u t e r y.
com.pl - 075 64 20 210
12 osób zatrudnimy - szuk a s z p r a c y, k t ó r a u m o ż liwi Ci rozwój i możliwość
dobrych zarobków? Jesteś
m ł o d y, a m b i t n y i c h c e s z
się rozwijać? Koniecznie
zadzwoń! Cyfra+ - 501
665 790

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.

AGENT ubezpieczeniowy - Kancelaria Brokerska poszukuje do współpracy osób na stanowisko agenta
ubezpieczeniowego. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail:
praca@centim.pl - 501 039 202
AQUA Aerobik - podejmę współpracę
z instruktorem/ką Aqua Aerobiku.
Kontakt e-mail: wodneprzedszkole@
gmail.com - 793 310 727
AVON - dołącz do nas - poszukuję
osób (pełnoletnich) chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i okolic. Prezent - niespodzianka na
powitanie. Zadzwoń lub napisz:
danutabog@wp.pl - 606 736
939
BIURO nieruchomości - zatrudnimy kreatywną, dyspozycyjną,
wiek min. 30 lat, osobę z samochodem do biura nieruchomości
INDOM, zapraszam na rozmowę
- 662 040 448
BIURO Nieruchomości City zatrudnimy młodą dyspozycyjną
osobę, wykształcenie min. średnie, wymagane prawo jazdy kat.
B, własny samochód, CV proszę
wysyłać na adres: cyrek@nieruchomosci-city.pl - 662 112 344
BROKER ubezpieczeniowy Kancelaria Brokerska nawiąże
współpracę z Brokerem ubezpieczeniowym. CV na adres e-mail:
broker@centm.pl - 501 039 202

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.
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BUDOWLANKA - praca do Niemiec,
na biało do budowlanki, wykończeniówki - 889 392 355
CASTING - poszukujemy pań do
filmu xxx, wiek powyżej 18-stu
lat - Foto wraz z wymiarami proszę
przesłać na e-mail kroliczek11222@
wp.pl
CHCESZ dobrze zarabiać? - Proﬁt
zatrudni doradców finansowych.
Wynagrodzenie prowizyjne. Minimalna prowizja 200 zł za umowę.
Mile widziane osoby po 40 tce.
CV wyślij : rekrutacja.dolnyslask@
proﬁty.com.pl
CIEKAWA współpraca - Firmy
- Pomoc Drogowa zapraszamy
do współpracy. Gwarancja miłej
współpracy z profesjonalną Firmą
Euco. Kontakt e-mail: d.klap@euco.
pl - 693 498 998
DEKARZ - Firma budowlana zatrudni
dekarzy do gontów drewnianych.
Praca za granicą od zaraz. Tylko
fachowcy - 501 418 553
DLA mechanika - Firma zatrudni
mechanika z doświadczeniem (ciężarówki). CV na mail: carrierspzoo@
interia.eu lub w Jeleniej Górze ul.
Grunwaldzka 78b - 792 254 598
DLA odpowiedzialnych - firma
zaprasza osoby odpowiedzialne do
współpracy - 661 784 842
DLA operatywnych - Chcesz dużo
zarabiać? Zadzwoń! Sam decydujesz ile zarobisz - 509 296 638
DO ratowników med. - Firma EuCO
poszukuje ratowników medycznych
do współpracy na umowę zlecenie.
W tytule wiadomości zawrzeć
Ratownik medyczny. Kontakt. tel.
lub mail: a.salamon@euco.pl - 508
841 459
DO współpracy - ﬁrma poszukuje
przedstawicieli do współpracy na
terenie Dolnego Śląska, wysokie
prowizje, profesjonalne szkolenia,
zapraszam na rozmowę - 509
029 334
DO współpracy - jeżeli masz 30 lat
i wyżej i jesteś ambitny to zadzwoń,
ﬁrma poszukuje przedstawicieli do
współpracy - 509 029 334
DO: zakłady blacharskie - EuCO
poszukuje do współpracy osoby
prowadzące Zakłady blacharskolakiernicze. Kontakt pod nr tel. lub
poprzez e mail: a.salamon@euco.
pl W tytule wiadomości prosimy
napisać Zakłady blacharskie. - 508
841 459
DODATKOWA - oferta dla osób
przewlekle chorych, dostęp do specjalistów bez ograniczeń oraz niezły
zarobek - kontakt:rozalia10@op.pl
- 661 784 842
DODATKOWA Wellness - Network
Marketing - Nie mylić ze sprzedażą
bezpośrednią i piramidą ﬁnansową
- 783 390 247
DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej kobiety do lat 30tu - 721
446 426
ELEKTRYKÓW - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz zatrudni
elektryków. CV proszę wysyłać
na maila: hotel.golebiewski@neostrada.pl - 757 618 042

EUCO zatrudni - Agentów do pracy
w odszkodowaniach. Pozyskiwanie i
obsługa klienta. Profesjonalne szkolenia i wiedza. Możesz z Nami osiągnąć sukces! Zapraszam Odważne
i Ambitne osoby, CV na e-mail:d.
klap@euco.pl - 693 498 998
FIRMA sprzątająca zatrudni - 661
991 555
FOTOGRAFÓW - szukamy fotografów do obsługi różnego rodzaju uroczystości zgłoszenia: pm.r.lasek@
wp.pl - 798 071 771
FRYZJER fryzjerka - wynajmę - fotel
do pracy w salonie fryzjerskim (centrum miasta) - 669 316 842
GWARANT Poznań - Sp.z o.o.
poszukuję pracowników do
ochrony obiektów handlowych na
terenie m. Jelenia Góra i okolice
- 665 567 562
HURTOWNIA Budowlana Zatrudni
Osobę z Doświadczeniem i bardzo
dobra znajomością branży budowlanej, znajomością programu
subiekt. Aplikacje Proszę kierować
na: info-bau@wp.pl
HYDRAULIK od zaraz - centralne
do zrobienia, 3 dni pracy - 723
333 669
INFORMATYK - Ogólnopolska
Giełda Budowlana zatrudni pracownika z umiejętnościami budowania stron WWW - 505 213 310
INSTRUKTOR tańca - wynajmę
instruktora tańca do nauki na
pierwszy taniec na weselu - 504
353 970
JEŻELI prowadzisz ﬁrmę Pomoc
Drogowa - to Nasz Firma ma dla
Ciebie propozycję współpracy.
Kontakt pod nr tel. lub e mail: a.salamon@euco.pl W tytule napisz
Pomoc Drogowa - 508 841 459

KANCELARIA - rachunkowo-podatkowa - wymagane minimum średnie
wykształcenie - 506 060 863
KELNER, kelnerka - praca w hotelu
w Szklarskiej Porębie - od zaraz 075 7174365
KELNER/KELNERKA - Renomowana Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kelnera/kę. Dobre
warunki pracy - 508 903 156
KELNERKA - barmanka - restauracja w Karpaczu mail gastall@op.pl
- 601 322 379
KELNERKA - Pensjonat w Karpaczu przyjmie kelnerkę, wymagane
podstawy j. niemieckiego. - 502
101 041
KELNERKA Karpacz - Ośrodek
wczasowy w Karpaczu Górnym
zatrudni kelnerkę - 785 714 646
KIEROWCA - kurier - zatrudnię
mężczyznę powyżej 30-ego roku
życia, niekarany, czynne prawo jazdy
kat. B, dyspozycyjny. CV na meila:
katarzyna.lepkowska@wp.pl
KIEROWCA - zatrudnię z kat. C+E na ciągnik siodłowy - 608 661 415
KIEROWCĘ kat. C + E - mile
widziane doświadczenie w transporcie międzynarodowym - 075 76
10 322
KIEROWNIK apteki - Apteka
zatrudni magistra farmacji na stanowisko kierownika apteki. Praca
w miłym zespole na atrakcyjnych
warunkach. Oferty proszę wysyłać
na adres: apteka09@wp.pl KIEROWNIK/REPREZENTANT
- 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

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
Jeden kupon = jedno wydanie
KUPON PROSZĘ WYPEŁNIC DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

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

T E L.
Dane obowiązkowe
do wiadomości redakcji (nie będą publikowane).
Imię i nazwisko:............................................................
Adres:.............................................................................
Telefon:..........................................................................

18 stycznia 2010 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Klinika Stomatologii Estetycznej
SUPRADENT w Jeleniej Górze
zaprasza do współpracy w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym
Lekarzy Dentystów. kontakt@supradent.com.pl - 75 64 609 99
Konstruktor dachów - poszukuję konstruktora dachów z uprawnieniami - 507 101 901
Kucharka/kucharz Karpacz
- Ośrodek wczasowy w Karpaczu
zatrudni samodzielnego kucharza/
kucharkę z doświadczeniem - 785
714 646
Kucharz z doświadczeniem
- zatrudnię na stanowisko szefa
kuchni, samodzielnego kucharza z
doświadczeniem na bardzo dobrych
warunkach. Minimum 3 lata w zawodzie - 502 712 283

Opieka w Niemczech - praca dla
kobiet - wymagany język niemiecki
w stopniu komunikatywnym oraz
prawo jazdy - 601 750 153
Opiekunka do dziecka - Poszukujemy ciepłej, kulturalnej i ambitnej
opiekunki do dziecka. Kontakt w
godz. 10-17. - 75 646 09 99
Pizzeria - zatrudni - 512 380 308
Pokojowa - do pensjonatu w
Szklarskiej Porębie - 075 71 72
097
Pokojowe - zatrudnimy - Hotel
Sandra Karpacz zatrudni pokojowe
- 757 51 91 90
Polacy na terenie Niemiec. Wysokie prowizje, profesjonalne szkolenie
Mail:maria553@onet.eu - 661 784
842

Magazynier - kierowca w JG wykształcenie min. średnie, prawo j.
kat. B, obsługa komputera (subiekt),
doświadczenie w handlu - praca
od 8-16 w J.G - płaca 1400 - 2200
brutto. Oferty na meila - praca.hurtownia@gmail.com

Pomoc drogowa - jeżeli prowadzisz
firmę pomoc drogową to mam dla
Ciebie propozycję współpracy - 509
029 334

Magazynier kierowca B, C hurtownia w Jeleniej Górze zatrudni
dyspozycyjnego, niepalącego z
kartą pojazdu, przewozem rzeczy, z
doświadczeniem. CV wysłać ashot@
windowslive.com - 721 935 207

Poszukuję opiekunki dla 1,5
rocznej dziewczynki. Praca w godz.
07.00-15.30 od pn. do pt. w domu
dziecka (Cieplice) Tylko poważne
oferty, doświadczenie, referencję.
Wynagrodzenie 800,00 zł m-c - 502
238 628

Masażysta i kosmetyczka - Lokal
w centrum Cieplic i poszukuję chętnych do pracy - 665 335 324
Matematyka - poszukuję korepetytora matematyki dla ucznia
gimnazjum z dojazdem na Zabobrze
III - 75 64 724 74
Młodych - w kantorze, lombardzie, średnie wykształcenie,
znajomość komputera, CV na
tomaszpelczar86@wp.pl - 791
475 757
Młodym i ambitnym - damy pracę
od zaraz. Jeśli lubisz pracę z ludźmi,
cenisz sobie perspektywę rozwoju
w firmie, chcesz dobrze zarabiać to
koniecznie zadzwoń - 501 665 790
Monter sieci LAN - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz zatrudni
monterów sieci LAN. CV proszę
wysyłać na maila: hotel.golebiewski@neostrada.pl - 757 618 042
Murarz - Firma budowlana
zatrudni murarzy do klinkieru. Praca
za granicą. Tylko fachowcy - 501
418 553
Na budowę - budowlaniec praca za
granicą w Niemczech na biało - 889
392 355
Na wyspę N - pół etatu - poszukujemy konkretnych osób, które chcą
dobrze zarobić za dobrą pracę.
Praca na wyspie telewizji n. Stała
praca i pensja. CV ze zdjęciem na
adres biuro@mont-sat.pl Niemiecka firma budowlana zatrudni osobę z JG i okolic na
stanowisko kierownicze. Wymagane
doświadczenie w branży i znaj. j. niemieckiego. Kontakt: Biuro tłumaczeń
„Ex professo” - 697 972 701
Oaza - przedstawiciel - MPT Oaza
zatrudni PH na teren woj. jeleniogórskiego, wymagane doświadczenie na w/w stanowisku, oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Oferty na e-mail:jacek_oaza@o2.pl
- 075 646 60 62
Odstąpię radio taxi - w Jeleniej
Górze. Oferty składać na adres maila
eurjel@wp.pl
Odszkodowania powypadkowe
- zatrudnię agentów - 723 333 669
Open Finance - Doradca Finansowy. Wymagania: wykształcenie
wyższe lub 5 rok studiów zaocznych,
zainteresowanie finansami, znajomość produktów bankowych. Wyślij
CV na adres dominik.sniezek@
open.pl - 667 940 256
Operator koparki - ze znajomością mechaniki pojazdów, prawem
jazdy C, kursem na przewóz rzeczy
- 607 377 280
Opieka Niemcy - w okolicach
Sztudgardu 88 lat mężczyzna,
potrzebna kobieta z komunikatywnym niemieckim - 886 050 367
Opieka Niemcy 2010 - Pomogę
znaleźć i wyjechać do pracy w Niemczech opieka osób starszych. Panie
do 60 lat. Niemiecki mile widziane,
ale niekonieczne. Dobre warunki
pracy, do 1400 euro/m zwrot kosztów
podroży - 517 178 643

Poszukuję do pracy osób z grupą
niepełnosprawności do sprzątania 600 853 208

Poszukuję opiekunki dla 6 miesięcznej dziewczynki. Praca od
01.03.2010 r., na dłużej. Wymagania: uczciwość, wiek do 40 lat,
doświadczenie. Mile widziane referencje. - 608 070 766
Potrzebny kierowca C+E Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem w ruchu międzynarodowym
na ciągnik siodłowy. CV na mail carrierspzoo@interia.eu lub osobiście
w Jeleniej Górze ul Grunwaldzka
78b - 792 254 598
Potrzebny kierowca z autem
małolitrażowym - kolportaż katalogów pod wskazany adres (Karpacz
okolice) - 796 461 736
Praca - Menedżerów i Agentów na
terenie całego kraju - 507 418 111
Praca dla kucharza - Restauracja Hotel Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kucharza z doświadczeniem
na bardzo dobrych warunkach.
biuro@restauracjakarkonosze.pl - 0
75 76 100 07 lub 601 598 769
Praca dla studenta - dla osób
studiujących przy pokazach farb
strukturalnych w Castoramie w
Jeleniej Górze. Stawka godzinowa,
umowa - zlecenie, weekendy - 606
876 552
Praca dla uczących się - Zatrudnię
osoby uczące się do pracy na terenie HM Tesco w Jelenia Górze na
stanowiska kasjer, pracownik hali.
Wymagana książeczka sanepidu.
- 664 043 530
Praca dodatkowa - FM GROUP
poszukuje dystrybutorów na terenie Jeleniej Góry i okolic. Bogate
portfolio. Mile widziane osoby, które
lubią się rozwijać i zdobywać nowe
umiejętności. Wysokie prowizje!!! 511 022 781
Praca dodatkowa Jelenia Góra
- praca po kilka godzin dziennie 6
zł. za godzinę, dla młodej, uczciwej,
pracowitej dziewczyny chcącej
dorobić. Dzwonić w godz. 10 do
18 - 756 464 713
Praca na recepcji - ze znajomością
obsługi komputera - Karpacz - 606
303 883
Praca od zaraz - praca 1600
netto, poszukujemy DJ do Klubu w
weekendy, dyspozycyjnego - 725
087 388
Praca od zaraz - Praca w branży
finansowej. Wymagane wykształcenie średnie oraz prawo jazdy kat. B.
Od zaraz! - prześlij CV z dopiskiem
„REKRUTACJA S.P.” na adres:
rekrutacjajg.hmi@gmail.com - 793
283 056
Praca sklep kosmetyczny Przyjmę do pracy Panią po szkole
kosmetycznej lub kursie kosmetycznym o kierunku wizaż-makijaż. CV
na adres: sklep8@kama.konin.pl lub
kontakt telefoniczny. - 757 523 409
Praca w Casynie - przyjmę do
pracy miłą i uczciwą studentkę, praca
na zmiany - 509 854 337

Praca w Jeleniej w punkcie
kasowo finansowym od poniedziałku
do soboty 3 zł za godzinę - obsługa
komputera, średnie wykształcenie,
CV zdjęciem na adres praca-finans@wp.pl

Sprzedawca - 2 osoby na stoisko
elektronicznych papierosów Trendy
i akcesoriów w pasażu handlowym.
Oferty prosimy składać na e-mail
Cytrynka33@interia.pl - 791 1992
259

Zatrudnię kucharza - Ośrodek
Olimp w Szklarskiej Porębie, praca
od zaraz, chętnych do pracy proszę
o przesłanie CV na adres rekrutacja(at)olimp-rzemieslnik.pl - 602
51 28 28

20 letni mężczyzna - poszukuję
pracy na terenie Karpacz - Kowary Jelenia Góra - 722 304 827

Praca w rejestracji KCM J. Góra
ul. Bankowa 5-7. List i CV należy
składać do dnia 20.01.2011 w biurze
KCM - 75 645 20 27

Sprzedawca kosmetyki - miejsce
pracy Jelenia Góra, szukam osoby
komunikatywnej i dynamicznej,
umowa o pracę etat 1/1, CV + list
motywacyjny na adres kkardasiak@
inglot.pl

Zatrudnię pracownika - do salonu
prasowego/kawiarni na terenie Jeleniej Góry - 793 205 919

23 lata kat. B - szukam pracy na
stanowisko kierowcy/magazyniera
najlepiej na systemie jednozmianowym. Czekam również na inne oferty
pracy - 721 631 548

Pracownik biurowy + kadry
- Firma zatrudni Panią do prowadzenia biura oraz kadr. Znajomość
j.niemieckiego w mowie i piśmie
obowiązkowa. Doświadczenie
wymagane. Dobre warunki pracy.
Oferty ze zdjęciem iwobau@tlen.
pl - 507 703 283
Pracownik komunalny - zatrudnimy od zaraz osobę do sprzątania
peronów na stacji Jelenia Góra - 74
84 712 12
Pracownik marketu - Wykładanie
towaru w hipermarkecie Carrefour.
7,07zł/h brutto. Od pn. do pt. lub w
weekendy w godz. 6-14. Wymagana
książeczka zdrowia SANEPID. CV
na adres: m.reruch@dema.com.
pl - 693 061 684
Pracownik ochrony - praca
na stanowisku GROM-HP - 697
089 455
Pracownika e-mail - Do obsługi
e-mail pilnie poszukiwany. Praca bez
wychodzenia z domu. Wymagany
komputer z dostępem Internetu.
Więcej informacji na praca1552@
gmail.com Pracowników magazynowych MPT Oaza zatrudni magazynierów,
praca na 3 zmiany. Oferty na adres
e-mail: jacek_oaza@o2.pl lub fax
075 646 60 62 - 075 646 60 62
Program R - zlecę wykonanie
projektu w programie R - 509 546
031
Programista php, mysql - Firma
IT zatrudni następującą osobę: - znajomość PHP i MySQL - znajomość
xHTML i CSS - znajomość JS, w tym
jQuery - znajomość metodyki Ajax
oraz SOAP - andrzej.brzusnian@
origamisystem.pl
Prowadzenie biura i kadr - Firma
poszukuje Pani, do prowadzenia
biura i kadr. Znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu b.
dobrym. Dobre warunki pracy oraz
wynagrodzenie. CV oraz zdjęcieiwobau@tlen.pl - 507 703 283
Przedstawiciel finansowy 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
Magików iluzjonistów - poszukujemy do obsługi imprez oraz uroczystości. Zgłoszenia na: pm.r.lasek@
wp.pl - 798 071 771
Przedstawiciel handlowy Biuro architektoniczne poszukuje
przedstawicieli handlowych. Mile
widziana własna działalność gospodarcza. CV na adres: praca@kbprojekt.pl w temacie PH_1/10 - 012
410 49 71
Przedstawiciel handlowy Partner Handlowy T.P. S.A. zatrudni
Przedstawicieli Handlowych. Zapewniamy motywacyjny system wynagrodzeń oraz szkolenia. Wymagane
prawo jazdy kat. B. CV przesyłać na
adres a.lisik@herbatele.com
Przedszkolanka - zatrudnimy
przedszkolanki do nowo budowanego przedszkola w Jeleniej Górze.
Wymagania: studia wyższe wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne lub nauczanie początkowe
- 501 555 355
Przyuczę do renowacji mebli
stylowych - 600 385 810
Ratownik medyczny - Firma
poszukuje do współpracy ratowników medycznych - 784 347 925
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
Sklep zoologiczny - w Jeleniej
Górze poszukuje osoby z doświadczeniem na stanowisko sprzedawcy
- 666 744 827
Spawacz migomatu i ślusarz przyjmę do pracy - 663 369 088

Sprzedawcę - Pilnie zatrudnię
sprzedawcę do sklepu meblowego
w Cieplicach - 504 092 192
Stróż - Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu przyjmie stróża - 75 75
32 308
Student/ka do kancelarii
- przyjmę na staż lub do pracy
studentkę/a studiów zaocznych
(preferowane kierunki: ekonomia,
administracja, prawo) w wieku do
26 lat. - 609 776 787
Studentkę/a pedagogiki - do
opieki dzieci podczas uroczystości typu wesele. Zgłoszenia tylko
mailowo pm.r.lasek@wp.pl praca
dorywcza - 798 071 778
Suknię ślubną - Zlecę uszycie sukni
ślubnej tanio suknia ma być prosta w
stylu empire - 695 174 052
Szklarska Poręba - poszukuję
dyspozycyjnej osoby do pomocy
w kuchni oraz sprzątania w hotelu.
Warunek-całkowita dyspozycyjność
oraz zamieszkanie w hotelu - 667
820 416
Szklarska Poręba - Restauracja
zatrudni od zaraz na atrakcyjnych
warunkach pomoc kuchenną. Możliwość zakwaterowania - 502 529
732
Szukam wspólników - mam dwa
pięknie położone lokale i gotowe do
działalności w Uzdrowisku Cieplice.
Szukam wspólników do prowadzenia działalności - 665 335 324

Zatrudnię pracownika w nowo
powstającym salonie motocyklowym
ATV na stanowisku sprzedawcy. Mile
widziana znajomość branży. CV na
email mmonikaa1@wp.pl
Zatrudnię sprzedawcę - zatrudnię miłą i sympatyczną panią na
stanowisko sprzedawcy wiek między
28 a 40 lat. Mile widziana praktyka w
handlu oraz obsługa kasy fiskalnej i
komputera - 513 966 229
Zatrudnię sprzedawców do
sklepu sportowego w CH TESCO.
Oferty CV (wyłącznie ze zdjęciem)
proszę przesyłać na adres: panteon
@garantobuwie.pl - 075 75 25 123
Zatrudnię studentów w charakterze sprzedawców sklepu
sportowego, w pasażu centrum
handlowego. CV + zdjęcie na adres:
panteon@garantobuwie.pl - 075
75 25 123
Poszukuję zespołów muzycznych zgłoszenia organizacja zabaw,
imprez proszę kierować na meila
pm.r.lasek@wp.pl - 798 071 771
Zlecę wykończenie - Płyta gipsowa
250 m2 Malowanie dwukrotne ścian
500 m2 Kafelki 150 m2 Montaż
drzwi wewnętrznych 12 szt. Panele
podłogowe120 m2 wycenę na mail.
aisax@wp.pl - 663 051 058
Zostań agentem Euco - Pozyskiwanie i obsługa klienta, kompletowanie dokumentacji powypadkowej.
Umowa zlecenie. Zainteresowanych
proszę o wysłanie CV na adres:d.
klap@euco.pl - 693 498 998

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Ślusarz - stolarz - zlecę wykonanie barierek na schody wejściowe
przed budynkiem - 508 176 215

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

Transport - spedycja - wymagany certyfikat kompetencji zawodowych - 75 75 58 965

Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906

Tylko dla ambitnych - ciepła
posadka, 900 zł na rękę plus „Zusy”
i codzienna monotonia: to nie u nas!
Jeśli na prawdę chcesz się rozwijać,
dobrze zarabiać i osiągnąć sukces to
zadzwoń! - 501 665 790
Tynk agregatem - praca za granicą.
Wyjazd od zaraz. Tylko fachowcy 501 418 553
Współpraca - Masz 30 lat i wyżej
i jesteś ambitny - skontaktuj się z
Nami. EuCO poszukuje przedstawicieli. Podpisanie umów zleceń 29.
01.2010 r. w hotelu FENIKS o godz.
17 00. CV na e mail: a.salamon@
euco.pl - 508 841 459
Współpraca - poszukuję 3
osoby, konkretne i ambitne do
marketingu sieciowego-branża
Wellness. Szkolenie od podstaw.
CV na adres u.welna@gmail.com
- 669 409 218
Współpraca w Niemczech
- Firma nawiąże współprace z Polakami na terenie Niemiec, wysokie
prowizje, profesjonalne szkolenia
- 784 347 925
Wychowawcy na obóz Narciarski - z kursem na instruktora lub
pomocnika narciarstwa. Wyjazd do
Szczyrku w ferie. Aktualne do 14
stycznia - 608 743 255
Zakłady blacharskie - Firma
poszukuje do współpracy osoby
prowadzące zakłady blacharskolakierniczy - 784 347 925
Zatrudnię dekarza - zatrudnię
dekarza - 880 610 660
Zatrudnię fryzjerów(ki) - lub
wydzierżawię dwa stanowiska fryzjerskie - lub mail:salonfryzjerskidejavu@gmail.com - 501 346 661
Zatrudnię kelnerkę - Hotel Malachit Medical Spa zatrudni kelnerkę
z Karpacza lub z bliskich okolic
- wiadomość poniedziałek - 693
425 258
Zatrudnię kierownika sklepu
sportowego w pasażu centrum
handlowego. Wymagane doświadczenie. CV + zdjęcie na adres:
panteon@garantobuwie.pl - 075
75 25 123

Jako kosmetyczka, tipserka. Interesuje mnie wynajem pomieszczenia w salonie fryzjerskim,
solarium - 790 769 171
26 lat, średnie, perfect włoski szukam stałej pracy, praktyka jako
tłumacz oraz w handlu - branża
kominkowa. Samodzielny, solidny
- 517 171 414
Jako operator koparko-ładowarki - Jako operator koparkoładowarki - 609 136 364
Kierowca 30 lat - własne auto
dostawcze Opel Vivaro, zawód
blacharz samochodowy, uprawnienia na wózki widłowe - 663
845 873
Mężczyzna 28 lat - prace budowlane i nie tylko - wynagrodzenie
nie gra roli - 500 336 915
Na czarno w Niemczech - w charakterze opiekunki osoby starszej,
najlepiej chodzącej - 785 184 993
Od zaraz poszukuję pracy mam 21 lat, wykształcenie średnie. Znajomość kasy fiskalnej.
Jestem osobą zaradną, pracowitą,
szczerą, rzetelną, szybko uczącą
się - 661 279 210
Podejmę pracę - Podejmę pracę
- 883 006 010
Samodzielny kucharz - na terenie Cieplic i okolic - 601 392 603
Zacznę od zaraz - znajomość
kasy fiskalnej, wykształcenie średnie - osoba pracowita, zaradna,
szybko ucząca się, niezależna,
rzetelna - 661 279 210
17 latka - na okres ferii zimowych w
okolicach jeleniej góry i szklarskiej
poręby. Dobra znajomość j. angielskiego, doświadczenie w gastronomii. - 515 560 807, 500 030 677
19 latka - Ucząca się, wszechstronne
zainteresowania w szczególności
fotografia podejmie pracę w godzinach popołudniowych lub weekendy
- 725 792 447
20 latka - jako fryzjer, ekspedientka
w sklepie odzieżowym, kosmetycznym, w kasynie, bar-pub, solarium
- 669 599 165
20 latka - ucząca się, najlepiej na
terenie Cieplic - na pewno odpiszę
- goska17@onet.eu

22 lata wykształcenie średnie - jako
pokojowa lub sprzedawca, najlepiej
w Karpaczu - 722 053 915

23 letni - mężczyzna podejmie się
każdej pracy - 603 116 651
24 lata doświadczenie w reklamie
- bardzo dobra znajomość obsługi
komputera: Ms Office, Corel Draw,
Photoshop, Archicad. Prawo jazdy
kat. B. J.angielski - dobrze - 661
136 901
24 latek - jako kierowca kat. B, bądź
dekarz albo pomocnik budowlany.
Inne propozycje też mogą być - 661
716 486
24 latka - od zaraz, doświadczenie w
handlu, na magazynie i na produkcji,
dyspozycyjna - 795 664 755
24 latka - szukam pracy na terenie
Jeleniej Góry - Cieplice, może być
praca w markecie, sklepie, z zawodu
jestem sprzedawcą - 669 374 534
26 lat, średnie, perfect włoski szukam stałej pracy, praktyka jako
tłumacz oraz w handlu - branża
kominkowa. Samodzielny, solidny
- 517 171 414
27 latka - na terenie Jeleniej Góry
- sklep, solarium, opieka nad dzieckiem lub inna - 696 889 882
3 chłopaków - każda praca - podejmiemy każdą pracę fizyczną (np.
odśnieżanie, zrzucanie węgla itp.)
- 669 616 274
30 latek z autem - jestem, uczciwy,
zaradny, dyspozycyjny. Posiadam
auto osobowo-dostawcze na gaz/
Renault Kangoo/. Podejmę pracę.
Może być na 1/2 etatu - 696 428
506
31 letni obrotny - prawo kategoria B,
uprawnienia na wózek widłowy, auto
i czekam na propozycję - 697 816
955, 756 427 480
33 latek - dyspozycyjny, baz nałogów, prawo jazdy kat. B, samochód
osobowy pilnie szuka pracy - 509
478 562
37 latek - szukam pracy stałej, prawo
jazdy kat. B, uprawnienia do tankowania gazu, uprawnienia na ciecie
i spawanie elektryczne, szukam
pracy jako kierowca lub inne - 781
665 246
Ambitny młody 25 lat - podejmę
pracę - remonty mieszkań, doświadczenie w regipsach na stelażu, gładzie, podwieszanie sufitów, kafelki,
panele, instalacje wodne z PCV
- 693 234 654
Architektura krajobrazu - Studentka architektury krajobrazu, w
trybie zaocznym. Poszukuje pracy
najlepiej w zawodzie lub pokrewnej
- 791 059 150
B, C - posiadam własne auto ciężarowe do 7,5 tony, kontener 5,5m
- 2,3m - 2,3m. Wszelkie dokumenty,
język niemiecki - 605 912 118
Blacharz, spawacz - posiadam
świadectwo czeladnicze, certyfikat
spawacza, uprawnienia na wózki
widłowe, prawo jazdy kat. ‘’B’’ - 517
478 710
Budowlaniec, jako remontowiec, wykończeniowiec. Mam
wieloletnie doświadczenie w pracy
za granicą, podłogi, panele, płytki,
regipsy, podwieszane sufity, ścianki
działowe, montaż mebli, itp. - 075
7543 699
Budowlaniec - ogólnobudowlane - mam 20 letni staż w zawodach
związanych z budowlanką - 501
812 756
Budowlaniec - pracuję już w tym
fachu 12 lat. Mam 34 lata i jestem w
pełni dyspozycyjny, posiadam prawo
jazdy kat. B - 794 373 778
Budowlaniec - wykończenia
- podejmę prace w kraju lub za
granicą, głównie tynki i gładzie każdego rodzaju, ręcznie i maszynowo.
Pracowałem w kraju, Niemczech i
Holandii - 790 870 041
Chałupnictwo - każdą pracę 692 885 264
Dekarz budowlaniec - 516 073
128
DJ w klubie, posiadam certyfikat
DJ’a - wiek 21 lat - 726 466 938

18 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Do baru - studentka zaoczna od
zaraz podejmie pracę w barze - 695
828 601

Jako kierowca - dysponuję autem
osobowym i dostawczym do 3,5t. 793 945 797

Do odśnieżania - mężczyzna 26 lat
podejmie pracę odśnieżania placów
i dachów - 888 352 658

Jako kierowca - lub kierowca z
własnym samochodem, posiadam
prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia
na wózki widłowe, może być też
(odśnieżanie itp.) - 605 571 125

Do pensjonatu - lub hotelu z możliwością zakwaterowania, mam
22 lata - mężczyzna - do pracy w
kuchni, jako kelner lub barman - 511
298 966
Dodatkowa praca - jako np.
stróż lub inne. Mężczyzna 27 lat.
Wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, angielski i niemiecki komunikatywnie - 662 550 727
Dodatkowa wieczorami - na
ok. 3-5 h po godz. 18. Znam języki,
mam własny samochód. Pracująca Studentka. Doświadczenie w
pracach biurowych, na recepcji i w
restauracjach - 793 240 586
Dodatkową - uczciwa, zaradna
podejmę się sprzątania w godz.
przedpołudniowych, pomogę starszej osobie w obowiązkach domowych - 663 369 539
Dodatkową 25 latek - posiadam
prawo jazdy kat B i C oraz kurs na
przewóz rzeczy, jestem sumienny i
pracowity, podejmę się każdej pracy
- 502 067 898
Dodatkową pracę - kobieta lat
29, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B w godzinach popołudniowych - 880 779 808
Doświadczony budowlaniec
- na biało lub wykonam określone
zadania - 662 554 120
Doświadczony kierowca - wiek
29 lat doświadczony kierowca w prowadzeniu aut dostawczych prawo
jazdy kat. B, B+E. Podejmie pracę
od zaraz b. dobra topografia miasta
i okolic. Niekarany, bez nałogów 695 924 988
Dyspozycyjna kobieta 25 - od
zaraz, obsługa komputera, prawo
jazdy, 4 lata doświadczenia jako
manager i przedstawiciel regionalny,
pomogę również w nauce j. angielskiego - 880 200 811
Dyspozycyjny szuka pracy - od
zaraz, przyjmę wszystkie propozycje
- 695 572 413
Dyspozycyjny z samochodem
- jako kierowca, prawo jazdy kat. B i
T - 609 450 776
Dziewczyna 18 lat - pilnie szukam
pracy - 516 600 653
Elektryk - z uprawnieniami
podejmie pracę dodatkową przy:
montażu, naprawie lub konserwacji
instalacji i urządzeń elektrycznych 500 870 894
Elektryk - z uprawnieniami
poszukuje pracy - 793 196 070
Emerytka - z doświadczeniem
w pracy w biurze poszukuje zatrudnienia. Najchętniej w saloniku prasowym, kiosku Ruchu itp. Posiadam
samochód i prawo jazdy kat. B - 506
612 337
Ferie i weekendy - 17 latka uczciwa
i ambitna podejmie się jakiejkolwiek
pracy na ferie lub weekendy. e-mail
olson@poczta.onet.eu - 726 247
002
Ferie zimowe - od 1 lutego, młoda,
18 lat - 661 571 058
Fizyczną np. odśnieżanie podejmę się odśnieżania lub innej.
Dojadę własnym autem - 691 780
399
Hydraulik - instalator: C.O.,
wod-kan, wentylacja i inne - 782
179 766
Hydraulik - podejmę pracę doświadczenie uprawnienia na
wszystkie instalacje NOT UDT - 787
438 569
Hydraulik - z doświadczeniem
podejmie pracę (sieci wodne, kanalizacyjne) - 514 728 527
Inżynier Elektronik - uprawnienia
„SEP” E+D, lat 25 zdolny pracowity i
uczciwy podejmie pracę w zawodzie
technicznym rsdatic@gmail.com 503 169 359
Jakąkolwiek pracę - w Jeleniej
Górze albo okolicach - może być
praca fizyczna - 515 287 184
Jako blacharz lub spawacz posiadam świadectwo czeladnicze,
certyfikat spawacza, uprawnienia
na wózki widłowe, prawo jazdy kat.
„B” - 517 478 710
Jako blacharz samochodowy - lub
spawacz MIG MAG - 727 601 420

Jako kierowca - posiadam prawo
jazdy kat. A, B, C - 695 519 369
Jako kierowca magazynier - uprawnienia na wózki widłowe, prawo jazdy
kategorii B, C, E - kurs na przewóz
rzeczy - 669 087 262
Jako operator koparko-ładowarki
- Jako operator koparko-ładowarki
- 609 136 364
Jako pracownik ochrony - detektyw sklepowy lub przy monitoringu.
Również jako konserwator - dozorca
- 600 696 893
Jako sprzątaczka lub pomoc w
domu. Jestem uczciwa, punktualna,
bez zobowiązań i z doświadczeniem.
Od zaraz! - 662 536 606
Jako sprzedawca - pilnie - 693
840 675
Jako sprzedawca - posiadam
doświadczenie - 791 350 863
Jelenia Góra dodatkowa - młoda,
odpowiedzialna podejmie pracę
dodatkową, od zaraz - 661 114 934
Jestem 24 letnia dziewczyną pilnie poszukuje pracy w Jeleniej
Górze, jestem osoba pracowita i
rzetelna, mam doświadczenie w
handlu i na produkcji, podstawowa
znajomość komputera, mogę zacząć
od zaraz - 795 664 755
Jestem młodą osobą - z wykształcenia Technik Handlowiec (branża
spożywcza odpada) - 515 274 884
Jestem młodym, dyspozycyjnym
- 25 latkiem posiadającym prawo
jazdy kat. B. Poszukuje pracy na
terenie Jeleniej Góry lub okolicy.
Jestem osobą sumienną, pracowitą,
uczciwą - 781 670 570
Kamieniarz - szukam pracy w
kamieniarstwie - 601 943 371
Karpacz z zakwaterowaniem młoda, ambitna 21- tka poszukuje
pilnie pracy z zakwaterowaniem w
Karpaczu. Dobra znajomość języka
angielskiego oraz komputera - 693
797 585
Kasjer - sprzedawca - młoda, dyspozycyjna, znajomość kasy fiskalnej.
Doświadczenie w sprzedaży - 513
141 443
Kasjerka sprzedawca - posiadam znajomość kas fiskalnych - 517
482 734
Kat. B - młody, dyspozycyjny, komunikatywny - 665 403 505
Kelner - szukam pracy - 502
265 498
Kelner barman - poszukuję pracy
w charakterze kelnera lub barmana z
zakwaterowaniem - 511 569 033
Kelner, barman, pomoc - w jeleniej Górze lub okolicach: Karpacz.
Jestem uczniem liceum gastronomicznego, mam za sobą praktykę w
zawodzie. Praca w weekendy oraz
w ferie - 792 187 937
Kierowca - (może być z własnym
samochodem) dyspozycyjny kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe - 605
571 125
Kierowca - kat. B z własnym
samochodem, uprawnienia na wózki
widłowe - 605 571 125
Kierowca - kat. B, praktyka na
międzynarodówce, solidnie - 512
090 457
Kierowca - lat 34, kat. B, C,
D - ważne badania i uprawnienia
do kierowania tych pojazdów, duża
praktyka w tym zawodzie w ruchu
krajowym jak i zagranicznym - 518
450 657
Kierowca 30 lat - własne auto
dostawcze Opel Vivaro, zawód blacharz samochodowy, uprawnienia
na wózki widłowe - 663 845 873
Kierowca B - szukam pracy
dodatkowej - 513 465 686

Kierowca B, C - posiadam uprawnienia na przewóz rzeczy. Jestem
solidny, dyspozycyjny i doświadczony - 600 055 024
Kierowca B, C - w hurtowni, piekarni, dyspozycyjny, wykształcenie
średnie - 505 288 212
Kierowca B, C, C+E - posiadam
kurs na przewóz rzeczy badania najlepiej TIR albo zestaw Tandem
- 511 508 841
Kierowca B, C, D, E - dyspozycyjny, z doświadczeniem, Karta
kierowcy, aktualne badania lekarskie
i psychotechniczne, zezwolenie
na przewóz osób i rzeczy - 661
059 921
Kierowca C + E - od zaraz,
doświadczenie - 662 219 248
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny podejmę pracę jako kierowca
- kierowca24_1991@o2.pl - 725
846 894
Kierowca kat. B - na terenie Dolnego Śląska i kraju, proszę dzwonić
- 726 466 938
Kierowca kat. B - szukam pilnie
pracy jako kierowca - 883 747 281
Kierowca kat. B, C - posiadam
duże doświadczenie w transporcie
międzynarodowym oraz dobrą znajomość języka angielskiego - 697
990 390
Kierowca kat. B, C, E, - ADR plus
cysterny. Kurs na przewóz rzeczy,
aktualne badania lekarskie. Staż
pracy w zawodzie kierowcy - 20 lat
- 721 948 465
Kierowca kat. C - szukam pracy
jako kierowca, posiadam ważne
badania oraz kurs na przewóz rzeczy
- 695 029 705
Kierowca kat. B - wiek 34 lata bardzo dobra znajomość miasta i
okolic - 782 444 193
Kierowca z autem - B, C,
sumienny, niepalący, z autem Mercedes 124 na dojazdy i podróże
- 792 171 410
Kierowca z dostawczym - 30
letni mężczyzna poszukuje pracy.
Posiadam prawo jazdy kat. B oraz
samochód osobowo dostawczy z
instalacją gazową - 696 428 506
Kierowca z kombi i busem poszukuje pracy lub współpracy z
hurtowniami, sklepami, skaldami
opału, kolportażem - 661 296 179
Kobieta - 28 letnia poszukuje
pracy - 609 584 282
Kobieta 23 lata - Technik handlowiec - jestem osobą komunikatywną, lojalną, staranną, szybko się
uczę. Chętnie podejmę pracę. Tylko
poważne oferty - 790 557 113
Kobieta 32 lata - poszukuje pracy
jako opiekunka do starszej osoby 518 075 359
Kobieta 34 lata - kat. B. średnie
administracyjne, podejmie pracę w
Jeleniej Górze (w biurze, w sklepie)
- 667 315 686
Kobieta 43 lata - wykształcenie
średnie techniczne - spożywcze, z
grupą umiarkowaną, podejmie pracę
biurową. Pracowita i komunikatywna
- 669 533 344
Kobieta lat 28 - na terenie Jeleniej
Góry, wykształcenie średnie, znajomość komputera i kasy fiskalnej
- 609 584 282
Konserwator - lub stróż najchętniej na terenie Szklarskiej Poręby 691 771 010
Krawcowa - z kilkunastoletnim
doświadczeniem poszukuje dodatkowej pracy - 884 155 222
Kucharka z doświadczeniem żywienia zbiorowego szuka pracy
w Karpaczu - 696 725 521
Kucharz - kucharz pomoc
kuchenna, pizzer do szybkiego
przyuczenia bardzo proszę o prace
teren: Jelenia Góra - Cieplice - 513
048 307
Kucharz - kuchnia włoska, grecka,
polska, wiele innych umiejętności,
prawo jazdy kat. B - 506 151 602

Kierowca B, B+E, C, C+E - oraz
wszystkie potrzebne kursy i kartę do
tachografu, wykształcenie średnie 605 450 812

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

Kierowca B, C - młody, dyspozycyjny z doświadczeniem poszukuje
pracy jako kierowca. Posiadam aktualne badania lekarskie oraz kurs na
przewóz rzeczy - 791 157 799

Kucharz piekarz Holandia - lub na
dziale produkcyjnym - 726 707 855

Kucharz - w charakterze kucharza. Pracuję 7 lat w zawodzie - 793
913 641

Kurier - doświadczenie - kilku
letnie jako dostawca prasy (dziennie
250 km.) - 515 128 304
Lakiernik - konstrukcji stalowych
szuka pracy, doświadczenie - może
być za granicą lub inne prace malarskie - 886 184 866
Magazynier, kierowca - 27 latek,
prawo jazdy kat B od 7 lat, kierowca
aktywny zawodowo, uprawnienia
na wózki widłowe od 8 lat, kierowca
aktywny zawodowo.Podejmę pracę.
Uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy 792 473 415
Mam 19 lat - uczę się zaocznie,
punktualny, zdrowy - 722 006 585
Mam 20 lat - jestem studentką
zaoczną. Pilnie poszukuję pracy, aby
otrzymać się na studiach. Jestem
osobą odpowiedzialną i pracowitą,
szybko się uczę i chętnie poświęcam
się pracy - 793 721 440
Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe oraz posiadam prawo jazdy
kat. B - 668 947 802
Mam 31 lat - posiadam prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na widlaka dobra
znajomość obsługi komputera - 697
791 853
Masażystka - studentka ostatniego roku, uczciwa, z milą prezencją
i kultura osobistą szuka dodatkowej
pracy, najlepiej jako masażystka lub
rehabilitantka - 693 347 349
Mechanik - jako mechanik samochodowy, lakiernik itp. - 889 601
725
Mechanik - mechanik samochodowy - 883 601 725
Mechanik samochodowy - z
doświadczeniem podejmie pracę
od zaraz na terenie Jeleniej Góry lub
Cieplic - 661 114 934
Mężczyzna 27 lat - podejmie od
zaraz pracę na budowie lub inną.
Moje umiejętności to spawanie,
naprawa samochodów oraz budowlane. Jestem osobą uczciwą, pracowitą i sumienną - 605 395 306
Mężczyzna 28 lat - prace budowlane i nie tylko - wynagrodzenie nie
gra roli - 500 336 915
Mężczyzna 29 lat - prawo jazdy
kat. B wykształcenie średnie - 508
804 880
Mężczyzna lat 31 - jako pracownik
gospodarczy, stróż, kierowca kat. B,
lakiernik, piaskarz, stolarz, pomocnik
budowlany lub inną. Także za granicą - 886 184 866
Mężczyzna, 45 letni - wykształcenie średnie techniczne, budowa
maszyn, w ciągłym zatrudnieniu,
szuka stabilnej i dobrze płatnej pracy.
Kreatywny i odpowiedzialny - 721
782 568
Młoda - dyspozycyjna, pracowita
- 721 470 127
Młoda dziewczyna - najlepiej jako
pomoc kuchenna, opiekunka, do
sprzątania lub roznoszenia ulotek 513 058 751
Młoda, ambitna - 1,5 roczne
doświadczenie w Kancelarii Radcy
Prawnego, bardzo dobre referencje,
pytania proszę kierować na adres
magdusha_m@interia.pl - 602
718 558
Młoda, dyspozycyjna - ambitna
szuka pracy na terenie Jeleniej Góry
- 607 386 180
Młoda, pracowita - podejmę pracę
na okres ferii zimowych na dogodnych warunkach - 691 516 480
Młody - podejmę każdą - 724
914 738
Młody 22 lata - dyspozycyjny,
komunikatywny, umiejący współpracować z innymi (3 lata stanowisko
kierownicze w handlu ) obsługa kasy,
komputera, uprawnienia na wózki
elektryczne - 511 98 966
Młody z doświadczeniem - w
branży budowlanej posiadam duże
doświadczenie, podejmę pracę od
zaraz - 691 373 486
Młody, ambitny - podejmę jakąkolwiek pracę - 796 432 155
Młody, dyspozycyjny - mężczyzna
podejmie pracę: wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera, znajomość języka
angielskiego, inne umiejętności w
zanadrzu - 793 212 533
Murarz lub płytkarz. Doświadczenie - 609 973 543
Murarz - szukam pracy na budowie lub przy remoncie mieszkania od
A do Z najchętniej okolice Lubania,
Lwówka, Gryfowa - 501 660 776

Na 1/2 etatu - młoda, energiczna,
znam j. niemiecki, kelnerko - barmanka lub inne - 722 242 922
Na 1/2 etatu - podejmę pracę od
zaraz, wykształcenie średnie, wiek
29 lat - 792 183 918
Na czarno w Niemczech - w charakterze opiekunki osoby starszej,
najlepiej chodzącej - 785 184 993
Na ferie - chciałbym podjąć pracę na
ferie i weekendy, mam 17 lat, miły i
komunikatywny, o kontakt prosiłbym
po godz. 16 ze względu na szkołę
e-mail: latynos92@gmail.com - 693
078 841
Na luty - podejmę pracę jako animator na półkoloniach, hostessa,
pomoc biurowa itp. Studiuję (luty
wolny). justyna1944@gazeta.pl 665 780 154
Na nocki - naprawa pojazdów,
blacharz - lakiernik, stróż, pomocnik
w piekarni, kierowca, oraz inne propozycje. Za dnia zajmuję się córką,
przyjmę każdą ofertę - 606 190 898
Na nocki - od zaraz podejmę pracę
na nocki - 512 541 844
Na produkcję - na linii produkcyjnej
- pilnie - 511 298 966
Najchętniej jako pokojowa na terenie Świeradowa Zdr. - 663
372 932
Najlepiej jako pomocnik murarza
- dekarza, zbrojarza. Może też być
jako pracownik produkcji lub stróż 721 276 724
Natychmiastowo - jakąkolwiek
- posiadam prawo jazdy kategorii ‘’B”
oraz uprawnienia na wózki widłowe
- 500 343 427
Nauczyciel, tłumacz - Biegła
znajomość języka francuskiego i
angielskiego. Podejmę pracę w charakterze nauczyciela lub tłumacza
(doświadczenie w obu dziedzinach).
Podejmę prace od zaraz. - 510
026 445
Niemiecki, angielski.. – młody,
pilny inteligentny po studiach szuka
pracy - 791 514 103
Ochroniarz - jako pracownik
ochrony. - 512 541 844
Od poniedziałku do piątku - doświadczenie; sprzedawca, barmanka,
kelnerka, pokojowa. Na terenie
Karpacza - 503 544 564
Od zaraz - 29 lat fizyczną lub jako
kierowca - 509 360 830
Od zaraz - mam 21 lat, skończona
szkołę średnią, ze znajomością kasy
fiskalnej. Jestem osobą pracowitą,
zaradną, szybko uczącą się, zacznę
od zaraz - 661 279 210
Od zaraz - mam 27 lat, podejmę
każdą pracę od zaraz. Posiadam
umiejętności w zakresie budownictwa, mechaniki samochodów,
naprawy różnych sprzętów, spawania oraz umiejętności w zakresie
stolarstwa. - 605 395 306
Od zaraz - mam 31 lat, prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na widlaka,
dobra obsługa komputera. Pracowałem jako dekarz wcześniej też na
produkcji - 697 791 853
Od zaraz - mężczyzna 44 lata
uczciwy, dyspozycyjny, pracowity
podejmie każdą pracę w kraju lub
zagranicą - 604 147 034
Od zaraz - podejmę pracę w Jeleniej
Górze i okolicach - 796 084 071
Od zaraz - poszukuję pracy chałupniczej od zaraz. Posiadam komputer
dostęp do Internetu, drukarkę, faks.
Kontakt E-mail Luska507@wp.pl 792 183 918
Od zaraz - studentka zaoczna (studia tylko, co 2 weekend) podejmie
pracę od zaraz. Szybko się uczę i
lubię wyzwania - 783 275 026
Od zaraz - średnie, prawo jazdy,
dyspozycyjny, bez zobowiązań,
grupa, parę szkoleń i uprawnień 792 231 058
Ogólnobudowlany - 37 lat,
duże doświadczenie w remontach i
w budowie domów - 501 073 796
Pedagog, sprzedawca - młody
ambitny mężczyzna podejmie pracę
jako pedagog opiekun w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych, lub
jako sprzedawca w saloniku prasowym. - 518 054 323
Pełna dyspozycja - podejmę pracę
w roli kelnerki/barmanki W Jeleniej
górze i okolicach. Od zaraz - 796
084 071
Pilnie prace fizyczną - malarz,
konserwator, pomocnik budowlany
- delegacje - 667 456 330
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Podejmę każdą pracę - 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
Podejmę pracę - 883 006 010
Pojadę do pracy do opieki - na
podmianę do Niemiec - 669 754
214
Pokojowa - na terenie Karpacza
- 694 315 156
Pomoc kuchenna - mam doświadczenie jako kucharz 4 lata - 667
417 496
Pomoc kuchenna, pokojowa - 23
lata, miła, uczciwa, solidna, pracowita, dysponuje czasem 7-16 - 792
876 441
Pomoc kuchenna/kucharz - po
szkole gastronomicznej z papierami
do wykonywania zawodu. Miły i
bardzo pracowity w swoim zawodzie.
Wchodzi praca również z zakwaterowaniem - 663 577 547
Pomoc kuchenna, kucharz - młody
dyspozycyjny 24h na dobę, rzetelny,
mam 2 letnie doświadczenie - 781
145 918
Pomoc w pensjonacie - w zamian
za mieszkanie oraz pensję pomogę
w prowadzeniu pensjonatu: odp. na
maile, meldowanie gości, gotowanie
oraz wydawanie obiadów, częściowe
stróżowanie na obiekcie, prace ogrodowe - 726 249 258
Posiadam prawo jazdy kat. B
- praktykę w prowadzeniu busa,
uczciwy. mail: sq6dv@o2.pl - 794
244 948
Poszukuję inwestora - Nawiążę
współpracę z osobą chętna do wejścia w dochodowy biznes w branży
Foto Fashion, potrzebny kapitał to 60
tys. zł.. - 668 978 762
Praca biurowa - Młoda (23 l.),
dyspozycyjna, pracowita, z wykształceniem, Znajomość obsługi komputera, pakietu Office, prawo jazdy.
Podejmie pracę w biurze w charakterze sekretarki - asystentki - 605
678 032
Praca biurowa - podejmę stałą
pracę w Jeleniej Górze, wykształcenie wyższe (filologia polska),
znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych. W pracy ambitna i
sumienna, szybko się uczę. - 609
767 607
Praca biurowa i nie tylko, studentka ekonomii zaoczna - 691
759 484
Praca biurowa od marca - 25 latka
podejmie pracę stałą na terenie
Jeleniej Góry, mgr zarządzania i
marketingu, obsługa komputera,
urządzeń biurowych, staż-1 rok jako
pracownik biurowy Kontakt:aniolek22b@op.pl
Praca chroniona - 33 letni rencista, podejmie pracę w Zakładzie
pracy chronionej. W pełni sprawny
ruchowo i umysłowo - 608 498 262
Praca dodatkowa - kobieta 40 lat,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
w pracy w biurze poszukuje pracy
dodatkowej po godzinie 16 oraz w
weekendy. - 604 531 525
Praca dodatkowa - posprzątam,
zrobię zakupy, zaopiekuję się starszą
osobą, dojadę - 607 370 615
Praca na ferie - dziewczyna 16 lat
na okres ferii - 609 763 776
Praca na ferie zimowe - sympatyczna dziewczyna, łatwo nawiązuję
kontakt z ludźmi - 18 lat - 693 206
737
Praca na nocki - w trybie nocek:
blacharz-lakiernik, praca w piekarni,
kierowca, stróż - 606 190 898
Praca na weekendy i ferie - dwie
17-sto latki poszukują pracy na
weekendy i ferie zimowe. Podstawa
j. niemieckiego. - 726 118 188
Praca popołudniowa - 17 latka
podejmie pracę - 664 669 238
Praca w soboty - podejmę prace
w sprzątaniu domu Mam 16 lat,
uczciwa, dyspozycyjna - 609 763
776
Praca za granicą - jako zbrojarz 660 765 208
Pracownik ochrony - od zaraz
podejmę prace w Jeleniej Górze 512 541 844
Pracownik ochrony - podejmę
pracę w Jeleniej Górze - 696 465
296
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PRAWO jazdy B, C, uprawnienia - na
wózki i koparko-ładowarki. Szukam
stałej pracy - 668 306 116
RECEPCJONISTKA - podejmę
pracę dodatkową na recepcji w
hotelu lub pensjonacie. Tylko na
nocne zmiany, gdyż mam już pracę
dzienną. Doskonała znajomość j.
angielskiego i czeskiego. Doświadczenie - 793 240 586
SAMODZIELNY kucharz - na terenie Cieplic i okolic - 601 392 603
SERWISANT systemów informatycznych - Podejmę współpracę z
ﬁrmami (głównie hotele i restauracje) w zakresie obsługi sprzętowej
komputerów, oprogramowania, oraz
konsultacji merytorycznych. - 692
4619 83
SOLIDNY pracownik - chętny do
pracy 23 lata, doświadczenie w
handlu prawo jazdy kat B, pozytywnie nastawiony od zaraz rożne
propozycje - 693 004 090
SOLIDNY pracownik - przy drobnych
pracach budowlanych - ostatnie
cztery lata wstawiałem okna i drzwi
antywłamaniowe, posiadam auto,
prawo jazdy kat. B, certyfikat do
montażu drzwi antywłamaniowych
- 516 069 195
SPRZĄTANIEM - w godzinach do
południa proszę o poważne oferty
- 664 675 185
SPRZEDAWCA - 40 lat, kobieta,
doświadczenie, dyspozycyjna,
podejmie pracę od zaraz - 691
019 891
SPRZEDAWCA - Jestem osobą
uczącą się w kierunku sprzedawca.
Praca na weekendy i po godzinach
lekcyjnych - 722 105 465
SPRZEDAWCA 22 lata - podejmie
pilnie pracę - mężczyzna - 511
298 966
SPRZEDAWCA po ZSZ - wykształcenie zawodowe - sprzedawca, wiek
19 lat - 663 369 161

SPRZEDAŻ internetowa - podejmę
się sprzedaży internetowej na Polskę, Czechy i Słowację. Bardzo
dobrze znam język Czeski i Angielski. Pracę podejmę jako dodatkową
po godzinach. - 793 240 586
STAŁA praca lub staż - młoda (23
l.) ambitna, dyspozycyjna. Obsługa
komputera, pakietu Ofﬁce, prawo
jazdy, wyższe wykształcenie. E-mail:
villemii@interia.pl - 509 507 930
STAŻ lub stała praca - 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
STOLARZ - mam doświadczenie,
może być za granicą - 886 184 866
STRÓŻ - lub pracownik ochrony w
Jeleniej Górze - 512 541 844
STUDENT - podejmie pracę - 691
777 674
STUDENTKA 3 roku anglistyki podejmie pracę na weekendy oraz
w tygodniu. Doświadczenie w pracy
w kawiarni, sklepie odzieżowym, w
uczeniu j. angielskiego. Ukończyłam technikum hotelarskie - 601
765 241
STUDENTKA szuka pracy - Studentka ostatniego roku socjologii
(system zaoczny) szuka pracy.
Jestem komunikatywną, ambitną,
punktualną i odpowiedzialną osobą.
Zachęcam do nawiązania współpracy - nati-1985@tlen.pl - 790
542 182
STUDENTKA zaoczna - 23 lata,
licencjat z pedagogiki. Doświadczenie w pracy z dziećmi, za barem i
w biurze, obsługa kasy fiskalnej.
Podejmę pracę na cały etat w Jeleniej Górze - 661 702 037
STUDENTKA zaoczna - w ochronie,
w sklepie, w biurze obsługa komputera, kasa ﬁskalna, doświadczenie w
ochronie - 517 615 285

SZEF kuchni-dietetyk - Podejmę
współpracę - 792 852 464
SZKLARSKA Poręba - każdą prace
fizyczną, wiek 33 lata - 724 451
499
SZUKAM pracy - na budowę lub
kierowca - 721 120 048 lub 757
612 404
SZUKAM pracy - pilnie - praca kierowca kat. B - 721 581 679
SZUKAM pracy chałupniczej – np..
składanie długopisów, zabawek, itp.
- 782 811 400
SZUKAM pracy od lutego - kobieta
37 lat, wieloletnie doświadczenie w handlu, odpowiedzialna,
sumienna, uczciwa - 606 313
579
SZUKAM stałej pracy na umowę,
24 lata biegle posługuję się językiem niemieckim plus doświadczenie w obsłudze klienta! Nie
przyjmuje OFE i ubezpieczeń
kontakt tylko na e.mail ela.hardel@wp.pl
ŚREDNIE - prawo jazdy, obsługa
klienta, programów Gastro
Subiekt, Kasiarz itp. Dyspozycyjny - 792 231 058
TECHNIK mechanik - monter
konstrukcji aluminiowych, ślusarz
narzędziowy. Prawo jazdy B, wiek
22 lata Dyspozycyjny lub inne 667 601 493
TECHNIK żywienia-dietetyk - 15
lat doświadczenia w gastronomii, instruktor praktycznej nauki
zawodu, mistrz w zawodzie, znajomość systemu HACCP, j.niemiecki
- 500 030 677
TURYSTYKA - profesjonalista w
turystyce krajowej i zagranicznej
podejmie pracę na 1/2 etatu - 693
406 395
TYLKO nocki - podejmę pracę jako
sprzedawca najlepiej w sklepie
nocnym interesuje mnie zmiana
tylko w nocy - 886 015 533

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

TYNKARZ monter gk - szukam
pracy za granicą jako tynkarz, monter gk oraz prace wykończeniowe,
wieloletnie doświadczenie - 660
788 695
UCZCIWY emeryt (55 lat) - podejmie
dodatkową pracę w okolicy Karpacza, Ścięgien, Miłkowa, Kowar,
Mysłakowic. Prawo jazdy kat. B,
dysponuję samochodem - 515
434 142
W budownictwie - jestem doświadczony w budowie dróg i remontów z
nimi związanych - marek231982@
tlen.pl
W charakterze ochroniarza - w
obiektach handlowych lub dozorcy
- konserwatora w obiektach użyteczności publicznej. Prawo jazdy kat. B,
dyspozycyjny - 600 696 893
W Cieplicach - kobieta 30 lat - 784
016 589
W gastronomii - kobieta lat 28 podejmie pracę (dorobi) w gastronomii
- 783 747 045
W gastronomii lub w innej dziedzinie
- wykształcenie średnie (matura)
- mam 33 lata, jestem pracowita
i odpowiedzialna, nie palę - 723
699 359
W godzinach od 9-10 do 17-18 - W
godzinach od 9-10 do 17-18 - 609
437 905
W godzinach popołudniowych - na
3-4 godziny dziennie - 661 495 910
W hurtowni, kierowca - pomocnik
kierowcy, dyspozycyjny - 505 288
212
W Karpaczu lub Kowarach - jako
pomoc kuchenna, pokojówka od
pn - pt w godzinach 8-14, mam
24 lata. Jestem osoba sumienna i
chętna do pracy - 601 712 749
W sklepie, hurtowni - dział ogrodniczy, dobre rozeznanie w środkach ochrony roślin. Tylko praca
na stałe - 600 696 893
WIEK 21 lat - posiadam doświadczenie na stanowisku sprzedawcy oraz prawo jazdy kat. B.
Nie posiadam nałogów - 605
316 664
WIEK 24 lata budowlaniec
- posiadam doświadczenia
ogólnobudowlane, a ogólnie
regipsy i wykończenia wnętrz.
Posiadam prawo jazdy kategorii
B - 605 375 995/669 411 420
WŁASNA działalność - mężczyzna 30 lat, własna działalność
gospodarcza podejmie pracę.
Prawo jazdy B, auto, dyspozycyjny - doświadczenie jako
kurier - 515 128 304
WYKSZTAŁCENIE średnie prawo jazdy kat. B - 665 304
505
WYKSZTAŁCENIE wyższe mężczyzna w wieku 26 lat z
dyplomem mgr podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry i okolic. Prawo jazdy kat. B, własny
samochód, doświadczenie w
handlu - 791 560 269
Z własnym busem - 29 lat, niekarany, dyspozycyjny, uczciwy,
doświadczony kierowca,
własne auto dostawcze Fiat
Ducato Maxi 1,5 ton. Prawo
jazdy kat. B, B+E Podejmie
pracę (współpracę) b. dobra
topografia miasta i okolic. - 695
924 988
ZA granicą - na budowie jako
zbrojarz - 660 765 208
ZA granicą jako zbrojarz - 660
765 208
ZAROBKOWĄ godnie płatną
doświadczenie w: budowlanka,
prawo jazdy kat. C, uprawnienia na wózki jezdne i widłowe
tzw. (złota rączka) - 661 411
654

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe bez pośredników mieszkanie do 40 m2 w Jeleniej
Górze lub Cieplicach - w rozsądnej
cenie - 888 764 120
3 pokojowe - dla zdecydowanego
klienta poszukuję mieszkania gotówka - NM 5877 - 500 122 446
MIESZKANIE - dla zdecydowanego
klienta w Jeleniej Górze do drugiego
piętra - N.Ż Lic. 9549 - 509 156 552
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
Zabobrzu II lub III, bez pośredników
- 668 102 271
MIESZKANIE do 50000 tys. - okolice
Jeleniej Góry - pośrednikom dziękuję
- 697 994 542
MIESZKANIE w Jeleniej! - bądź
okolicy - 9549 - 793 363 574
MIESZKANIE w Piechowicach zdecydowana osoba - 9549 - 793
363 574
PILNIE 2 pokoje - Na Zabobrzu II
lub III, do 140 tys. do 2-iego piętra
włącznie, najlepiej z balkonem. NŻ.
Lic. 9549 - 660 408 360
DLA zdecydowanego klienta działkę
Świeradów Zdrój i okolice. Osoba
odp. zawodowo: Banaszak Dorota
licencja 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
PILNIE kawalerka - w Jeleniej Górze
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
STARY dom - w Szklarskiej Porębie
lub w okolicy do kapitalnego - 506
088 401

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
2 pokojowe (1/2 domu w Sobieszowie) - 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, M4, 2p, 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
KAWALERKA 30 m2, II piętro (okolice Żeroma) - 604 221 464
MIESZKANIE II poziomowe w
centrum Cieplic 82 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, w tym salon z
kominkiem po remoncie, ogrzewanie gazowe - 235000 zł - 721
553 099
KOMFORTOWE mieszkanie 52,3
m2 Zabobrze III - po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, dwa pokoje,
kuchnia w zabudowie, przedpokój
szafa Komandor - 21500 zł. - 517
785 234
POSIADŁOŚĆ Szklarska Poręba
Dolna, Górzyniec ul. Górna 24.
Budynek mieszkalny 224 m2, 8
pokoi , 3 kuchnie z 3 łazienkami,
2 garaże, warsztat, domek letniskowy, 3 pomieszczenia gospodarcze, działka budowlana 4400 zł.
Cena 800000 zł - 501 182 005
HALA produkcyjna 900 m2 z
działką przy hali 600 m2 - cena
900000 zł. - 501 182 005
MIESZKANIE 46 m2, II piętro,
Zabobrze I, dwa pokoje, budynek
ocieplony, 2950 zł/m2 - do negocjacji - bez pośredników - 664
362 319

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

MIESZKALNO - pensjonatowy
dom w Sosnówce - centrum. Pensjonat na 180 osób z możliwością
rozbudowy - super lokalizacja,
cena 450000 zł - 75 76 10 221 - 668
103 460
289414. 105 tys. za dwa pokoje - po
remoncie (wymienione instalacje,
nowy piec gazowy, nowe okna,
panele) w Jeleniej Górze. Cena do
negocjacji L. 5524 - 600 406 805
289501. 108 000 zł mieszkanie mieszkanie, 35 m2, po kapitalnym
remoncie, 2 pokoje, pierwsze piętro,
bliskie centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic.
9549 - 667 219 752
289291. 119 tys. Piechowice - 2
pokoje, na parterze w bloku, centrum - lic. nr 9482, Pelkom - 606
405 109
289842. 3 pokoje - atrakcyjna cena,
55 m2. Spokojna okolica. Pierwsze
piętro, balkon. po remoncie do
odświeżenia. Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
288788. 4 pokojowe - Zabobrze II 4
pokoje, 85 m2, II piętro, duży balkon,
cena 280.000 zł. Pelkom lic. 3454 693 539 967
290028. 54 m2 na Kiepury - 2
pokoje, drugie piętro, łazienka z
oknem. Czynsz tylko 220 zł. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
289504. 64 m2 na Zabobrzu II mieszkanie 3 pokojowe, wysoki
parter, w wieżowcu 207 000 zł. NŻ
Lic. 9549 - 667 219 752
288803. 70 m2 - Miłków - 2 pokojowe, parter, duża kuchnia, tanie w
utrzymaniu cena 128.000 zł. Pelkom
lic. 3454 - 693 539 967
290031. 71 m2, na Kiepury - 3
pokoje, możliwość zrobienia czwartego, wysoki parter, z dużym balkonem. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
288721. Atrakcyjne trzypokojowe
- Mieszkanie 63 m2, I piętro z balkonem, w kamienicy po remoncie
niedaleko centrum. Nieruchomości
Partner - lic. zaw. 4917 - 604 508
308
288730. Cieplice - dwupokojowe Mieszkanie na Oś. Orlim, III piętro,
47 m2, cena 150 tys. zł . Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
289838. Deweloperskie - dwupokojowe 55,5 m2 na pierwszym
piętrze w nowym budynku. Gładzie,
panele, stolarka drzwiowa. Roksanes Żukowski lic. nr 7867 - 508
240 831
288739. Dom na wsi - 250 m2 pow.
całkowitej, 1300 m2 działki. po
remoncie, z dużym pomieszczeniem
gospodarczym, 7 km od Jeleniej
Góry. 280 000 zł do negocjacji. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
288740. 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
289497. Dom z potencjałem - o charakterze willi, 360 m2 powierzchni
całkowitej, 180 m2 powierzchni użytkowej. 1939 m2 działki. Atrakcyjna
oferta. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
289677. Działki Cieplice - bezpośrednio, budowlane, uzbrojone,
wszystkie media, piękny widok, obok
Słonecznej Doliny, doskonała cena osiedlecieplice@vlt-polska.pl
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OG£OSZENIA
288799. Kawalerka na Zabobrzu
II - w pełni umeblowana i wyposażona, po kapitalnym remoncie, cena
135.000 zł. Pelkom lic. 3454 - 693
539 967
290733. Kiepury 119 tys. - jednopokojowe, 2 piętro, ogrzewanie z sieci,
do zamieszkania, tanie utrzymanie,
bez pośredników - 501 736 644
289671. Kiepury 36 m2 - bez pośredników, ładne jednopokojowe na 2
piętrze, ogrzewanie miejskie. Do
zamieszkania, tanie, wygodna lokalizacja Kiepury 27 - 502 175 903
289831. Lokal usługowy - lokal
usługowy w nowo budowanym
budynku na osiedlu w Cieplicach.
Roksanes Żukowski lic. nr 7867 508 240 831
289827. Luksusowy apartament bardzo nowocześnie wykończony
apartament w centrum miasta.
Roksanes Żukowski lic. nr 7867 508 240 831
289833. Mieszkanie 150 tys. - po
remoncie. Ciekawa okolica. Blisko
centrum. Atrakcyjna oferta. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
288714. Mieszkanie dwupokojowe - przy ulicy Różyckiego na IV
piętrze z balkonem. Cena 148.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy - Lic.
9549 - 509 156 552
288851. Mysłakowice - kawalerka
- ładna, słoneczna, 1 p - 85 000 zł.
- 606 644 437
288792. Nowe 2 pokojowe - do
własnego wykończenia przy ul.
Złotniczej - 693 539 967
289816. Nowe mieszkania - prosto
od dewelopera, nowe mieszkania
dwu i trzypokojowe w Cieplicach.
Roksanes Żukowski lic. nr 7867 508 240 831
288085. 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 288737. Nowy dom - 465 tys. Atrakcyjnie położony nieduży, dom
czeka na nowego właściciela. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 869 172
289822. Pensjonat - pięknie położona willa w środkowej części
Szklarskiej Poręby w bardzo atrakcyjnej cenie. Roksanes Żukowski lic.
nr 7867 - 508 240 831
288785. Słoneczna Dolina - Komfortowe 68 m2, 2 sypialnie salon z
aneksem - NM 5877 - 500 122 446

PRENUMERATA

288734. Szeregówka w Sobieszowie - dom z 86 roku z widokiem na
Chojnik. Cena 460 tys. zł. Nieruchomości Partner - lic. zaw. 4917 - 604
508 308

290371. Świeradów - mieszkanie 3
pokojowe 55 m2 za 240 tys. ABN
Stępień nr lic. 7867 - 514 600 102
289940. Trzypokojowe Kolberga
- mieszkanie z balkonem 51 m2,
170000 zł. os. odp. zaw.: R.Żukowski
lic. 7867 - 508 240 828
290335. W centrum miasta - trzypokojowe 90 m2 po kapitalnym
remoncie na pierwszym piętrze z
dwoma balkonami N.Ż Lic. 9549 509 156 552
289284. Wojcieszyce - 378 tys. dom na niedużej działce - lic. nr 9482
Pelkom - 606 405 109
105 tys. za dwupokojowe - mieszkanie dwupokojowe po remoncie
(wymienione instalacje, nowy piec
gazowy, nowe okna, panele) w Jeleniej Górze. Lic. 5524 - 600 406 805
108 000 zł. mieszkanie - 35 m2, 2
pokoje, jeden z aneksem kuchennym, wysoki parter, bezczynszowe,
bliskie centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic.
9549 - 667 219 752
119 tys. - Kiepury 36 m2, 2 piętro
sprzedam bez pośredników - 502
175 903
125 tys. - mieszkanie 50 m2. Okolica
ul. Złotniczej Jelenia Góra ABN Stępień nr lic. 7867 - 514 600 102
2 pokoje - w samym centrum JG, 35
m2, I piętro. Cena 126 tys. NŻ. Lic.
9549 - 660 408 360
2 pokoje przytulne - po kapitalnym
remoncie z balkonem bezczynszowe
- 511 089 923
2 pokoje w Cieplicach - mieszkanie
47 m2, 2 pokoje, III piętro, 145.000
zł. CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792 - 661 114 212
2 pokojowe 110000 zł. deweloperskie - na wysokim parterze blisko
ścisłego centrum Jeleniej Góry,
bezczynszowe - 602 727 242
2 pokojowe centrum - w ścisłym
centrum w budynku z cegły. 45,9 m2
umeblowane. Bardzo niski czynsz 90
zł (w tym zimna woda i TV kablowa).
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
2 pokojowe mieszkanie - 40 m2
na Zabobrzu ll (ul. Elsnera) bardzo
ładne, słoneczne, niski czynsz, nowe
okna, gładzie, budynek ocieplony 604 867 757
2 pokojowe mieszkanie - w Cieplicach, 48 m2. 150 tys. do negocjacji.
Lic. 7453 - 785 535 613
2 pokojowe w centrum - 37 m2, 2
piętro, cena 125 000 - NM 5877 500 122 446
2 pokojowe w Cieplicach - z balkonem. NKról - 600 258 703
2 pokojowe za 125 tys. - ok. Złotniczej w JG 50 m2 ABN Stępień nr lic.
7867 - 514 600 102
2 pokojowe Zabobrze - 47 m2 na 2
piętrze, cena 143 000 - NM5877 500 122 446

2 poziomowe - bardzo ładne mieszkanie w Cieplicach 82 m2 NŻ 9549
- 793 355 015

63 m2 Kiepury - mieszkanie na
drugim piętrze, czynsz 230 zł, lic.
5524 - 662 112 344

28 000 zł działka - budowlana, 3709
m2 w Pasieczniku. NŻ Lic 9549 - 667
219 752

80 m za 110 tys. - mieszkanie w
Mysłakowicach - nowe centralne i
okna + piwnica komórka, strych 604 499 162

28 000 zł. działka - budowlana, w
Pasieczniku. 3709 m2 powierzchni,
prąd przy działce. OKAZJA NŻ Lic.
9549 - 667 219 752
2-POKOJOWE mieszkanie - na
Zabobrzu, parter, 35,2 m, 129 tys.,
bez pośredników - 505 865 407
3 pokoje - po remoncie, 55 m2.
Pierwsze piętro, balkon. Bardzo
atrakcyjna oferta. Spokojna okolica.
Polecam lic. 9549 - 793 363 574
3 pokoje Zabobrze - zdecydowany
klient z gotówką - nr lic. 5877 - 515
285 788
3 pokojowe - po remoncie. NKról 600 258 703
3 pokojowe 94 m2 - przestronne,
rozkładowe, 2 balkony. Mieszkanie
po remoncie, nowa instalacja elektryczna Do mieszkania przynależy
duża piwnica. W kamienicy wykonano remont dachu oraz klatki schodowej - nr lic. 5877 - 515 285 788
3 pokojowe blisko centrum - rozkładowe mieszkanie w bliskiej okolicy
Akademii Ekonomicznej 75 m2.
Cena 250 000 zł. Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677

A PA R TA M E N T K a r p a c z 2-pokojowy (64 m2) apartament w
kamienicy z widokiem na góry. 288
000 zł. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
BARDZO ładne mieszkanie - 2
pokojowe 45,25 m2 w centrum
Sobieszowa NŻ 9549 - 793 355
015
BARDZO tanie - mieszkanie
3-pokojowe o powierzchni 69,20 m2
na wysokim parterze w 4-piętrowym
budynku, Zabobrze II, rozkładowe,
balkon, bardzo dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
BEZPOŚREDNIO sprzedam mieszkanie do remontu 38,30 m2,
2 pokoje, II piętro, Karłowicza,
120.000. - 608 486 813
BUDYNEK mieszkalno gospodarczy - 240 m2, warsztat, stacja paliw,
magazyn na działce 032h przy drodze w Pławnej - 504 201 580
CENTRUM 65 m2 - ładne, czyste
mieszkanie na pierwszym piętrze w
bloku czteropiętrowym. Okna nowe
PCV - nr lic. 5877 - 515 285 788

3 pokojowe Zabobrze II - 63, 57 m2,
rozkładowe, słoneczny balkon. Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677

CENTRUM Cieplic - mieszkanie do
remontu 54 m2 plus 20 m2 pomieszczenia gospodarcze - 500 122 446

36 m2 w Piechowicach - 119 tys.,
blok, centrum - lic. nr 9482 - 606
405 109

CENTRUM niedrogo! - mieszkania
2 pokojowe w centrum miasta. 34
m2 - 108 000 zł. 43 m2- 120 000 zł.
Mieszkania po kapitalnym remoncie.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677

43 m2 za 120 tys. - w Jeleniej Górze
Lic. 5524 - 600 406 805
46 m2 na Różyckiego - bardzo ładne
mieszkanie 2-pokojowe na drugim
piętrze 150 000 tys. nr lic. 5877 - 515
285 788
50 m2m 2 pokoje - w okolicy Morcinka - lub zamiana - NKról - 600
258 703
52 m2 centrum - dwupokojowe
zadbane mieszkanie na drugim
piętrze czynsz 93 zł. - lic. 5524 - 662
112 344
54 m2 Zabobrze II - ładne trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze,
atrakcyjna cena - lic. 5524 - 662
112 344
54 m2 Zabobrze II - mieszkanie
trzypokojowe, atrakcyjna cena, lic.
5524 - 662 112 344
58 000 zł działka - budowlana, z
planem zagospodarowania przestrzennego, 1372 m2, prąd, studnia,
przy drodze asfaltowej - NŻ Lic. 9549
- 667 219 752
5HA w Łomnicy - 5ha w Łomnicy 781 050 463

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!

CIEPLICE - Orle - bez pośredników, 3 pokoje, IVp, słoneczne,
rozkładowe, opcjonalnie garaż - 603
502 232
CIEPLICE 63 m2 - na parterze,
mieszkanie po remoncie z ogrodem
nr Lic. 5877 - 515 285 788
CZĘŚCIOWO umeblowane - bardzo
ładne mieszkanie, blisko centrum
miasta Jeleniej Góry NŻ 9549 - 793
355 015
DOM - bliźniak w Jeżowie - nowy,
cena do rozmów. Ewelina Jarząbek
ABN Stępień Nieruchomości os.
odp. R. Żukowski nr lic. 7867 - 514
600 108
DOM 126 m2 - nowy w centrum
Jeżowa S. Świetna lokalizacja,
atrakcyjna cena! Osoba odp. nr Lic.
5627 Dominika Skoczeń Cichońska
Więcej informacji: Wojciech Gegotek
ABN STĘPIEŃ - 662 009 700
DOM 179 tys. zł. - 14 km od Jeleniej
Góry, stan surowy zamknięty, pow
użytkowa 150 m2, działka 800 m2,
bez pośredników - 696 421 853

25

DOM 260 m2 - na działce 1200 m2
w Kostrzycy - 603 091 211

KOMARNO - piękna działka do
sprzedania - 609 615 656

DOM mieszkalny - Podgórzyn, 180
m, 4 sypialnie (dwie z antresola),
salon z kominkiem, jadalnia, nowa
kuchnia, ogrzewanie gaz, garaż,
ogród - 508 126 143

KOMARNO działka budowlana atrakcyjne położona, widok na góry,
dojazd-droga asfaltowa, 30 arów, 70
zł. /m do negocjacji - 600 031 092

DOM mieszkalny - położony w
centrum Jeleniej Góry. Do remontu.
Cena 380 tys. - 792 299 950
DOM w Kamiennej Górze - wolnostojacy, 218 m2, działka 53 ary,
ogród, garaż - 602 501 955
DOM w Karpaczu 497 tys. - atrakcyjna cena, po remoncie, duża
działka oraz powierzchnia dom.
Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793 363
574
DOM w Piechowicach - cena 370
tys. zł - do rozmów Ewelina Jarząbek
ABN Stępień Nieruchomości os.
odp. R. Żukowski nr lic. 7867 - 514
600 108
DWUPOKOJOWE 70 tys. - ładne
2 pokojowe mieszkanie 49 m2 za
jedyne 70 tys., os.. odp. zaw.: R.
Żukowski lic. 7867 - 508 240 828
DZIAŁKA budowlana - W Rybnicy
6200 m2. cena 20 zł. m2.Pośrednikom dziękuję - 515 287 206
DZIAŁKA w Łomnicy - bez pośredników - 693 307 360
ELEGANCKIE mieszkanie - 3
pokojowe w okolicach Małej Poczty
o powierzchni 64 m2, budynek wielorodzinny, duży słoneczny balkon,
podłogi panele, w kuchni i łazience
kaﬂe, atrakcyjna cena - lic. 2400 669 620 071
GARAŻ murowany - centrum Jeleniej Góry ul. Zamenhofa - 510 124
844
GARAŻ murowany w centrum cena 14.900 do uzgodnienia - 691
081 217
GOSPODARSTWO - budynki
mieszkalno gospodarcze poniemieckie w pięknej okolicy z ziemią
lub bez - staw, las - 504 201 580
JELENIA Góra - Czarne - 2ha - 781
050 463
KAWALERKA - 28 m2, po remoncie, balkon, 119.500 zł., CeLDOM,
licencja zawodowa nr 7792 - 601
758 845
KAWALERKA - w Mysłakowicach,
36 m2, 1 piętro, do zamieszkania od
zaraz - 607 422 284
KAWALERKA 88 tys. - po remoncie,
trzecie piętro w centrum, lic. 5524 662 112 344
KAWALERKA ul. 1 Maja - mieszkanie 28 m2 po remoncie niska cena
- lic. 5524 - 662 112 344
KAWALERKA Zabobrze III - 35 m2
bardzo ładna, nowe okna PCV - 125
000 - nr lic. 5877 - 515 285 788

KOMFORTOWE mieszkanie - 3
pokojowe ok. centrum. 74 m2 po
generalnym remoncie. Lic. 7453 785 535 613
KOMFORTOWE mieszkanie - na
Kochanowskiego - NKról - 600
258 703
KOMFORTOWE, 92 m2 - czteropokojowe z osobnym wejściem,
2 tarasy, atrakcyjna lokalizacja,
280.000 zł., CeLDOM, licencja
zawodowa nr 7792 - 601 758 845
LUKSUSOWE 80 m2 - mieszkanie,
71 m2 powierzchni użytkowej, 3
pokoje, pierwsze piętro, z wyposażeniem. Spokojne osiedle Jeleniej
Góry. 355 000 zł do negocjacji. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
ŁADNA kawalerka - cena 85.000
zł. - lic. 5908 - 723 143 566
ŁADNE 2 pokojowe - mieszkanie w
zadbanym budynku z cegły, czynsz
100 zł. Cena 125 tys. Lic. 11965 509 949 961
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. atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
ŁADNE mieszkanie - 2 pokojowe
o powierzchni 50 m2 na I-piętrze
okolice Małej Poczty, budynek wielorodzinny, niski czynsz, do zamieszkania od zaraz, rozsądna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - 3 pokojowe
bardzo ciepłe o powierzchni 76
m2 na I-piętrze budynku wielorodzinnego, słoneczne, bardzo niski
czynsz, cicha okolica, doskonała
lokalizacja, dobra cena - lic.2400 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - eleganckie 2
pokojowe o powierzchni 54 m2 na
2-piętrze w bloku 3 piętrowym na
Zabobrzu III, słoneczne, kuchnia w
zabudowie, przestronna łazienka lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNY dom 170 m2 - 4.5 a działki,
na prestiżowym osiedlu w Cieplicach. NKról - 600 258 703
M3 na Karłowicza - przestronne
mieszkanie o pow. 63m2 na bardzo
wygodnym 1 piętrze, z balkonem,
garderobą i piwnicą. Wymieniona
instalacja grzewcza, nowy junkers
i okna. Blok po termomodernizacji.
lic. 5524 - 503 111 466
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M3 na Zabobrzu II - 54 m2 idealny
rozkład, przestrzenne, słoneczne,
środkowe. Blok po termomodernizacji. II piętro, blok z windą. Atrakcyjna cena 160 tys. Lic. 5524 - 600
406 805
Mały domek - w Podgórkach około
100 m2 do remontu, na działce 2300
m2. Malowniczo położony. Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 - 509
156 552
Mieszkanie - 3 pokojowe Cieplice,
60 m2, po kapitalnym remoncie,
garaż, piwnica 180 tys. - 793 585
822
Mieszkanie - 36 m2 w Piechowicach tylko 88 tys. NŻ 9549 - 793
355 015
Mieszkanie - 46 m2, II piętro
Zabobrze I, dwa pokoje, budynek docieplony ( 2950 zł./m2 - do
negocjacji ), bez pośredników - 664
362 319
Mieszkanie - bardzo tanie
3-pokojowe o powierzchni 55,65
m2 na III-piętrze bloku 4-piętrowego,
środkowe, ciepłe, rozkładowe,
zadbane, doskonała lokalizacja,
atrakcyjna cena - 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. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie - lokal -gabinet - dwupokojowe 63 m2 w nowej kamienicy w okolicach A. Ekonomicznej.
Położone na wysokim parterze z
osobnym wejściem od ulicy. Dodatkowo piwnice o powierzchni 21
m2. N.Partner - lic. zaw. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie - tanie blisko Centrum Jeleniej Góry 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
Mieszkanie - ul Kiepury 36m 2
piętro, bez pośredników, cena 125
tys. - 502 175 903
Mieszkanie 2 pokoje - 47m2 po
remoncie. Bardzo atrakcyjna oferta.
Polecam - 9549 - 793 363 574
Mieszkanie 2 pokojowe - 50,79
m2, dobry standard, niski czynsz,
okna nowe, panele, 3 piętro, Zabobrze III - Lic. 2400 - 691 791 994
Mieszkanie 2 pokojowe - 52,5 m2,
dobry standard, niski czynsz, drugie
piętro, blisko Centrum atrakcyjna
cena. Lic. 2400 - 691 791 994
Mieszkanie 2 pokojowe - pierwsze
piętro, 50 m2 w Wojcieszowie - 693
393 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w Podgórzynie do wynajęcia 97 m2 z
antresolą (powierzchnia użytkowa
57,10 m2) - 606 457 745
Mieszkanie 2 pokojowe - w
zadbanym budynku Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe w JG –
ok. ulicy Złotniczej 50 m2 za 125
tys. ABN Stępień nr lic. 7867 - 514
600 102
Mieszkanie do remontu - Mieszkanie w centrum do remontu, trzy
pokoje, 59 m, 4 piętro, czynsz 140
zł., 150.000 zł, CeLDOM, licencja
zawodowa nr 7792 - 601 758 845
Mieszkanie po remoncie 94 m2
- 12 km od centrum. Cena: 190 000
zł. - 501 409 444
Mieszkanie w centrum - 2 pokojowe, 46 m2. Wyremontowane i
umeblowane. Cena do negocjacji
- lic. 7453 - 785 535 613
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe na II piętrze w kamienicy o
powierzchni 71 m2, rozkładowe,
doskonała lokalizacja, czynsz 220
zł., atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie w Cieplicach 3-pokojowe na I-piętrze w bloku
3-piętrowym o powierzchni 67,40
m2, duży balkon, doskonała lokalizacja, do remontu, atrakcyjna cena - lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Karpaczu - Górnym, 63 m2, I piętro, 2 pokoje,
kuchnia z jadalnią, łazienka, piwnica
o pow.30m, strych o powierzchni 35
m2, 288.000 zł., CeLDOM, licencja
zawodowa nr 7792 - 661 114 212

Morcinka 38 m2 - w kamienicy na
pierwszym piętrze. Cena do negocjacji - nr lic. 5877 - 515 285 788
Na gabinet lub kancelarię - mieszkanie na parterze przy głównej ulicy, 2
pokojowe, 74 m2 - Lic. 7453 - 785
535 613
Nowe mieszkanie - bezczynszowe
w Jeleniej Górze. Cena 132.000,
powierzchni 48 m2, bez pośredników
i prowizji. Do zamieszkania od zaraz
- 605 885 085
Nowy dom - wolnostojący 159 m2
na działce 850 m2 NM 5877 - 500
122 446
Obiekt w Jeleniej Górze - 15 pokoi,
2.6 ha gruntu pod hotel, dom starości, zajazd. NKról - 600 258 703
Oferta dla wymagających - Komfortowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie w Cieplicach, 83 m2,
trzy pokoje, I piętro, czynsz 80 zł,
ogródek do dyspozycji, 270.000 zł.
CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792 - 661 114 212
Okazja - działka J.G - pełne
uzbrojenie tanio sprzedam - bez
pośredników - 796 571 426
Okazja 90 m2 - dom w stanie
surowym otwartym Kowary - 667
252 525
Okazja działka budowlana - 3709
m2, z dostępem do prądu, ładnie
położona w Pasieczniku. Tylko 28
000 zł. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
Okazja! Mieszkanie bezczynszowe - w Jeleniej Górze, 52 m2
cena 85.000. Bez pośredników i
prowizji. Do zamieszkania od zaraz!
- 509 056 345
Okazyjnie dom 378 tys. - w Wojcieszycach, działka ok. 600 m2, po
częściowym remoncie - lic. nr 9482
Pelkom - 606 405 109
Okolice Intermarche - mieszkanie
49 m2, 2 pokoje, I piętro, ogródek,
175.000 zł. CeLDOM, licencja zawodowa nr 7792 - 661 114 212
Okolice parku - atrakcyjnie
zaaranżowane mieszkanie dwupokojowe z możliwością zrobienia
trzeciego pokoju, a nawet mieszkania dwupoziomowego (własnościowy strych) 159.000 zł., CeLDOM,
licencja zawodowa nr 7792 - 661
114 212
Parter w „starej” willi - z ogrodem
w Cieplicach. 31 5000 PLN - 668
677 841
Pensjonat w Karpaczu - 8 pokoi.
NKról - 600 258 703
Piękna działka w Komarnie - prąd
i warunki zabudowy na działce - 609
615 656
Piękna kawalerka - przy rynku w
centrum - 888 321 222
Pięknie położona działka - w Wojcieszycach z widokiem na panoramę
Karkonoszy o powierzchni ok. 3000
m - 600 552 310
Pięknie położony dom - w Milkowie na działce 2100 m. NKról - 600
258 703
Pilnie za gotówkę - mieszkanie 3
pokojowe, pierwsze piętro lub blok
z windą Zabobrze II, Zabobrze III.
Zdecydowany klient. N. Żebrowscy
- 667 219 752
Przytulne bardzo zadbane - bezczynszowe poddasze w Cieplicach
mierzone po obrysie 64 m2, ogródek,
garaż, piwnica, spokojna okolica 504 091 818
Przytulne mieszkanie na poddaszu - po generalnym remoncie z
garażem i ogrodem. 3 pokoje. Lic.
7453 - 785 535 613
Różyckiego 120 tys. - mieszkanie
dwupokojowe na Zabobrzu I, 37 m2,
trzecie piętro, blok czteropiętrowy,
wymienione okna. Lic. 5524 - 600
406 805
Szklarska Poręba - mieszkanie
2 pokojowe 50 m2 w dobrej cenie NM 5877 - 500 122 446
Tani dom - przedwojenny 8 km od
JG. Powierzchnia 160 m2, działka
600 m2. Cena 230 000 zł do negocjacji. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
Tanie mieszkanie - 2-pokojowe na
parterze o powierzchni 38,90 m2,
środkowe, rozkładowe, Zabobrze,
blok 4-piętrowy, ocieplony, zadbana
klatka schodowa, czynsz 162 zł/m-c,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071

Tanie mieszkanie - ładne 2 pokojowe o powierzchni 48 m2, środkowe, balkon od południa, niski
czynsz, Zabobrze, dobry standard,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071

3 pokoje centrum - po remoncie,
78 m2. Bardzo atrakcyjna oferta.
Mieszkanie idealnie nadaje się na
biuro. Starannie odrestaurowana
stolarka. 3 duże pokoje. Polecam.
N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574

Trzypokojowe Kiepury - ładne
zadbane 63 m2, drugie piętro,
czynsz tylko 230 zł., bardzo dobry
rozkład - lic. 5524 - 662 112 344

3 pokojowe po remoncie - 5O,8Om
1.5 - 781 075 527

Ul. Wyczółkowskiego - mieszkanie
63 m2, trzypokojowe, parter, 180.000
zł. CeLDOM, licencja zawodowa nr
7792 - 661 114 212

4 pokojowe mieszkanie - w centrum
- NKról - 600 258 703

W centrum Jeleniej Góry - 4 pokojowe 118 m2 NŻ 9549 - 793 355
015
W Szklarskiej Porębie - bardzo
ładnie mieszkanie 46,10 m2 NŻ
9549 - 793 355 015
Willa składająca się z 2 oddzielnych mieszkań w Cieplicach na
działce 1200 m. NKról - 600 258
703
Wojanów działka budowlana - 5,5
ara, dobra lokalizacja - 65 000 zł. 606 644 437
Zabobrze 160 tys. - sprzedam
mieszkanie trzypokojowe z balkonem, 54 m2, II piętro. Lic. 5524 - 600
406 805
Zabobrze 2 pokojowe, 3 piętro - mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu, ładne zadbane, z dużym
balkonem, mieszkanie z niskim czynszem 200 zł. 140000 zł. do negocjacji
lic. 3059 - 602 727 242
Zabobrze 46 m2 - bardzo ładne
na drugim piętrze. W cenie mieszkania pozostaje zabudowa kuchenna,
szafa typu komandor, nowe okna
PCV - 150 000 tys. - nr lic. 5877 515 285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie Zabobrze I, 38 m2,
koszt 1000 + liczniki - 662 337
306
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
Bez pośredników umeblowane
3 pokojowe mieszkanie na Placu
Ratuszowym 1200 zł. z czynszem
+ liczniki i jedno miesięczna kaucja - 075 75 263 36
Kawalerka - niedaleko Akademii Ekonomicznej - 604 221 464
Ciepły pokój, słoneczny, przytulny, c.o., świetny dojazd do
miasta (centrum) - dla dziewczyny
niepalącej - 608 884 006
Pokój z kuchnią 36 m2, ogrzewanie gazowe, parter koło Małej
Poczty 750 zł. + media - 660 670
990
Dwie kawalerki w domku jednorodzinnym - wspólna kuchnia i
łazienka. Mieszkanie ma osobne
wejście i parking - Jelenia Góra
oś. Czarne - 75 75 215 89
Do wynajęcia, sprzedaży dom połowa domu, nowy w Cieplicach
- 603 139 918
Mieszkanie dwupokojowe w
Cieplicach z miejscem parkingowym 800 + kaucja + liczniki - 502
351 405
W Cieplicach XX-lecia - pokój z
dostępem do kuchni i łazienki,
warunki komfortowe - 721 391
204
Willowe 4 pokojowe 120 m2,
blisko centrum - 75 75 33 463
2 pokoje - atrakcyjna oferta, 63 m2
po remoncie. Częściowo umeblowane, blisko centrum. Polecam. N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
2 pokoje na Zabobrzu - po remoncie,
atrakcyjna oferta! Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
2 pokojowe - balkon, 4 piętro, umeblowane. Zabobrze II - 630 zł. +
350, czynsz z CO+ media + kaucja
- niepalącym. Idealne dla pary lub
studentów. - 793 283 032
Lokal 100 m2 z parkingiem
przy Wolności - ogrzewanie
gazowe - 790 609 579

38 m2 - I piętro na ul. Karłowicza. 800
zł. + media - 502 740 038

750 zł. za kawalerkę - umeblowana,
ogrzewanie i Internet .Całkowity
koszt najmu to 750 zł plus media.
Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793 363
574
Atrakcyjne lokale - użytkowy i
biurowy w centrum Jeleniej Góry 513 018 455
Atrakcyjne mieszkanie umeblowane w spokojnej okolicy.
Atrakcyjna oferta. Nie duże opłaty.
Polecam. N.Ż lic. 9549 - 793 363
574
Bardzo ładne mieszkanie - w
centrum trzypokojowe umeblowane
na pierwszym piętrze od zaraz. Cena
1250 zł. w tym czynsz i ogrzewanie N.Ż Lic. 9549 - 509 156 552
Garaż do wynajęcia - Garaż do
wynajęcia - 600 158 517
Garaż do wynajęcia - w centrum
- 790 279 547
Kawalerka 750 zł. - Bardzo
ładna. Umeblowana. Koszt to 750
zł. plus media. W cenie jest ogrzewanie i Internet. Bardzo atrakcyjna
oferta polecam N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574

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
surowym zamkniętym z mozliwością domówienia warunków dokończenia inwestycji.
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. Wygodny dojazd, 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 355tyś
kontakt: 0505 074 854
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 350tyś.
Kontakt 0505 074 854
Mieszkanie w czterorodzinnym domu na
wysokim parterze po kapitalnym remoncie tj. z wymianą wszystkich instalacji ,
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ,
zmianą podłóg i ich izolacją. Mieszkanie
ogrzewane c.o- gaz - piec dwufunkcyjny
oraz kominek wykonany z piaskowca.
Mieszkanie ma25% udział w częściach
wspólnych . Jest bardzo przytulne i wygodne oraz słoneczne.Do mieszkania przynależą trzy piwnice, oraz komórka murowana.
Jest bardzo niski koszt utrzymania , opłaty
do wspólnoty wynoszą 50zł za m-c. Cena
to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

Kawalerka w Karpaczu - cześć
domu 400 zł. i opłaty z garażem 783 836 873
Komfortowa kawalerka - 39
m2 umeblowana i wyposażona przy
ulicy Wincentego Pola. Cena 700 zł.
plus media. Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 - 509 156 552
Komfortowe 2 pokojowe - na
ul. Słowackiego spokojna dzielnica
blisko do centrum 1000 zł + liczniki
- 721 824 886
Komfortowe mieszkanie - dwupoziomowe 60 m2 umeblowane z
balkonem i miejscem parkingowym
w cichej zielonej dzielnicy. Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549 - 509
156 552
Komfortowe mieszkanie trzypokojowe umeblowane i wyposażone na pierwszym piętrze z
balkonem oraz miejscem parkingowym. Od zaraz. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 9549 - 509 156 552
Lokal biurowy - przy ul. Konopnickiej, 150 m2. Lic. zaw. 5627, os.
odp. zaw. Dominika Stępień - 508
240 823
Lokal o powierzchni 53 m2 - w
centrum do wynajęcia - 501 259
736
Lokal parter - bez pośredników.
Doskonały na każdą działalność,
parking, witryna, 50 metrów do
centrum - 501 736 644
Lokal użytkowy - 22 m2, parter,
wejście z ulicy. Jelenia Góra ul.
Drzymały. Bez pośredników - 889
898 898
Lokal użytkowy - w centrum Jeleniej Góry. Dotychczas salon fryzjerski. 76 m2 powierzchni całkowitej, 40
m2 z witryną. 1900 zł. brutto. NŻ Lic.
9549 - 667 219 752
Lokal użytkowy - około 40 m2 na
parterze z witryną. Bardzo dobra
lokalizacja. Cena 1000 zł. z mediami.
Nieruchomości Żebrowscy Lic. 9549
- 509 156 552

			

Położony w malowniczej miejscowości
,wiosce oddalonej 20km od Jeleniej Góry
poniemiecki dom, o powierzchni całkowitej
100m2 Dom jednokondygnacyjny obejmujacy parter gdzie znajdują sie kotłownia,
ganek, duży pokój,kuchnia oraz łazienka i
korytarz.Na piętrze znajdują się dwa pokoje
korytarz oraz pomieszczenia poddaszowe.
Trzecia kondygnacja to strych.Dom pokryty
jest dachówką okna stare drewniane,
na podłogach kafle na ścianach tynki.
Ogrzewanie piecem na opał stały woda ze
studni ,gaz z butli kanalizacji brak własne
szambo.Budynek jest niepodpiwniczony i
znajduje się na działce 2300m2 pod samym lasem do budynku przynależy budynek
gospodarczy o powierzchni 20m2.Dom bardzo urokliwy nieduży,ładnie położony
wymaga kapitalnego remontu.Cena 250tyś.
Kontakt 509 156 552.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie, o
powierzchni 60 m2, w samym centrum Jeleniej Góry, przy ul. 1-go Maja. Mieszkanie
znajduje sie na trzecim piętrze kamienicy
i składa się z przedpokoju, bardzo dużego około 30 m2 pokoju gościnnego,
który można podzielić na dwa odrębne.
Osobnej kuchni, połączonej oknem z
drugim, mniejszym pokojem oraz łazienki.
Mieszkanie wymaga częściowego remontu.
Okna drewniane, podwójne wychodzące
bezpośrednio na deptak ul.1-go Maja, na
podłogach wykładziny pcv, na ścianach
tynki. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z bojlera gazowego. Opłaty miesięczne
wynoszą 480 zł, w tym czynsz, ogrzewanie, f. remontowy i opłaty eksloatacyjne. Do
mieszkania przynależy piwnica. Miejsca parkingowe w podwórku. Przy niewielkim
nakładzie finansowym, otrzymamy ładne mieszkanie, w samym sercu Jeleniej Góry.
Cena 150tyś. Kontakt: 667 219 752
Mieszkanie w atrakcyjnej części Jeleniej
Góry na I piętrze o pow. 50 m2 .Dwa pokoje
, łzienka , kuchnia połączona z jednym z
pokoi ,duży balkon, piwnica,strych oraz
ogródek. Stolarka okienna wymieniona na
PCV , kuchnia wyposażona i umeblowana
w cenie mieszkania, ogrzewanie gazowe
piecem dwufunkcyjnym , bezczynszowe.
Do zamieszkania od zaraz. Cena 165tyś.
506 117 851.

Lokal w centrum - 76 m2
powierzchni całkowitej. 40 m2 z
witryną na parterze, 36 m2 w przyziemiu. Do obecnej chwili zakład fryzjerski. 1900 zł. brutto - 667 219 752
Lokale biurowe - po kapitalnym
remoncie, 58 m2 i 13 m2 na pierwszym piętrze w okolicach MZK.
Cena za m2 35 zł. w tym media.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe - w
okolicy Morcinka - Malej Poczty
- najlepiej bez pośredników - 726
247 002
Miejsce na stanowisko - dla
tipserki i fryziera Zabobrze - 662
289 337

PIECHOWICE. Bardzo ładne mieszkanie
w Piechowicach. Mieszkanie na pierwszym
piętrze 3 pokojowe, rozkładowe. Na podłogach panele. Nowe okna pcv. Mieszkanie
słoneczne. Zadbane. Ogrzewanie z sieci.
Mieszkanie składa się z 3 pokoi , kuchni,
łazienki i toalety. Do mieszkania przynależy
piwnica. Z dużego pokoju wyjście na balkon. W niedalekiej odległości szkoła oraz
służba zdrowia i zaplecze gastronomiczne.
Blisko przystanek MZK. Mieszkanie bardzo
ładne do ewentualnego odświeżenia.
Opłaty wraz z ogrzewaniem wynoszą około
260zł za miesiąc. Cena 175tyś.
Polecam 793 363 574

Mieszkanie – Cieplice,
3 pokojowe po remoncie, w pełni wyposażone,
g a r a ż 1 0 0 0 + o p ł a t y,
możliwość wynajęcia od
01.02.2010 roku - 793
585 822

Mieszkanie - od zaraz.
Jelenia Góra, Zabobrze,
ul. Bacewicz, umeblowane, 2 pokoje, 10 pięt r o , 7 0 0 z ł . + o p ł a t y,
możliwy Internet - 696
528 315
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokoje - bardzo
ładne po remoncie. 63 m2. Atrakcyjna lokalizacja. Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 363 574
Mieszkanie 2 pokoje - Zabobrze Szymanowskiego 950 (w tym
czynsz) plus liczniki - 608 625 998
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne
umeblowane. 900 + opłaty. kaucja
1200 - 667 657 025
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kadetów, 900 zł. + liczniki - 515 790 925
Mieszkanie 58 m2 - cena 750
+100 Internet z TV kablową + prąd
+ gaz - 669 742 034
Mieszkanie dwupokojowe - częściowo umeblowane Zabobrze 2
- 900 zł. - 502 361 967
Mieszkanie w centrum - Atrakcyjna lokalizacja. 3 pokoje. Po
remoncie. Polecam. N.Ż lic. 9549
- 793 363 574
Na Małcużyńskiego - 2 pokojowe,
umeblowane AGD,TV kablówka,
Internet. 800 zł. + prąd + woda - 504
032 410
Nowe mieszkanie 2 pokojowe blisko centrum w spokojnej okolicy.
1000 zł, miesięcznie plus kaucja
- 664 756 555
Nowe mieszkanie 54 m2 - w okolicy
Żeroma. Cena 1000 plus czynsz i
liczniki za energię elektryczną - 501
570 331
Od lutego pokój 2 os. - dla 2 studentek w mieszkaniu studenckim - 603
852 277
Od zaraz kawalerka 30 m2 - Cieplice, 1 piętro, umeblowana, wyposażona, parking, bez zwierząt, 900
zł. w tym opłaty. Dzwonić od 10.00
do 20.00. - 607 588 109
Odstąpię lokal na Zabobrzu - ul.
Moniuszki z wyposażeniem solarium
przygotowany do pracy - okazja 502 623 828
Piękne 70 metrowe mieszkanie - w
Cieplicach - 502 731 867
Piętrowe mieszkanie - ul.
Wyspiańskiego, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, duży taras - 667 771 204
Po remoncie w pełni wyposażone
- garaż, 1000 + opłaty, możliwość
wynajęcia od 01.02.2010r. - 793
585 822
Pokój - studentce przy ul. Nowowiejskiej przy AE. Mieszkanie po
remoncie. 300 zł.+ 1/2 rachunków
- 513 902 584
Pokój 2 osobowy - z balkonem w
domu jednorodzinnym z osobnym
wejściem w Sobieszowie. Tanio 517 783 686
Pokój jednoosobowy - w mieszkaniu studenckim na Kiepury - 661
082 355
Pokój w centrum Karpacza Pokój w centrum Karpacza - 500
183 289
Pokój w mieszkaniu - 2 pokojowym 200 zł.+ media możliwość
Internetu - 691 019 976
Pomieszczenia na biura - atrakcyjna lokalizacja. Ciekawe warunki.
Pomieszczenia o powierzchni ok.
50 m2 i ok. 100 m2. Polecam N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
Pomieszczenia na biura - lub
inną działalność, blisko centrum,
I piętro. Atrakcyjna cena. NŻ. Lic
9549 - 660 408 360
Stoisko - Do wynajęcia miejsce
na stoisko Twojej działalności na
pasażu w Biedronce. ABN Stępień,
nr lic. 7867 - 514 600 102
Tanio wynajmę pokój - w kuchnią
umeblowany w domu 1 rodzinnym
z osobnym wejściem miejsce do
parkowania - 794 964 456
Umeblowane 2 pokojowe 54
m2 - Małcużyńskiego, 1100 zł. ( w
tym jest czynsz) + liczniki - woda,
prąd + kaucja Od lutego - 608
134 616
REKLAMA

Wydzierżawię lokal - handlowo
usługowy o powierzchni 20 m2 w
centrum Jeleniej Góry, obok Kościoła
Garnizonowego - 509 623 832
Wynajmę bezczynszową kawalerkę - w J.G. po częściowym remoncie 600 zł. + opłaty licznikowe - 607
554 063

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam pokoju do wynajęcia
(niedrogo) w Cieplicach. Jestem
pracująca matka z 7 letnim dzieckiem - możliwość opieki nad
osobą starszą - 795 447 559
2,3 pokojowe mieszkanie - min 60
m2 najlepiej Cieplice lub okolice
centrum. Nie bloki - 509 596 339
Dwupokojowe - małżeństwo
samotne wynajmie minimum na
1-1,5 roku. Nie w samym centrum.
Bez pośredników w dobrej cenie 792 231 058
Karpacz - szukam mieszkania dla
3 osób - 794 977 498
Lokal - do 25 m2 na terenie Jeleniej lub Cieplic - 512 441 518
Lokal - o powierzchni do 30 m2
(okolice Zabobrza, centrum) - 512
441 518
Lokal biurowy centrum - Jeleniej
Góry do 80 m2 parter, I piętro - 501
039 202
Lokal na mały sklep - w dobrej
lokalizacji - 784 016 589
Miła i bezkonfliktowa studentka
- szuka pokoju 1 osobowego w
pobliżu KK do 350 zł z rachunkami
- 721 021 355
Rodzina czteroosobowa - wynajmie pilnie mieszkanie w Kowarach,
nieumeblowane lub częściowo - 790
840 307
Szukam pokoju - niedrogo w Cieplicach. Jestem pracującą matką z
7-letnim dzieckiem. Możliwość opieki
nad osobą starszą - 795 447 559
Umeblowany pokój w Piechowicach - lub Sobieszowie od 1 lutego
- 663 043 710

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
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu na dom do remontu w okolicy
Jeleniej Góry (do 15 km) możliwość dopłaty - 604 867 757
57 m2 - 4 pokoje na dwa osobne
mieszkania mniejsze - 663 723
876
Dom - w Mysłakowicach lub
zamienię na mieszkanie z dopłatą.
bez pośredników - 662 158 513
Działka budowlana w Biedrzychowicach - na 1 pokojowe
mieszkanie lub sprzedam - 694
307 268
Ładną kawalerkę - 33 m2 na trzy
pokojowe na osiedlu XX-Lecia 507 947 570
Mieszkanie - 45 m2 z ogródkiem
blisko Jeleniej Góry na większe,
bez dopłat, może być do niedużego remontu - 723 930 278
Mieszkanie 86 m2 - w Piechowicach na mniejsze z dopłatą w
Jeleniej Górze lub Cieplicach - 500
185 688
Mieszkanie komunalne - 38 m2
do wykupu pod działalność Centrum parter zamienię na mieszkanie + dopłatą - 781 103 299
Mieszkanie, 50 m2 - 2 pokojowe
z 2 ogródkami i altanką na mały
domek, może być do remontu
w ok. Jeleniej Góry. Może być
z dopłatą z mojej strony - 513
716 401

W ścisłym centrum mieszkanie - 44
m, 1 piętro na większe w centrum w
okolicy 1 Maja, Wojska Polskiego 600 258 703
Własnościowe 3 pokojowe na Noskowskiego blok z windą na
mniejsze - 665 371 229

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
Atrakcyjna para - razem lub
osobno dla par, pań i panów - mile
widziany sposoring - 795 389 104
Filigranowa ładna brunetka - 22l
zaprasza na niezapomniane chwile
przyjemności od 9 do 17, mogę być
z koleżanką - 792 434 738
Ładna brunetka - 25 latka - Chciałbyś mieć niezapomniane wspomnienia z pobytu w Karkonoszach omów
się na całą noc z ładną brunetką - 25
latka - 500 514 206
Młoda para - On 25l Ona 28l szuka
par, pań, panów w celu wspólnych
spotkań - 609 584 282
Młody przystojny - blondyn dla
pan - 794 079 785
My dwie 25l i 44l - dla Ciebie i
pomiędzy sobą, zapraszamy po
16, możemy dojechać, jesteśmy
chętne spędzić z Tobą całą noc 508 403 452
Pan dla panów - Szukasz odskoczni
w te zimne dni - 726 243 661
Para poszukuje Pani Bi - do 35
lat - 796 777 546
Poznam kobietę do 50 lat - w
celu spędzania wspólnego czasu
wolnego - 792 657 867
Poznam zadbaną i dyskretną Panią Bi z ładnym biustem. J. Góra
i okolice. Oczekuje dyskrecji i ja
zapewniam - 607 495 461
Przystojny miły sytuowany 38
lat - szuka przyjaciółki SMS - 724
919 477
Seksowana blondynka - nowa,
młoda dla Ciebie - Zapraszam - 516
462 062
Szukam partnerki - na wyjazd do
Oslo. Mariusz - 508 127 007
Trzy nowe seksowne - dla panów
pań i par - 883 480 531

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 - 66 0 1 8 1
055
Cyklinowanie, solidnie montaż podłóg, paneli, cyklinowanie schodów, renowacja
drzwi, malowanie wnętrz i
gładzie - 697 143 799
Świadectwa Energetyczne
Pomiary termowizyjne:
nieszczelności w ociepleniu,
awarie instalacji CO, CWU,
kontrola budynków - 790
273 163

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

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
Układanie paneli podłogowych
- 609 073 716
Usługi remontowo - budowlane
- 693 295 537
Dachy kompleksowo - więźb,
remonty dachów, rynny, okna
dachowe, odśnieżanie dachów,
najtaniej - 781 339 714
Firma Ogólnobudowlana - podejmie
się rożnego rodzaju prac na terenie
Jeleniej Góry oraz okolic - 785 934
303
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
Kapitalne remonty - mieszkań i
domów - ceramika, glazura, terakota,
panele podłogowe, montaż okien
i drzwi. Ceny konkurencyjne - 508
118 870
Kominki i wkłady kominowe - montaż kominów i wkładów kominowych.
Stawianie kominów dwuściennych
- 691 466 704
Koparko - ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia - tanio i solidnie - 793
240 653
Malowanie - szybko, solidnie tanio - 500 407 813
Malowanie, gładzie - gipsowe
- tanio, szybko, solidnie - 883 006
010
Mąż na godziny - drobne remonty,
naprawy-elektryczne, hydrauliczne,
malarskie, wykładziny, panele, glazura, przewierty, maskowanie kabli
montaż karniszy - 519 128 964
Meblozabudowy szafy itp.
- pawlacze, garderoby, itp. - 603
328 832
Minikoparka - Bobcat z operatorem - 793 240 653
Ogólnobudowlane - glazura, panele, tynki, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa.
Możliwość ustalenia ceny od całości
zlecenia - 502 068 070
Panele - pomiary i montaż - solidnie
i tanio - 509 376 726
Planujesz remont domu - mieszkania - zadzwoń, a zrobimy to szybko,
tanio, solidnie - 502 215 803
Płytki, panele - malowanie,
remonty mieszkań - tanio i solidnie
- 721 243 179
Płytki, panele, regipsy - profesjonalne wykończenia - 518 854 126
Praca budowlane - wykończeniowe
- budowa garaży i elementy z drzewa,
ceny do negocjacji - 510 543 478
Prace ogólnobudowlane - remonty i
wykończenia, szybko i profesjonalnie,
konkurencyjne ceny - 663 873 138
Profesjonalne i szybkie wykonanie każdego remontu: pytki,
regipsy, malowanie itp. - 608 311
067
Profesjonalne usługi budowlane - czysto, solidnie - 518 854 126
P r of e s j o n a l n e u s ł u g i
budowlane - płytki, panele, tynki,
malowanie, regipsy, tapetowanie,
montaż drzwi, sufity podwieszane
itp. - 608 026 379
Remonty - kompleksowe wykańczanie wnętrz, przebudowy, montaż
płyt k-g glazury, paneli, gładzie,
konkurencyjne ceny, sprawdź, bo
warto - 665 248 427

Remonty i podłogi - wykonujemy
pracę remontowe montaż paneli,
wykładzin podłogowych, a także
drzwi. Solidnie i niedrogo - 691
496 971
Remonty i wykończenia - mieszkań i domów kompleksowo. Konkurencyjne ceny - 508 633 244
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, glazura, podwieszane sufity, ścianki działowe,
panele itp. - 665 119 630
Remonty mieszkań - wykończenia,
malowanie animacji rysunkowych w
pokojach dzieci - 512 441 518
Remonty mieszkań, łazienki gładzie, panele, glazura, regipsy.
Kompleksowo, solidnie, terminowo
- 693 220 310
Renowacja, złocenie mebli Renowacja, złocenie mebli - 695
024 808
Solidne remonty mieszkań łazienki kompleksowo, tanio i solidnie - konkurencyjne ceny - 783
203 200
Solidni, słowni - bez problemów
wykonają remont Twojego mieszkania, domu i biura. Zrelaksuj się
my załatwimy remont za Ciebie. To
możliwe - 603 187 240
Ściany działowe itd. wykończenia
wnętrz, brukarstwo. Szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
Świadectwa energetyczne - dla
lokali i budynków mieszkalnych
oraz usługowo, tanio i szybko - 660
408 360
Usługi budowlane - jako podwykonawca tj. kafelki, regipsy, gładzie
po prostu wykończeniówka - 665
119 630
Usługi budowlane - regipsy,
płytki, tynki, instalacje elektryczne
i hydrauliczne, tanio, solidnie - 502
215 803
Usługi budowlane - tanio solidnie malowanie, tapetowanie,
gładzie - 725 864 174
Usługi budowlane - wykończenia wnętrz remonty szeroki
asortyment tanio i solidnie - 665
733 354
Usługi budowlane - wykończenia wnętrz, remonty, szeroki
asortyment, tanio i solidnie - 609
766 620
Usługi Budowlano remontowe mieszkań, domów i biura. Wykończenia itp. płytki, regipsy, tynki
maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane - 721 207 152
Usługi remontowo budowlane
- wykończenia, hydraulika, płytki,
docieplenia. 15 lat doświadczenia
w Niemczech. Gwarantujemy
dobre ceny i wysoka jakość - 500
045 889
Usługi w zakresie remonty
mieszkań - malowanie, szpachlowanie płytki, centralne ogrzewanie, kotłownie, piece co izolacje
- 511 055 390
Wlokbud -ogólnobudowlane
- wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarki z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240
653
Współpraca - bruk - nawiążę
długoterminową współpracę z
firmami i nie tylko. W zakres
moich usług wchodzą: brukarstwo,
drenaże i prace wykończeniowe.
Dysponuje koparka i transportem.
Faktury VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787 210 943
Wykańczanie wnętrz - malowanie, gładzie, regipsy, płytki,
panele, montaż drzwi, okien - 603
120 966
Wykonujemy adaptacje poddaszy - ściany działowe glazura,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacje, CO - 723
379 850
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Wykonujemy instalacje elektryczne - w domkach, budynkach
mieszkalnych, sklepach, budynkach
biurowych, zakładach produkcyjnych
i innych na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 601 973 008
Wykończenia - kafelki, regipsy,
gładzie, panele, malowanie, elewacje z tynku naturalnego lub mineralnego - 793 240 653
Wykończenia - płytki, regipsy,
gładzie. Montaż drzwi okien - 518
854 126

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, muzyka
intrumentalno - wokalna, akordeonowa, różny repertuar, nagłośnienie - Muzyk Orkiestra - 075 75
339 21, 692 046 727
1 osoba zagra do tańca - na każdej
malej imprezie Kolmuz - 609 299
524
Acustic - wesela, poprawiny,
bankiety - 603 363 959
DJ na każdą okazję - Tanio i profesjonalnie, 18 stki, studniówki, wesela
i inne...konsola Denon, nagłośnienie
od 2x1200 do 2x5000 lasery - 882
445 991
Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy,
nagłośnienia - 501 576 923
Muzyczny duet - studniówki,
wesela, bankiety - 609 851 863
Zespól Prestiż - specjalizacja
wesela, studniówki i imprezy Karaoke. Pełny profesjonalizm i duże
doświadczenie. Najlepsze w okolicy
nagłośnienie i oświetlenie sceniczne
- 517 900 425
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - różnorodny repertuar
- 604 186 987
Zespół Bolero - najlepsze wesela,
imprezy okolicznościowe, zawodowi
muzycy, profesjonalny sprzęt, profesjonalni wokaliści, gramy na żywo
- 604 460 269
Zespół Fantastic - wesela, zabawy,
imprezy Karaoke - 606 302 931
Zespół muzyczny - profesjonalnie
wesela dancingi ogniska instrumenty
akordeon saksofon gitara klawisze 609 272 704
Zespół muzyczny ALTER - z
Jeleniej Góry, 3-osobowy, wokal
żeński i męski, saksofon, klawisze,
akordeon, wodzirej - 605 328 731
Zespół Muzyczny Topaz - profesjonalna obsługa na najwyższym
poziomie wesel, studniówek imprez
okolicznościowych - 693 295 832
Zespół muzyczny Ultimatum
- wesela, studniówki, imprezy firmowe. Karaoke - 509 669 437

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fototechnika - fotografia
ślubna, chrzty, komunie, wesela
- 509 185 464
Fototechnika - makro i mikro
fotografia - 509 185 464
Fototechnika - fotografia,
Studniówki, imprezy sportowe 509 185 464
Fototechnika - fotografia
reporterska, zbiorów i kolekcji,
dokumentacji - 509 185 464

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuje się dzieckiem, dyspozycyjna, odpowiedzialna - 75 64
34 613, 796 629 452
Zaopiekuję się osobą starszą
- zakupy, sprzątanie, gotowanie
- 665 733 268
Zaopiekuję się dzieckiem u
siebie w domu - 781 050 813
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Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
19-letnia, ale odpowiedzialna - i
lubiąca dzieci chętnie zaopiekuje
się dzieckiem szkolnym lub przedszkolnym. Zorganizuję wolny czas,
pomogę przy lekcjach - 660 273
072

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
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów - wykładzin, tapicerki meblowej, najtaniej w mieście
- 600 224 431
Sprzątanie terenów zielonych
- jednorazowa lub całoroczna pielęgnacja nagrobków, sprzątanie
mieszkań - 512 441 518

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. Wszsytkie poziomy
zaawansowania. Pomoc w nauce
- dzieci i dorośli - 608 884 006
Prezentacje maturalne z polskiego, fachowo - studentka
dziennikarstwa, niedrogo - 661
230 446
Angielski - korepetycje, podstawówka, gimnazjum, wypracowania - tanio i przyjemnie, studentka,
certyfikat TELC - 661 230 446
Chemia, korepetycje - także w
domu ucznia - 793 443 004
Doświadczony pedagog - udzieli
korepetycji z matematyki szkolą
podstawowa i gimnazjum - tanio i w
miłej atmosferze, dojazd do ucznia 693 579 398
Język włoski od podstaw - każdy
poziom - dzieci, dorośli. Tanio. Również tłumaczenia - prosić Michała
- 517 171 414
Korepetycje z angielskiego
- Doświadczenie w nauczaniu
rożnych grup wiekowych, przygotowanie do matury, tłumaczenia - 888
604 253
Korepetycje z matematyki także dla studentów - 697 814 556
Korepetycje z polskiego Pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do sprawdzianu
szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz matury. Solidnie. - 691
235 461
Korepetycji z j. niemieckiego
- udzieli studentka IV roku germanistyki. Dojazd do osoby zainteresowanej. Mila atmosfera pracy - 793
789 434
Kurs - żel, akryl, zdobienia - 300
zł. Certyfikat unijny. Studio Szkoleniowe - Wolności 2. Proszę o zapisy
tel. - 796 825 143
REKLAMA

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
Matematyka & fizyka - korepetycja z matematyki oraz fizyki; wieloletnie doświadczenie; zakres szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
średniej (łącznie z przygotowaniem
do matury) - 603 630 164
OSK”ELKA-BUJAK” - Zaprasza
na kurs instruktorski - rozpoczęcie
28.02.2010 - 601 575 748
Włoski - nauka, konwersacje,
korepetycje - 796 825 143
Zapraszamy na kursy prawo
jazdy - instruktorów i przewóz rzeczy
- 601 575 748

USŁUGI
RÓŻNE
Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
Kompleksowa obsługa w
zakresie księgowości i podatków.
Buro świadczy usługi dla podmiotów o różnej formie prawnej,
profilu działalności jak i różnej
wielkości. Rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości,
rachunkowość, PIT, VAT, ZUS,
książka przychodów i rozchodów
itd. - 601 837 677 - alakow@onet.
eu - 601 837 677
Książka Przychodów i Rozchodów od 70 zł. - Biuro Rachunkowe
- wysoka jakość usług, terminowo, tanio - 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
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

Naprawa telewizorów oraz
montaż anten satelitarnych - 721
100 695
Posprzątam, umyję okna i
ugotuję - 665 733 268
Sprowadzę z zagranicy każde
auto na zamówienie - pomoc w
formalnościach, autoholowanie
- 886 157 162
Komputery - naprawa i modernizacja, instalowanie systemu,
konfiguracja Internetu, dojazd do
klienta Jelenia Góra - Cieplice 793 296 648
Błyskawiczny kredyt dla firm bez zabezpieczeń do 2oo.ooo PLN
- 510 171 225
Elektryk-Elektronik naprawa AGD, RTV. Urządzenia
spawalnicze, zgrzewarki, maszyny
przemysłowe - 782 796 566
Hydraulik - awarie, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Pogotowie Techniczne/ Złota Raczka
- 513 067 750
Instalacje - elektryk - Instalacje elektryczne, montaż i
naprawa. Pomiary. Szybko, tanio
i fachowo - 667 138 280
Japońskie SUSHI w Twoim
domu! - Zaskocz gości, oczaruj
partnera. Zestawy na każdą kieszeń - 729 150 120
Kominy i wkłady kominkowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Malowanie artystyczne Malowanie aerografem - obrazy,
ściany, samochody, motocykle
itp. Od reklam po portrety - 667
138 280
Masz problem z AUTEM Mechanik - Elektromechanik.
Naprawa. Janowice Wielkie - 661
846 430
Mąż do wynajęcia - wszelkiego
rodzaju naprawy - 513 194 392
Meblozabudowy szafy itp. pawlacze,, garderoby inne - 603
328 832
Nieruchomości Król - LIC.
8151, ul. Jasna 4/1, Jelenia Góra
- 600 258 703
Odśnieżam posesje - ewentualnie płaskie dachy, mam transport
- 790 609 579

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
Odśnieżanie - uprawnienia Domy hale pensjonaty - 793 643
648
Odśnieżanie dachów - ceny konkurencyjne - od 2 zł/m, do uzgodnienia. Karpacz Jelenia i okolice - 605
924 998
Odśnieżanie dachów - firma
przyjmie każde zlecenie szybka
realizacja, praca wykonana tanio
i solidnie - 725 466 205
Odśnieżanie dachów - i strącanie sopli - 505 836 753
Odśnieżanie dachów - o dowolnym spadzie i usuwanie sopli.
Praca przy pełnej asekuracji.
Wywożenie śniegu, ładowarka.
Wystawiamy faktury VAT, polisa
OC, pełne uprawnienia. - 605
326 223
Odśnieżanie dachów - szybkie
odśnieżanie dachów - 691 496
971
Odśnieżanie dachów - szybko
i solidnie - 601 561 366
Odśnieżanie dachów - usuwanie sopli, wywożenie śniegu
- faktury VAT, polisa OC - 785
110 015
Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli - 602 394 468
Odśnieżanie koparko-ładowarką - parkingi, drogi itp. Szybko
i fachowo. Jelenia Góra i okolice
- 510 211 665
Odśnieżanie terenów - przy
budynkach chodników, serwis
sprzątający - 512 441 518
Odśnieżę dach i posesję - niskie
ceny - 781 145 983

PC Serwis, naprawa - modernizacja, konserwacja komputerów,
projekt stron WWW. Odzyskiwanie
danych. Dojazd do klienta Jelenia
Góra i okolice - 603 322 400
Poprowadzę pełną księgowość - Kompleksowa obsługa w
zakresie księgowości i podatków.
Buro świadczy usługi dla podmiotów o różnej formie prawnej,
profilu działalności jak i różnej
wielkości. Rozliczenia podatkowe,
prowadzenie księgowości, rachunkowość, PIT, VAT, ZUS, książka
przychodów i rozchodów itd. - 601
837 677 - alakow@onet.eu - 601
837 677
Pranie dywanów - sprawdzonym
i profesjonalnym systemem firmy
Kirby. Tanio, szybko i solidnie! - 607
112 385
Projektowanie aranżacja - i
dekoracja wnętrz, projekty łazienek
kuchni pokoi, zdobienie ścian, tapetowanie - 601 143 665

Szafy wnękowe, meble na
wymiar, raty - wysoka jakość
w niskiej cenie - gwarancja 500 452 760

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

Renowacja: drzwi, okien i schodów. - zabudowa wnęk, meble - 721
115 994
Rozliczenia - pity roczne, vat od
materiałów budowlanych. Zachełmie
3 - 509 677 922
Szafy wnękowe - z drzwiami przesuwnymi. wysoka jakość w niskiej
cenie - 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
Tanie domowe jedzenie - krokiety, szaszłyki, kotlety, roladki i
wiele innych dań za niska cenę polecam, warto. Wszystko świeże
i smaczne - 693 870 830
Tanie noclegi - dla pracowników, bądź studentów. Os. Czarne
Jelenia Góra - 600 391 015
Upiekę ciasto na zamówienie
- wesela, urodziny i inne uroczystości - 512 490 705
Usługi elektryczne - instalacje
elektryczne, alarmowe, sieci
komputerowe, pomiary, dozór,
przeglądy okresowe - 510 043
183
Usługi hydrauliczne - Usługi
hydrauliczne - 513 194 392
Usługi stolarskie - atrakcyjne
ceny - 502 100 682
Wodomierze i plombowanie - szybko i kompleksowo.
Partner firmy Wodnik Pogotowie
Techniczne Złota Raczka - 513
067 750
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Wypiaskuję felgi - aluminiowe
oraz stalowe, tanio i profesjonalnie.
Jelenia Góra - 694 172 156

Tanie przewozy - 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. Zapraszam - 509 318 812
Transport towarowy i osobowy - Bus Renault Master (1,50/
km) i BMW na gaz 0,70/km (ceny
umowne) - 728 895 353
Usługi transportowe i przeprowadzki 10% taniej - 601 561 366

Złota Rączka - awarie, usterki,
naprawy, itp. Pogotowie Techniczne
- 513 067 750

USŁUGI
ZDROWIE URODA

Wodomierze, montaż, plombowanie - krótkie terminy - 601
798 039
Wykonam druk i kolportaż - gazetek ulotek reklamowych Teren byłe
województwo jeleniogórskie Jelenia
Góra kontakt kegan@nadruki24.
eu - 606 355 474
Wypadek - jeśli poniosłeś obrażenia ciała, czyli odniosłeś uszczerbek
na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego zgłoś się po odszkodowanie EuCO - 508 841 459

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe
Niemcy północne – 075 75 182 55,
607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk – 075 75 182 55, 607
222 369
Niemcy – przewozy osobowe –
super ceny, co szósty przejazd
gratis – 075 75 182 55, 607 222
369
DAR Pol Przewozy osobowe
Niemcy południowe – 075 75 182
55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg
i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
– super ceny – 075 75 182 55, 607
222 369
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy
do Niemiec – obsługujemy całe
Niemcy od 99 zł. do 160 zł. – miła
obsługa, komfortowa jazda, auto
klimatyzowane – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do
Niemiec z adresu na adres- bez
przesiadki – 075 75 182 55, 607
222 369
Autoholowanie 1 zł - km - 7
osób + 1760 ładowności, laweta
2500 kg (tanio, szybko, profesjonalnie). Przeprowadzki, transport
osób na lotnisko - 075 64 39 025,
501 234 403
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina,
sejfy itp.. - 75 76 73 971, 516
146 075
Przewozy busem do 8 osób,
wycieczki, imprezy, lotniska, faktura VAT - 507 200 510
Autotransport - kraj - zagranica. Sprowadzanie na zamówienie. Pomoc w formalnościach
- 886 157 162
Audi A6 z kierowcą - do wynajęcia
czarne kompleksowe Audi A6 kombi
wraz z kierowcą, wyjazdy służbowe
i inne, zapewniam dyskrecje - 722
323 287
Auto - Laweta 24h - Polska-Europa
- 505 092 579
Kursy na lotniska - Berlin, Praga,
Warszawa komfortowo i bezpiecznie
(Mercedes E 211 cywilny) - 793
047 339
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice F-ra VAT Door to door 607 763 204
Potrzebny kierowca? - zadzwoń
24 h - 601 561 366
Prywatny kierowca do dyspozycji
- non stop - samochód sportowy, z
doświadczeniem podejmie twoje
usługi, nie przepłacaj i zadzwoń 511 055 390
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. Zapraszamy. - 509 211 282
Renault Master MAXI - ładowność 2000 kg, cena transportu do
uzgodnienia - 601 429 858

Gabinet rehabilitacji i terapii
manualnej. Skuteczne leczenie
bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji i narządu ruchu - mgr
Eryk Olszak - 075 613 74 28, 697
855 631
Bądź piękna przez cały rok - Makijaż ślubny, dzienny, wieczorowy,
tipsy żelowe, manicure na naturalnych paznokciach - super ceny
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)
zadzwoń i umów się już dziś - 787
369 052
Fitness ze wspomaganiem bieżnia VACU ułatwia pozbycie się
zbędnych kilogramów z takich miejsc
jak brzuch, biodra, uda. Podciśnienie
poprawia krążenie, szybsze spalanie
i detoksykację organizmu. SLIM Studio, Kiepury 57 - 504 018 881
Masaże relaksujące olejkami
WELEDA - aromaterapia, bóle
mięśniowe. Wizyty po telefonicznej
rejestracji - 663 641 363
Masz cellulit to... - najnowocześniejsze maszyny pomogą ci bez wysiłku
pozbyć się nadwagi i cellulitu. 10 min.
u nas to jak 4 godz. na siłowni. Wstąp
do nas. Studio FIGURA ul. Poznańska 21 J. Góra - 604 284 638
Nowoczesne odchudzanie Nowoczesna antycelulitowa terapia
odchudzająca w kapsułach Vacu
Fit, rollmasaż, wibropłyty. Wstąp z
koleżanką. 1 x GRATIS. karnety,
zniżki w J. Górze Poznańska 21 604 284 638
Wiosenna Sylwetka – myśl już
dzisiaj. Studio SLIM zaprasza
na Zabobrze, ul. Kiepury 57.
Pierwsza wizyta gratis. Przyjdź i
przekonaj się, że warto. Oferujemy
karnety OPEN bez limitu wejść 504 018 881
Sauna na Zabobrzu - Zapraszamy do 4 osobowej sauny
fińskiej lub na podczerwień. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny. Studio
Rolletic Kiepury 67 - 698 339
403
Studio Kolczykowania Ciała bezpiecznie, ze znieczuleniem,
szybko. Licencja do wykonywania
piercingu. Wolności 2, obok xero.
Zapraszam - 796 825 143
Studniówka - jedyna i w tedy
możesz pięknie wyglądać. piękna
opalenizna, henna na brwi, tipsy
wyjątkowe wzory, makijaż ul.
Piłsudskiego 6 nad kasynem
Zapraszamy - 722 097 602
Tipsy - super wzory na karnawał
i nie tylko. szybko, trwale, solidnie,
nie drogo, henna. solarium: ekstra
lampy brązujące Jelenia Góra ul.
Piłsudskiego 6 nad kasynem. - 722
097 602
Tipsy - zdobienie przedłużanie
metoda żelowa dojeżdżam do
klientki - 500 870 034
Tipsy z gwarancją - żel, akryl, 12
lat praktyki. Gabinet w Centrum.
Również henna, pedicure, depilacja,
kolczyki, masaże. Zapraszam - 796
825 143
Tipsy żel - 50 zł. - dojazd do klientki
gratis - 12 lat praktyki. Również
henna, pedicure, regulacja brwi,
depilacja - Kosmetyczka dypl. Anna
Hauser - 517 171 414

Tipsy żelowe - bogate zdobnictwo.
Posiadam certyfikat i doświadczenie.
Cena 50 zł. - 663 500 608

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ

Ford Tranzit T 80D, 5-cio osobowy, rok 1996m przebieg 220.000,
cena 1000 euro do rejestracji - 075
75 326 77

Chcesz się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV lub
innych rzeczy metalowych, własny transport i świadczę usługi
transportowe Benz 310 - 605
726 890
Przyjmę za darmo narożnik do
pokoju, rozkładany oraz stół i
krzesła do kuchni - 609 494 710
Oddam małego pieska - (york z
pinczerkiem-mieszaniec) w dobre
ręce - 603 689 866
Sofa i fotel - Sofę 3 osobową oraz
fotel do kompletu - 603 190 644
Ława, dywan, odkurzacz - za
symboliczną złotówkę przyjmę - 512
304 474
Narożnik - nie duży lub fotel 2
os. meble kuchenne - dziękuję - 691
119 831
Przyjmę łóżeczko dla dziecka 512 466 814
Przyjmę komputer - dla dziecka 796 489 564
Przyjmę meble pokojowe Przyjmę meble pokojowe - 796
489 564
Ubranka dla noworodka - Ludzi
dobrej woli, którzy mieliby do oddania ubranka oraz inne potrzebne
rzeczy dla noworodka od 0-6m-cy,
pralkę, meble kuchenne dziękuję 691 119 831
Wózek spacerówkę dla dziecka - i
ciuszki od 6 miesięcy do 2 latek (dla
chłopca) - 697 500 837

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta do 10 tys. - za gotówkę z lat
1993-2008 - 664 200 250
Auto - laweta - PODOL - AUTO
oferuje transport na auto - lawecie
do 1700 kg na terenie kraju i zagranicy, cena 1,2 zł./km. Wyciągarka do
3,6t. - 608 382 458
Autozłomowanie - za darmo
lub niedrogo odkupię każde. Własny
transport - 661 519 540
Podol - auto skup - oferuje skup
aut za gotówkę, posiadamy własny
transport auto-laweta do 1700 kg
wraz z wyciągarką - 608 382 458
Skup całe i powypadkowe - bez
OC lub przeglądu. angliki. Posiadam własny transport - 693 828
283
Starego Poloneza (Borewicza) z nadwoziem w dobrym stanie - 721
721 666
Uszkodzone, całe - powypadkowe i całe, również angliki. Odbieram własnym transportem - 721
721 666

FELGI
SPRZEDAM
Opony na felgach do BMW E34
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
Koła zimowe do Forda - 13.
Rozmiar 165/80 - 2 sztuki, 185/70
- 2 sztuki lub same opony, same
felgi - 793 146 877
Alufelgi do Opla Astry - + 2
opony prawie nowe Kleber 195/50
r 15 okazja - 512 170 233
Alufelgi z oponami zimowymi do BMW 5*120, Pirelli 225/60R15
bieżnik 5 mm., komplet 4 szt. - 800
zł. - 695 989 554

VW Golf 3 -1993 rok, szyberdach,
centralny zamek, alufelgi, alarm,
po wymianie hamulców, płynów,
cena 4000 zł. - 721 604 087
Seat Toledo - wszystkie części z
demontażu - tanio - 663 860 006
Ford Escort Ghia 1.8 TDI - rok
produkcji: 1995, przebieg: 182 000
km - 603 915 132
Mercedes E 320 - kombi 94 rok
produkcji - LPG wtrysk automat
pełna elektryka do uzgodnienia 504 201 580
Mercedes 124 D - combi 1tys.
oraz Datschun Patrol - atrakcyjna
cena. - 510 042 794
VW Sharan - rok produkcji 1996,
stan dobry - 663 860 006
Alfa 156 - 2.0, 98 rok (pół roku w
kraju), zielony metalik, elektryczne
szyby x 4, air bag x 2, nowe alufelgi,
elektryczne lusterka, stan b. dobry.
9500 zł. lub zamienię na Opla
Vectrę B z instalacją gazową - 668
346 981
Astra F na części - z 92 roku z
silnikiem 1.8 - części mechaniczne,
blacharskie, szyby, fotele i inne GG
4764255, mail kret-pl@wp.pl - 505
288 212
Audi 100 c3 cygaro - sprzedam lub
zamienię rok 1985, pojemność 2200,
benzyna + gaz - 516 166 121
Audi 80 - b3 1.6 benzyna + LPG,
wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, szyber dach, zimowe
opony, aktualne OC, przegląd ważny
na cały rok, akumulator na gwarancji, felgi alusy i stalowe, bagażnik
dachowy, możliwa zamiana - 661
692 641
Audi 80 B3 - benzyna i LPG uszkodzona uszczelka pod głowicą,
zarejestrowany, opłacony, 1 rok inst.
gazowa, hak, sama cena hak i instalacja 2700 zł., blacha ocynk, koszt
naprawy 400 zł. - 798 614 344
Audi A3 okazja - z roku 1996,
pojemność 1800 c3, 125 KM, zielone
metalik, centralny zamek, alufelgi
Audi, szyberdach, sprowadzona
z Niemiec do rejestracji Cd Sony,
fabryczny subwoofer, do wymiany tył
zderzak, cena 7500 - 664 194 036
Audi A4 1.9 TDI - klimatronik, elektryczne szyby i lusterka, 2 x air bag,
auto alarm, czerwony metalik - 782
498 141
Audi A4 1.9 TDIi 131 km - rok
produkcji 2004, skrzynie 6 biegowa,
kol. srebrny metalik, bezwypadkowy,
zadbany, serwisowany, stan idealny
- 509 029 334
Audi C4-100 - gaz, ubezpieczony,
nowe zimówki, stan ogólny dobry 782 897 698
Bmw 520 - Sprzedam bądź zamienię na mniejszy - 2.0, 24V 150KM,
rok 1990 stan dobry - 883 747 281
Bmw 520i - rok 1988, pojemność
2000, kolor ciemna czerwień, 4
alufelgi 15 z oponami zimowymi 721 762 837
Bmw 524 TD - 1988 pojemność
2425 cm3, drugi właściciel od 12
lat, bezwypadkowy, czarny, w stanie
bardzo dobrym - 608 391 105
Bmw E36 - 325i, 91 rok, grafit metalik, alu 16, zadbany egzemplarz - 785
692 677

Cztery alufelgi z letnimi oponami
- do Mercedesa 124. Tanio 390
złotych - 661 887 668

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

Koła zimowe do VW 4*100 185/60R14 bieżnik 3-4 mm, 4 szt.200 zł. - 695 989 554

Chevrolet Astro - Chevrolet
Astro - 601 924 778/694 473 203

Opony 15 16 17 - Opony 15 16
17 - 507 041 173
Opony zimowe używane 13,14,15,16,17 cena - 40 zł za
sztukę - 727 227 917
Wyprzedaż opon zimowych
- 195/65r15, 175/65r14 nowe i
używane, duży wybór, super ceny,
montaż na miejscu - 508 222 781
Zimówka 185/70/R14 - Pneumant
dot 2x2805(4,5mm) i dot 2x3707
(6,5mm) możliwość dostarczenia
w obrębie Jeleniej Góry - 604 895
864

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 - 1999 rok, 2,1 turbo
diesel, kolor wiśniowy, stan bardzo
dobry, przebieg 190 tys., cena 9500
- 516 153 344
Citroen Xm - z roku 1990, 2 litry
+ gaz, do poprawek blacharskich,
cena 1100 zł. lub zamienię na inny
- 503 052 532

Citroen ZX tanio - silnik 1,4 rok.
1996 składak ważny przegląd i
OC do kwietnia, cena 700 zł. - 510
163 061
Civic sedan - 1.5 16v 100 koni
sedan, bordowy, przyciemniane
szyby, tuning - cały układ wydechowy, ważny przegląd i OC na
rok, stan techniczny wzorowy - 723
529 319
Corsa 1.0 98/99 salon - I właściciel,
krajowa, kolor wiśnia metalik. 2/3
drzwiowa. Zadbana. Cena 6300 504 279 705
Eskort 1,6 16v 1200 zł. - centralny
zamek, szyberdach, nie zarejestrowany, 146 tys., stan techniczny
dobry, ciemnozielony metalik - 691
385 798
Favorit benzyna + LPG 555 pln
- tanie autko, przegląd do 08.2010
roku, OC kończyn się w styczniu za
280 PLN, 200000 przebiegu, gaz w
kole - 797 199 315
Fiat - uno - pojemność 1.1, benzyna/
gaz, Ubezpieczony do lipca 2010r.
Wymienione klocki hamulcowe, olej,
końcówki drążków. Cena 1200 zł do
negocjacji. - 726 697 966
Fiat 126p 650 zł. - w bdb. stanie
zarejestrowany ,z 1978 roku, w nie
oryginalnym stanie, kolor wiśniowy,
cena 650 zł. - 661 901 740
Fiat Brawa - 1.8 gaz, pełne wyposażenie, 1996 rok, cena 5500 do
wymiany 2 amortyzatory i silniczek
wycieraczek - 513 067 331
Fiat Ducato - 95 rok, nowy model,
krótki, max wysoki, sprawny, silnik
bdb., cena 3850 zł. - 727 227 917
Fiat Pickup - diesel - Fiorino 97 rok,
nowy model, wspomaganie kierownicy, 1,7 diesel, ważny przegląd i
OC, stan techniczny bdb., cena 1900
zł. - 727 227 917
Fiat Punto - czarny - 94 rok, 1200
benzyna, ważny przegląd i OC do
maja 2010, 2 drzwiowy, dodatkowo
komplet opon letnich, ocynkowany,
4300 zł. do uzgodnienia - 601 924
778
Fiat Scudo diesel 1,9 D - 1997
rok, wspomaganie, 219000 km,
poduszka powietrzna, centralny
zamek, biały, 8100 zł, elektryczne
szyby, stan bardzo dobry - 790
215 333
Fiesta - 97, kolor srebrny metalik,
silnik 1.25 16 v zetec 75 kM - 500
289 971
Fiesta 92 LPG, 1300 zł. - 1,1
biała, w ciągłej eksploatacji, OC do
czerwca - 783 032 842
Ford Escort combi LPG 96 rok szyberdach, centralny zamek, hak,
kolor srebrny, posiada ubezpieczenie, brak przeglądu, cena 3000 zł.
- 792 876 442
Ford Escort Ghia 1,8 TDI - rok
produkcji: 1995, przebieg: 182 000
km - 600 540 185
Ford Fiesta - 91 rok - 1.1, ważne
OC i przegląd, dużo nowych części,
kolor czarny - 796 519 119
Ford Focus - rok 1998, przebieg
160 tys. pojemność 1600 zielony
hatchback, wersja ghia, ładne jasne
wnętrze, chromowane wykończenia
i drewno. Komplet opon zimowych
i letnich, cena 11.500 zł. - 508 293
596
Ford Galaxy 2.0 LPG - ważny
przegląd i OC. 1995 rok, cena 7900
zł. do negocjacji - 663 023 982
Ford Granada - 999 zł. - 601 924
778/694 473 203
Ford Ka - 1,3 benzyna, rok produkcji 1998 4,5 tys. zł do małej negocjacji
- 662 073 010
Ford Mondeo combi 2500 zł. - 1,6
benzyna na alufelgach org dohc,
ABS, poduszki, elektryczne szyby i
lusterka, model 2 - 795 645 615
Ford Sierra 1989 - świeży przegląd, ubezpieczony, pojemność
2,3, technicznie sprawny, zadbany,
kolor czarny, Diesel, cena 1800 zł.
do negocjacji - 693 871 204
Golf - 1,9 TDI - combi czarny, pełna
elektryka climatronik, bezwypadkowy - 516 056 582
Golf 1.4 16v - ABS, centralny
zamek, wspomaganie, klimatyzacja,
alarm, blokada skrzyni, RO, cena
11000 zł. - 506 834 845
Golf 2 - 1,3 benzyna, gaz, składak
90/97 stan dobry, cena 1100 - 607
509 762
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Golf 2 - 1989, pojemność 1.3 benzyna, ważny przegląd i OC i Skuter
Daelim NS 125 rok produkcji1998 lub
zamienię na Mitsubishi Galant 92 rok
z gazem hatchback/ limuzyna ważne
opłaty - 517 337 804
Golf 2 - 88 rok, 1.6 benzyna 800
zł. - 661 403 384
Golf 2 - granatowy 1.3 rok 1988,
4 drzwiowy szyberdach radio CD
z MP3 w kraju od 3 lat pierwszy
właściciel w ciągłej eksploatacji - 605
038 511
Golf 3 - syncro 1.8i, rok produkcji
1995 - 513 655 297
Golf 3 1.9 TDI - kombi - 1998,
elektryka, sprzedam lub zamienię
na Passata B4 1.8, gaz, warunki
zamiany do uzgodnienia - 604
786 525
Golf 3 1993 rok - szyberdach,
centralny zamek, alarm, alufelgi,
nowe hamulce, po wymianie płynów,
zarejestrowany, ważny przegląd i
OC, cena 4000 zł. - 721 604 087
Honda Accord 2,0 TDI - Alu felgi +
koła zimowe, ABS, ASR, centralny
zamek, 2 poduszki, elektryczne
szyby lusterka i szyberdach. Stan
techniczny b. dobry 9900 PLN - 880
098 319
Honda Civic 1,4 16v 96 rok - zarejestrowany, OC, przegląd 4990 zł.
- 607 162 320
Honda Civic 92 rok - V gen sprzedam po remoncie silnika
(wzmocniona wersja silnika serii d),
bogate wyposażenie, pełna elektryka, elektrycznie otwierane drzwi,
centralny zamek, alarm, po tuningu
wizualnym, 4800 do uzgodnienia 605 571 125
Honda Prelude 2.0 LPG - elektryczne szyby, centralny zamek,
elektryczny szyberdach. Samochód
jeździ, lecz jest do lekkiego remontu.
Sprzedam lub zamienię. Cena 2500
zł. - 503 480 177
Hyundai H100 - rok 96, 2,5 D
granatowy 6 osobowy. Dopuszczalna ładowność 1250, hak, zarejestrowany w kraju na chodzie,
uszkodzony silnik. Cena 3,500 - 796
260 768
Isuzu midi - pojemność 2.0, benzyna, ład. 1100, hak, cena 1500 do
negocjacji - 506 864 083
Jawa 350 TS - na chodzie z dokumentacją, alufelgi, nowy akumulator
+ druga na części 450 zł. - 785
267 140
Kia sportage 96 rok - 2.0 + gaz
- 160 tys., nowe opony zimowe
+ letnie, cały ocynk, korozji brak,
napęd dodatkowe, elektryczne szyb,
lusterka, alarm, centralny zamek,
ABS, wspomaganie kierownicy,
super autko na tą porę roku, cena
10200 zł. - 664 921 397
Land Rover Freelander - rok 00, 2,0
TD, 120 tys. km, napęd 4x4, ABS,
5 drzwi, alufelg, centralny zamek,
pełna elektryka, klimatyzacja, CD,
Anglik do przekładki, cena: 18 tys.,
kontakt: marko.mondry@gmail.com
- 0035 387 6713 688
Leyland Chepra 250 - furgon, silnik 1.8, ładowność 1300 kg, dopuszczalna masa całkowita przyczepy
900 kg, rok produkcji 1981, cena do
negocjacji - 664 615 542
Matiz - czerwony - sprzedam lub
zamienię na większe - rok produkcji
2005, 51 tys. przebiegu, cena do
negocjacji. Auto bezwypadkowe,
garażowane, w bardzo dobrym stanie. Ubezpieczone, zarejestrowane
- 695 605 087
Mazda 323 F - 92 rok, centralny
zamek, wspomaganie, przyciemniane szyby. Stan techniczny b.
dobry 3300 PLN - 880 098 319
Mazda 323F - 96 rok - stan BDB.,
zadbana, ekonomiczna, 2 poduszki,
wspomaganie, elektryczne szyby,
centralny zamek, alufelgi, cena 8200
- 793 589 984
Mazda MX 3 - z 1992 sprawna
technicznie, nowe amortyzatory i
elementy zawieszenia, pojemność
1600, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, cena 4300 - 694
518 216
Mercedes 123 - diesel uszkodzony tylny wahacz 1500 zł.- 694 473
203/601 924 778
Mercedes 124 - kombi, bardzo
dobry stan, diesel - 601 924 778/694
473 203
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
AUTO KOMIS
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firma handlowa

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra
ul. Jagiellońska 29/U1, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel./fax 075 755 71 40
kom. 607 720 825
e-mail: phu.many@wp.pl
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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

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

8 Mb/s

+ PREZENT!

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN
119 ZŁ

8 Mb/s

+ PREZENT!

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

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

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

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

Z tym ogłoszeniem do 23.01.2009 r.
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OG£OSZENIA
MERCEDES 124 D - combi 1tys. oraz
Datschun Patrol - atrakcyjna cena. 510 042 794
MERCEDES 124 W - 3000 diesel,
ma przegląd i opłaty za 1900 zł. - 785
267 140
MERCEDES 124, 1993 rok - za
4500 lub zamienię na inne auto plus
niewielka dopłata dla mnie. Cena
do uzgodnienia, miska olejowa do
wymiany. Pojemność 2000 diesel,
elektryka skóra, drewno itp. - 883
554 556
MERCEDES 190 D - sprzedam na
części. - 696 030 700
MERCEDES 210 E - klasy - rok
1996, kombi, olej napędowy, pełne
wyposażenie oprócz skóry, graﬁtowy
metalik - 601 578 249
MERCEDES A klasa - 170 rok produkcji 2000 pojemność 1,7 diesel,
bogate wyposażenie, cena 16500 do
negocjacji - 796 310 107
MERCEDES E 320 - kombi 94 rok
produkcji, LPG wtrysk automat pełna
elektryka do uzgodnienia - 504 201
580
MERCEDES Sprinter - CDI 311
maxi, 2002 rok, pojemność 2200,
stan idealny, komplet opon zima lato,
kolor biały, po wymianie zawieszenia,
przegląd i ubezpieczenie do końca
2010 - 509 156 560
MERCEDES Vito 5-osobowy - 1997
rok, 2.3L Diesel, Biały, Oszklony do
polowy, elektryczne szyby, centralny
zamek, szyberdach, Ważny przegląd
i OC. 11900 zł. (możliwa zamiana) 792 661 611
MERCEDES w124 - niezawodna
gwiazda, 91 rok 2000 cm diesel (6l
na 100 km). Centralny zamek, elektryczne lusterka, elektryczne szyberdach. Lakier do poprawek. Cena do

MOTORYNKA 300 zł. - 100%
sprawną, posiada papiery, ale sprzedaję bez, kolor pomarańczowy,
nowe opony, cena 350 zł. Możliwość
zamiany - 661 901 740
NISSAN 100 nx - w całości lub na
części 1.6 16v 1991 rok produkcji,
uszkodzone tarcza sprzęgła, cena 800
do negocjacji - 605 516 837
NISSAN Sunny 1.4 16V - zarejestrowany, opłacony, stan bdb., air bag, szyberdach, centralny zamek na pilota,
alarm, karta pojemności, sprowadzony
w 2005, jeden właściciel (kobieta)
ekonomiczny, 95 rok, cena 4000 do
uzgodnienia - 783 756 967
NISSAN Terrano II - 2.7 TDI 1996,
samochód jest w dobrym stanie, sprowadzony do opłat - 781 146 118
OCTAVIA - 2004 rok, 1.9-110 km,
przebieg 70 tys., 1 właściciel, tempomat, klimatyzacja, elektryczne szyby,
centralny zamek, ABS, alarm, czujniki
cofania, radio TV - DVD, kupiona w
polskim salonie, cena 30.900 uzgodnienia - 691 081 217
OMEGA B 2.0 - rok 1999, klimatyzacja, elektryczne szyby, szyber dach, 2x
air bak, sprzedam luz zamienię cena
6500 zł. - 728 835 060
OPEL Astra 99 rok - sedan - zielony
metalik, 2 komplety kół, pierwszy
właściciel kupiony w salonie, opłacony
przegląd, ubezpieczenie, cena 8500 zł
do negocjacji - 792 731 858
OPEL Astra II - rok produkcji 2003,
pojemność 1.2 hatchback pięciodrzwiowy, kolor granatowy, przebieg
54000 km. Pierwszy właściciel, garażowany. Cena do uzgodnienia - 887
954 092
OPEL Calibra - 90 rok, 2.0 + LPG 1900
zł - 661 114 934
OPEL Calibra + LPG - 92 rok, ABS,

OPEL kadet z gazem - uszkodzony 300 zł. - 796 937 610
OPEL Omega combi - wersja A, rok
produkcji 1996 składak. Silnik w bardzo dobrym stanie, nowe zawieszenie,
dwa komplety opon, nowe klocki cena 1000 zł. - 500 492 606
OPEL Omega tuning - Omega 2.0
benzyna, 97 rok, skórzana tapicerka,
zabudowa grająca w bagażniku,
brak rdzy, po delikatnym tuningu.
Kolor czarny, w pełnej eksploatacji i
wymienionymi częściami, 3500 zł. do
negocjacji - 726 697 966
PASSAT 1.8 T - autko zadbane,
skóra, klimatronik, 4 poduszki, srebrny
metalik, 4 opony letnie na felgach
aluminiowych, pierwszy właściciel, w
kraju 4 lata w Polsce, rok produkcji
98, serwisowany w Skodzie, pełna
elektryka - 509 478 482
PASSAT B4 TDI - 94 rok, stan dobry
- 510 965 539
PASSAT kombi 2 litry - benzyna gaz,
szyber dach, centralny zamek, radio,
hak, kolor czerwony, rok 1991 rejestrowany w Polsce - 781 562 674
PEUGEOT 106 - 97 rok - kolor czerwony, 3 drzwiowy, pojemność 1100,
szyberdach, centralny zamek, elektryczne szyby, OC, ważne do 07.2010
przegląd 12.2010, cena 3400 - 516
346 494
PEUGEOT 205 - rok 1990, pojemność
1.1l ważny przegląd i OC do 08.2010
Uszkodzone sprzęgło - ślizga się, cena
700 zł. - 664 508 056
PEUGEOT 206 - van, 2004 rok, 1.6,
diesel, motor ok., elektryczne szyby,
klimatyzacja, auto do opłat, cena 9000
do negocjacji - 660 962 664
PEUGEOT 306 - hatchback, rok 2000,
niebieski metalik, pojemność 1800
benzyna +gaz, przebieg 143 tys. km,

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

domówienia - 501 665 790
centralny zamek, elektryczne szyber3 drzwiowy, klimatyzacja, autoalarm,
dach i lusterka, butla w miejscu koła
centralny zamek, elektryczne szyby i
MITSUBISHI Lancer - rok produkcji
SANDRA
SPA w
Karpaczu
zapasowego, silnik 2.0 8v, alufelgi 15”
lusterka, 4 poduszki powietrzne. - 664
- 1996/97
(przełom)
pojemność
1.3
przegląd do 10.2010 rok OC 03.2010
426 178
ul.Obrońców
Pokoju
3
GLX,
wyposażenie ABS,
2x airbag,
roku, w ciągłej eksploatacji, cena 4000
wspomaganie,
elektryczne
szyby,
PEUGEOT 405 z LPG 1450 zł. - 92
58-540 Karpacz
do negocjacji - 691 210 702
lusterka, immobilizer. Uszkodzone
rok, ciemny metalic, ważny przegląd
sprzęgło
(docisk). Cena
2.500 zł (bez
OPEL Calibra 2.0 150 km - 1990 rok,
i OC, bez rdzy, sprawny, cena 1450
Odpowiedz
na pytanie
negocjacji) - 727 640 718
ABS, centralny zamek, elektryczne
zł. - 727 227 917
i wygraj wstęp do aquaparku
szyby i lusterka, klimatyzacja cena
MONDEO TD 1997/98 - 166 tys, kliPIAGGO 50cm - na części za 230
4500
do negocjacji opłaty do września
Czy w SandraSpa
w Karpaczu
można
matyzacja,
ABS, czujnik parkowania,
zł. lub zamiana na telefon - 607 162
2010 roku, - 661 717 183
cena
do uzgodnienia
320
skorzystać
z : - 785 104 070
OPEL Combo - 1998 rok, pojemność
MOTORYNKA - na części lub w
PŁUG do terenówki - oryginalny do
1.7d silnik isuzu - 506 260 838
całości
- cena do uzgodnienia - 791
uaza z mocowaniem, można przeroa) Sqasha
587 914
OPEL Corsa 1,5 TD - 5 drzwi, stan
bić do każdej terenówki, kupiony od
b Lodowiska
auta oceniam na dobry, do małych
wojska, cena 600 zł. - 727 227 917
MOTORYNKA - z silnikiem Simsona
poprawek blacharskich, dokładnie
Shwalbe z papierem do dokończenia
POLONEZ - 1.6 benzyna, 1998 rok,
progi,nacena
4700marketing@jelonka.com
do negocjacji - 663
proszę wysyłać
e-mail:
zaPrawidłową
350 zł. - 726 odpowiedź
216 030
120 tys., srebrny metalik, alufelgi,
540 102
na odpowiedzi czekamy do 24 stycznia
2010 a od 25 stycznia wielkie losowanie
centralny !!!
zamek, cena 1200 zł. do
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs
a wroktreści
podać imię
nazwisko
oraz
OPEL Corsa BSPA
- 1993
- 1,4,maila
turku- proszę
uzgodnienia
- 691 i081
217
sowy metalic, szyberdach, hak - 790
telefon kontaktowy.
333
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie215
7 dni
od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

POLONEZ Borewicz - 80 rok, stan
auta b.dobry na chodzie przebieg
30 tys. brązowe wnętrze oryginalny
lakier i przebieg sprzedam 3000 zł.
(do negocjacji) - 787 233 050
POLONEZ Caro LPG - tanio - zarejestrowany, cena 550 zł. - 604 899
303/698 707 299
POLONEZ gaz - zarejestrowany, 550
zł - 604 899 303,698 707 299
RENAULT 19 - 1,8 benzyna, ciemna
zieleń - 787 438 569
RENAULT 19 - benzyna, stan dobry,
opony zimowe, rok produkcji 1992 608 767 929
RENAULT 19 - gaz - sedan z 1992
nowszy model, pojemność 1700 z
instalacja gazową, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby OC i
przegląd, ważne 1800 - 694 518 216
RENAULT 19 - Renault 19 - 601 924
778/694 473 203
RENAULT 19 z gazem - 750 zł. - 1990
rok, srebrny, od miesiąca bez przeglądu i OC, do listopada 2009 w ciągłej
eksploatacji. - 604 912 654
RENAULT 19 z LPG 1200 zł. - czerwony, 5 drzwiowy, pali na gazie i
benzynie, ważny przegląd i OC, cena
1200 zł. - 727 227 917
RENAULT Clio - 92 rok, 1.2 benzyna,
5 drzwiowy, elektryczne szyby, szyber
dach, kolor niebieski, stan bardzo
dobry sprowadzony do opłat, cena
1300 zł. - 792 697 442
RENAULT Clio - 97 rok, 1200 czarny
perłowy, centralny zamek, przyciemnione szyby, alufelgi, obniżony, opłacony - 697 488 762
RENAULT Clio 1,2l - 1992 rok, dwa
komplety nowych opon alufelgi, uszkodzony rozrząd, cena 600 zł. - 792
226 675
RENAULT Clio 1,4 - 1991 wersja
sportowa i Renault Twingo 1,2 1994
oba auta mają ważną rejestrację i
ubezpieczenie, cena do uzgodnienia
- 796 980 677
RENAULT Espace - 89 rok, 2.0
benzyna + gaz, zarejestrowany 7
osób, zadbany, cena 2800 - 607
509 762
RENAULT Megane - hatchback
99/00r. 1.4L 114 tys. km bogate
wyposażenie zadbane okazja - 605
135 001
RENAULT Megane hatchback pełna elektryka 1.6, 2 airbagi, 5 drzwi,
zarejestrowany w Polsce, cena 6000
tys. - 665 086 373
ROVER 416 si 1998 - I 111 km, 1998
rok, SEDAN - akier perła, klimatyzacja, alufelgi, drewno, abs, air-bag,
4 x elektryczne szyby, centralny
zamek + autoalarm + piloty itd. W
cenę wliczono wszystkie opłaty - 666
855 250
ROVER 416gsi - sprawny, ubezpieczenie do grudnia 2010 przegląd do
stycznia 2011 do lekkich poprawek
lakierniczych. Zdjęcia na maila - 726
923 972
SAMURAJ 4x4 - składak, 94, przegląd do 2011, nowy akumulator,
ubezpieczenie, napędy sprawne,
stan dobry, cena 6000 zł. - 601
881 262
SCENIK - 1.6 benzyna 98 rok, stan
bardzo dobry, kolor niebieski metalik
- 500 289 971
SEAT Alhambra 1.9 TDI - auto jest
zarejestrowane w Niemczech. Rok
produkcji 1999/ 110 km (AFN). - 721
009 698
SEAT Cordoba 1993 rok - gaz,
przebieg 100 tys. km, czarny, sedan,
cena 2500 zł. do uzgodnienia - 608
240 130
SEAT Ibiza 1.8 - benzyna, 93 rok, kolor
czerwony, elektryczne szyby, szyber
dach, wspomaganie, pięciodrzwiowy,
sprzedam lub zamienię na kombi - 796
473 417
SEAT Ibiza z LPG 1999 rok - kolor
czerwony 5 - cio drzwiowy elektryczne
lusterka i szyby, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, centralny
zamek, alarm, cena 9500 - 793 348
846
SEICENTO - 2000/2001 rok, pojemność 900 cm3, cena 5800 PLN - 511
699 191
SIMSON - Jaskółka 78 rok, silnik do
remontu, pojemność 50 cm, cena: 300
zł. - 501 808 778
SIMSON - z 1976 roku na oryginalnych częściach do wymiany opony
wszystko sprawne z dokumentacją
za 1350 zł. - 726 215 030

SKUTER Gillera - 1994 rok, zarejestrowany, ubezpieczony, stan dobry,
pali 3,5l/100 km, max 90 km/h cena
1900 zł. - 793 504 192
SUBARU 5 tys. 4x4 - Leone 85 rok,
1,8 LPG, niebieska, alufelgi, szyby x
4 elektryczne, lusterka i szyberdach,
silnik po kapitalnym remoncie na dotarciu napędy, idealne nowe OC, auto w
super stanie - 605 492 373
SUPER cross - 110 - 726 600 803
SUZUKI 250 MRZ - 2004 rok, motor
używany amatorsko - 782 498 141
SUZUKI Samuraj 4x4 - składak 94,
nowe przegląd, ubezpieczenie, akumulator, buda plastik, w pełni sprawny
stan dobry bez rdzy cena 6000 - 601
881262
SUZUKI Swift - 1992 sedan, limuzyna
1300, 140 tys. brak jedynki silnik igiełka
1000 zł. - 663 241 351
SUZUKI Swift - 92 rok, 1 3 benzyna,
sedan, ważny przegląd i OC, cena
2200 - 607 509 672
SUZUKI Swift 1,6 glx - sedan, rok
1993, elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek, regulowana kierownica,
szyberdach. OC ważne do 06,2010
przegląd do 03,2010 kolor bordowy
- 509 379 798
SUZUKI Vitara - podniesiona opony
Sachara, nowe oleje, paski, hamulce,
płyny itp. świeżo po badaniu technicznym, silnik oraz napędy w stanie
bardzo dobrym - 605 492 373
T4 Transporter 8 os. 1,9 TD - rok
91, przedłużany, kolor bordowy, hak,
szyberdach, elektryczne szyby, zarejestrowany jako ciężarowo osobowy,
niedawno przeszedł przegląd. Możliwa zamiana na osobowy - 605
594 216
TOYOTA Camry 3.0 V6 - ważny przegląd i OC, automat, pełna opcja oprócz
skóry, cena 3700 zł. do negocjacji
1993 rok - 695 382 906
TOYOTA Corolla - rok produkcji 92,
sedan, stan techniczny dobry, OC i
przegląd ważne do końca lipca 2010,
blokada skrzyni biegów, czerwony,
do drobnych poprawek blacharsko lakierniczych, cena 2500 do negocjacji
- 603 622 870
TOYOTA Corolla 1.4 d4d - Przebieg
ok. 130 tys. km, samochód zadbany,
serwisowany w ASO Lubin, kolor
bordowy. Wyposażenie: klimatyzacja,
komputer, elektryczne szyby przód.
Bardzo ekonomiczny, na trasie spalanie 4.5 litra/100km. - 501 543 117
TOYOTA Rav 4 - rok produkcji 2000,
benzyna, gaz, 3 drzwiowa, przebieg
108 tys., elektryczne szyby, lusterka,
hak, opony letnie, zimowe, niebieska
- 515 730 297
UAZ - w dobrym stanie, z gazem,
zarejestrowany opłacony, przegląd
ważny do końca roku, napędy po
regeneracji w pełni sprawny - 505
309 744
VECTRA B 1.6 - 16 - kolor zielony
2 airbagi, elektryka: szyby, światła,
szyber dach, ABS, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, cena
8000 zł. do negocjacji , stan idealny
rok 95/96 - 600 221 746
VOLKSWAGEN Caravelle - stan
bardzo dobry, rok produkcji 1992,
kolor granatowy, przyciemniane szyby,
aktualne OC cena 11.000 tys. do
negocjacji. Bardzo zależy mi na czasie
- 515 465 458
VOLVO V40 - 97 rok, 136 KM, 2000
cm3 benzyna + LPG, biały, ABS,
klimatronic, alufelgi, centralny zamek,
alarm, komputer, czarna skórzana
tapicerka, ESP, halogeny, stan B. D.,
cena 16,000 zł. do negocjacji - 607
529 235
VOLVO V40 2000 rok diesel - czarne
skóry w bardzo dobrym stanie, bez
żadnego wkładu ﬁnansowego, opony
letnie i zimowe, cena 18900 zł. - 792
227 045
VW Passat - kombi pojemność 2l
benzyna, rok produkcji 1993 - 609
211 837
VW Passat B3 - 1.8 LPG 91 rok,
kombi sprzedam 1800 zł lub zamienię
na quada lub inne propozycje - 667
295 210
VW Passat kombi + gaz - B-3 wspomaganie, elektryczny szyberdach itp.
- 785 484 546
VW Polo - 1992 rok 1.2 benzyna,
kombi nie wymaga napraw, zimowe
opony, przegląd do 2011 roku, ubezpieczony - 693 675 187
VW Sharan - rok produkcji 1996, stan
dobry - 663 860 006
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VW Sharan 2,0 gaz - sharan z LPG
sekwencja, stan bdb., abs, 2 airbagi,
szyberdach, centralny zamek, alarm,
cena 12,200 zł. - 783 032 842
VW T3 Transporter - 1,6, 86 rok, kolor
bordowy, stan dobry, sprzedam lub
zamienię - 796 473 417
VW T4 97 rok - 1,9 TD 3 osobowy,
wspomaganie. Stan techniczny b.
dobry 11500 PLN - 880 098 319
VW T4 diesel - tanio - 1993 rok,
wspomaganie, hak, zarejestrowany i
ubezpieczony, przedłużony, 2,4 D,biały
- 790 215 333
VW Transporter T4 TDI - 2000 rok, po
liftingu „blaszak” 2.5 TDI w idealnym
stanie, okazja - 605 135 001
WV T4 2.5 TDI - 9 osobowy zarejestrowany, hak, klimatyzacja - 607
162 320
XANTIA LPG za 1700 - 93 rok, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach,
elektryczna regulacja foteli, alufelgi
15’, instalacja LPG zabrany dowód
za brak przeglądu do odbioru w wydz.
kom. JG. Cena do negocjacji - 793
212 533

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

Największy wybór obrączek
ślubnych i biżuterii oraz
najwyższa cena skupu złota
w mieście. Zapraszamy
Gleria Karkonoska ul: 1 Maja
27 - 075 75 234 90 oraz w
markecie Carrefour ul: Jana
Pawła II 51 - 075 75 423 13
DREWNO kominkowe i opałowe - grab, dąb, buk, jesion,
olcha, brzoza, świerk - transport gratis - 697 812 567
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
SUKNIA ślubna - rozmiar 40,
tanio - 075 75 230 16 - po
godzinie 19
KOCIOŁ CO 24 KW 230, 380
VOLT, sterowany elektrycznie,
cena 220 zł - 075 71 30 614
PERS rudy - Garfield - rodowód - 889 065 161
KOMPUTER - tanio - Parametry: Procesor 2.6GB Pamięć
DDR 512MB Dysk 40GB Karta
graf. 128MB DVD-ROM. Monitor17, myszka, klawiatura 605 858 742
2 łodzie wędkarskie z silnikami s - spalinowymi i elektrycznymi długość 4m oraz
art. zoologiczne i wędkarskie
- 510 042 794
2 piece do pizzy - dwukomorowe i 1 jednokomorowy oraz
wyposażenie pizzerii - 510
042 794
CIUSZKI dla dziewczynki - od
0 do 6 miesięcy, mata edukacyjna, bujaczek, komplet
do chrztu, możliwość zakupu
pojedynczych sztuk! Tanio.
Polecam - 518 454 604
NARTY - 514 282 146
NAWIGACJA samochodowa LARK 4.5 cala, wgrane mapy
CZ, SK, D, F, PL. Cena 230 zł.
- 607 763 204
WEŁNA mineralna w granulacie - ok. 100 worków, 1 worek
0.3 m3, cena za worek 20 zł,
odbiór własny w gm. Stara
Kamienica - 605 600 290
TELEFON Nokia 6300 - Cena
250 zł. do negocjacji - 601
188 906

RÓZNE
KUPIĘ
ZABYTKOWE meble do renowacji - 075 76 210 36

18 stycznia 2010 r.

32

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

