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Janusz Nagórny
doradca prezydenta
Jeleniej Góry

Maria Suchecka
Lesław Wolak
poeci

Fot. Konrad Przezdzięk

Wieloletni dyrektor jeleniogórskich placówek
kultury, od kilka lat pracownik wydziału kultury
urzędu miejskiego został kilka dni temu doradcą
Marka Obrębalskiego i zaczął pracować w biurze
prezydenta miasta.
Janusz Nagórny – jako specjalista w wydziale
kultury – przyczynił się do uzyskania wsparcia z
funduszy unijnych dla kilku projektów, dzięki którym jeleniogórskie zabytki, między innymi, zespół
kaplic cmentarnych przy Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa, odzyska dawną świetność. Teraz swoim
doświadczeniem będzie wspierał prezydenta miasta.
Jak zapowiedział, zadba także o jak najbardziej rzetelną informację o działaniach urzędu.
Janusz Nagórny jest wrocławianinem, ale sercem i
duchem związał się z Jelenią Górą.

Emerytowana, choć wciąż pełna werwy, dziennikarka oraz funkcyjny policjant. Zawody – wydawałoby się – wymagające surowego spojrzenia na rzeczywistość. Jak się jednak okazuje, można je pogodzić z wrażliwością poety.
Poezja, bowiem, to dziedzina, w której nasi bohaterowie spełniają się doskonale. Choć piszą
inaczej, innymi środkami i odmienną ekspresję stosują, osiągają to, co w poezji – i sztuce
w ogóle – jest jednym z celów najważniejszych: wzruszają odbiorcę.
Utworami a to pełnymi ciepła, a to nasączonymi niepokojem.
Wierszami prawdy o losie człowieka pędzącego w meandrach
rzeczywistości: zagubionego,
ale i triumfującego.
Czyniącego sobie ziemię
poddaną.

(tejo)

(tejo)

Babciom, dziadkom
najlepszego!
str. 4 i 17
Plus roku 2009
– str. 4
Cela za śmierć ojca
– str. 5
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– str. 6
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– str. 7
Powrót pospiesznych
– str. 8

Kradł, bił,
Powtórka z profesorem
niszczył i groził
Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Karpacza
podejrzanego o rozbój, dwa uszkodzenie mienia oraz
groźby karalne.
Sprawca wszystkich tych przestępstw dopuścił się 20 stycznia
w jednej z miejscowości gminy
Podgórzyn – poinformowała
podinsp. Edyt a Bagrowsk a,
rzeczniczka policji. Bandyta w
okolicach przystanku autobusowego zaatakował kobietę, którą
przewrócił skopał i ukradł jej
telefon komórkowy. Po napadzie
również zagroził jej pozbawienie
życia.
Tego samego dnia wskoczył na
jadący samochód, w którym te-

lefonem wybił szybę. Policjanci
ustalili również, że sprawca innemu mężczyźnie wybił wszystkie szyby w oknach budynku
oraz groził mu pozbawieniem
życia i spaleniem domu.
W ręce policjantów 24-latek
wpadł już następnego dnia w Jeleniej Górze. Swoje zachowanie
tłumaczył, że… za dużo wypił i
mu „odbiło”. Przestępca trafił
do policyjnego aresztu.

(tejo)

Porcja rozmaitości

Rusza Karkonoski Salon
Architektury
– str. 10
Wiersz wygrał
z mrozem
w „Jelonku”
str. 10
Krajobrazy Tatiany
– str. 11
O Norwidzie w „Norwidzie”
– str. 11
Pałac jak Feniks
– str. 12
„Lem” górą! - str. 12
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– str. 13
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– str. 13
Vivat Pani Dyrektor
– str. 14
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– str. 15
Ze sportu
– str. 18 - 20

Za rozbój, uszkodzenia mienia i groźby mężczyzna może spędzić nawet 12 lat pozbawienia
wolności. Policja wystąpiła z wnioskiem o jego aresztowanie.

Tegoroczni maturzyści z regionu jeleniogórskiego mają kolejną
szansę na przedmaturalną powtórkę, tym razem fizyki. Od
minionej soboty na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego ruszyły bezpłatne wykłady z fizyki.
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nie zapraszamy wszysttekich zainteresowanych – mówi matyczny ustaDanuta Fjałkowska (na zdjęciu), lany jest przez samych uczestprodziekan Wydziału Techniczne- ników.
go Kolegium Karkonoskie w Jele(Angela)
niej Górze.
Chętni maturzyści (i nie Była matematyka
tylko) do zajęć
mogą dołączyć Wydział Techniczny KK zrealizował już cykl bezpłatnych wykładów
w każdej chwili. poświęconych królowej nauk, której tajniki objaśniał mgr inż.
Nie ma limitu Andrzej Rehlis.
miejsc, a zakres

Studniówkowe szaleństwo w pełni
W pierwszym miesiącu roku niemal wszyscy maturzyści
jeleniogórskich szkół średnich odtańczą poloneza na
100 dni przed maturą. Balowanie mają już za sobą m.in.
uczniowie „Żeroma” czy „Norwida”. Przed są jeszcze m.in.
maturzyści „Handlówki” czy z byłej „Budowlanki”.
Trzysta pięćdziesiąt osób z I LO
im. S. Żeromskiego w tym roku
bawiło się w Zamku Kliczków.
W latach poprzednich studniówki odbywały się m.in. w
Świeradowie Zdroju, jednak
– jak mówi dyrektor szkoły
Paweł Domagała – podróże
kształcą i rozwijają. Dlatego warto czasami zmienić
miejsce.
Tegoroczny wybór był
strzałem w dziesiątkę.
Wyjątkowa okazała się
również data: ósmy stycznia. Śnieżyca, jaka dała
się we znaki w tym dniu
studniówkowiczom, z
pewnością do końca życia zapadnie w pamięci
tym, którzy na bal dotarli z poślizgiem i nie
bez przygód. Każda
z klas na studniówkę
tradycyjnie przygotowała program artystyczny: piosenki, recytacje czy układy taneczne.
– Na pewno większość z nas

będzie miło wspominała ten wieczór, może pomijając fakt,
że podróż

nio zagospodarować sobie czas
podróży – mówi Monika Orda z
popularnego Żeroma.
W Świeradowie Zdroju bawiło
się natomiast ponad 300 osób z
II LO im. Norwida w Cieplicach.
Tu, podobnie jak w innych
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Dąbrowska. W Świeradowie atmosferę...
Zdroju uczestnicy balu najbardziej „nie do opisania”.
cenili sobie przestrzeń, szwedzki
(Angela)
stół z ogromną ilością jedzenia i
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Fot. Angela

DZIŚ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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do Kliczkowa zajęła
nam sporo czasu. Byli jednak
tacy, którzy potrafili odpowied-

Polonez – rytualny taniec studniówkowy – ma zapewnić uczniom
powodzenie na maturze. Trzymamy kciuki za sto dni!
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Polska, mieszkam
w Polsce, mieszkam tu
Trwa plebiscyt na najlepszego sportowca. Maja Włoszczowska, mój wyjątkowy Gość w „Dialogach Jelonki”,
której nie potrzeba specjalnie przedstawiać, udowadnia, że ten ranking to ważna sprawa.

36 tysięcy złotych udało się
zebrać przedstawicielom lewicy podczas XV Balu Charytatywnego, który odbył się 15
stycznia br. w hotelu Mercure
pod patronatem Jerzego Szmajdzińskiego, Grażyny Malczuk
i Jacka Włodygi. Tradycyjnie z
zebranych pieniędzy ufundowane zostaną stypendia dla dzieci
i młodzieży z regionu jeleniogórskiego. W tym roku bawiło
się sporo ludzi, niemałą kwotę
udało się zebrać z samych biletów. – Wszystkim fundatorom
nagród serdecznie dziękujemy
i zapraszamy do uczestnictwa
w Balu Charytatywnym w przyszłym roku – mówi Grażyna
Malczuk. Rok temu zebrano 22
tysiące złote.
Z kolei blisko sto osób z miasta i powiatu bawiło się na
balu charytatywnym zorganizowanym w Ściegnach przez
Platformę Obywatelską oraz
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zebranej kwoty nie podano.
Jak powiedział Hubert Papaj, dochód z imprezy zorganizowanej
pod patronatem Jerzych: Pokoja
i Łużniaka, przeznaczono dla
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Kowarach.

(Angela/tejo)

Sprawiedliwości istnieje koalicja,
bo lider JGXXI Miłosz Sajnog zajął
stanowisko zastępcy prezydenta.
Według Radnego Mroza PO wstydzi się tej koalicji, skoro nie chcę o
niej mówić. Budżet jest słabiutki,
bo są wydatki, ale nie ma dochodów. Inwestycje będą z kredytów,
które na wiele lat nas obciążą. Według PiS obwodnicą będzie miała
tylko 2,4 km, ale mimo to będzie
jedna z najdroższych w Polsce a
może nawet na świecie.
SLD twierdzi z kolei, że koalicja
jest, ale nie wykorzystuje szansy.
Budżet uważa za przeciętny i
podkreśla brak inwestycji w strefie

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
ekonomicznej. Jest to budżet bez
wizji, bo nie ma zabezpieczenia
spraw społecznych, inwestycji w
żłobki czy opiekę dla ludzi starszych. Nie wiem, ile Państwo z tego
rozumieją. Ja wiem jedno mamy
w tym roku wybory i usłyszymy
jeszcze wiele słów.
Dla mnie jako mieszkańca Kotliny Jeleniogórskiej, który też
urodził się daleko stąd, to co
mówiła Maja Włoszczowska, jest
szczególnie bliskie. Nie przekonują mnie do końca deklaracje
polityków i ich czyny. Nie podoba
mi i naprawdę wkurza mnie wiele

rzeczy, które codziennie widzę.
Mimo to nie chcę wyjechać i żyć
w żadnym innym miejscu. To
tutaj jest mój dom. I mógłbym
zacytować przepiękny wiersz
Mariana Hemara „Trzy powody”
o byciu Polakiem z wyboru, ale
zacytuję znany wszystkim refren
piosenki„Kultu” – „Polska, Mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu,
tu...”. Zespół miał zagrać w Jeleniej
Górze, ale swój występ odwołał.
Znak czasu?

Wasz Wiktor Marconi

Babciom i dziadkom: najlepszego!
Motyki. Występowali uczniowie szkół Kopaniec
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Na zakończenie zagrali
nawet jakby? – mówi pani Ewa, oblega
Koncert był fin płacili
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muzycy
z
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II
kami nie ma ce
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około 150 za
.
proszeń w wie odków prywatnych. Organ
ki
stopnia im. Moniuszki w
(jj)
przez wnucz
lu instytucjach
izat
naszego miast orzy rozdali kwartecie saksofonowym
a.
i big bandzie. Zgromadzeni
ze wzruszenia często sięgali
po chusteczki i ocierali łzy, bo
przecież któż jest lepszy od ich
T o p o m y s ł ukochanych wnucząt.
Huberta Papaja,
(rylit)
przewodniczącego
rady miejskiej, Anny
Ragiel, jego zastępczyni oraz Roberta
Bobkiera, pełnomocnika TOnZ przy ParlaPełna sala babć i
dziadków oklaskiwała w mencie UE w Brukseli. Gospodarze
miniony czwartek ze łzami przywitali gości składając im
wzruszenia ocieranymi ukradkiem najserdeczniejsze życzenia
z okazji ich święta. Koncert
występujących wnuków. Tak było pod- rozpoczął występ połączoczas uroczystego koncertu uczniów je- nego chóru PSM I stopnia i
leniogórskich szkół zorganizowanego Szkoły Podstawowej nr 2 pod
z okazji sympatycznych świąt: Dni Babci i Dziadka. dyrekcją Moniki FrąckiewiczO dniu babci i dziadka w Karpaczu – czytaj na str. 17
Fot. Jacek Jaśko

Zabalowali
charytatywnie

w Warszawie, ale mieszka od 6
roku w naszej kotlinie. I bardzo
pięknie w programie mówi, dlaczego – mimo propozycji pracy
za granicą – woli zostać z nami.
To szczera i prosta deklaracja
lokalnego patriotyzmu.
O tym, co u radnych, rozma-

Fot. Rylit

Zaczęliśmy od speców od wizerunku. Nasza zawodniczka bardzo
trafnie zauważyła, że dziś ważniejsze są wyniki od działań PR.
Szkoda, że pani Mai nie słuchają
rządzący politycy. Ale mnie najbardziej poruszył wątek patriotyzmu.
Nasza zawodniczka urodziła się

wiam w programie „Z Czterech
Stron Miasta” z wybrańcami ludu:
Ewą Duziak z Jeleniej Góry XXI, Józefem Sarzyńskim z SLD, Piotrem
Miedzińskim z PO oraz Krzysztofem Mrozem z PiS.
Według słów radnego PO mamy
w Jeleniej Górze najbardziej rozwojowy budżet w historii: baseny
termalne z dofinansowaniem UE,
obwodnica południowa, rewitalizacja Parku Zdrojowego i wiele
innych inwestycji.
Jelenia Góra XXI poparła budżet, ale do formalnej koalicji z
Platformą się nie przyznaje. Jednak według słów radnego Prawa i

PLEBISCYT PLUS ROKU 2009 – ZABAWA SIĘ KRĘCI
Alina Obidniak (20 kuponów), śpiewaczka Anna Skóra (15 kuponów), Zygmunt Korzeniewski (11 kuponów), Marian Piasecki (9
kuponów), Stanisław Firszt (4 głosy), Zuzanna Dziedzic (4 głosy) i Andrzej Więckowski (4 głosy) – oto czołówka naszego plebiscytu
w kolejnym jego wydaniu. W tym tygodniu Plus Roku wchodzi na łamy Internetu.
ks. Andrzej Bokiej – proboszcz parafii Elżbieta Kotlarska – poetka, działaczka
W każdym z wydań naszego portret! Jesteśmy przekonani, też Państwo! W podwójspołeczna
tygodnika wskazujemy na dru- że ludzi z pasją jest wśród jele- nej roli: głosujących oraz garnizonowej
giej stronie osoby, które dokonały niogórzan i mieszkańców okolic proponujących. Macie Agnieszka Romanowska – inicjatorka Elżbieta Śnieżkowska-Bielak – poetka
czegoś, co wyniosło je ponad znacznie więcej. Nie wszystkich bowiem także szansę na Fotoruszenia
literatka
przeciętność czy też sztampę zauważyliśmy, nie do każdego zgłoszenie człowieka, któ- Alina Obidniak – Cesarzowa Teatrów Jacek Grondowy - aktor
dotarliśmy. Aby tę listę uzupełnić, ry Waszym zdaniem po- Ulicznych
obowiązku.
Jacek Musiał – szef Aeroklubu JelenioLudzi, którzy do swoich co- wpadliśmy na pomysł zorganizo- winien znaleźć się wśród
górskiego
Andrzej
Więckowski,
filolog,
eseista
dziennych zajęć dokładają gorli- wania plebiscytu pod hasłem „Plus „Plusów Roku 2009”. Co
Jacek Włodyga – starosta jeleniogórski
wość serca i poczucie spełniania Roku 2009”. W jego szranki zapro- tydzień aż do połowy lu- Artur Zych – starosta lwówecki
misji. Zdajemy sobie sprawę, jak siliśmy naszych „gości” z drugiej tego drukować będziemy ks. Bogdan Żygadło – proboszcz parafii św. Jadwiga Reder-Sadowska – miejska
bardzo ułomny jest ten zbiorowy strony czasopisma. I zapraszamy kupony plebiscytowe z Erazma i Pankracego
rzeczniczka konsumentów
wolnym miejscem na Bogdan Koca – dyrektor Teatru Norwida Jan Hanc – polonista, poeta
nazwisko Waszego fawoKUPON PLEBISCYTOWY
ryta. Na początku marca Bogdan Nauka – dyrektor Zdrojowego Jan Koprowski – szef Jeleniogórskich
Zakładów Optycznych
zwieńczeniem naszej za- Teatru Animacji
Moim kandydatem na Plusa Roku 2009 jest:
bawy będzie uroczysta Bolesław Osipik - cyklista
Jan Owczarek – polonista, poeta
………………...................................................................
gala w Domu Turysty Cezary Wiklik – radny, wydawca, re- Janina Hobgarska – dyrektorka Biura
„Polonia” w Cieplicach, gionalista
Dane głosującego:
Wystaw Artystycznych
którą poprowadzi Jacek
Imię, nazwisko, adres email.............................................
Jiri Nosalek – dramaturg, reżyser
Danuta
Razmysłowicz
policjantka
Ziobro.
.........................................................................................
Pavel Helebrandt - kompozytor
Grzegorz Rybarczyk – strażnik miejski
Zapraszamy
do
udziału!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
Redakcja Elwira Hamerska-Kijańska – aktorka Joanna Moryc - śpiewaczka
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
Anna Skóra - śpiewaczka
Jelonki.com 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

WYDARZENIA
Luiza Laskowska
historyk sztuki
pracownik BWA
Przede wszystkim dałabym
podwyżki, ludziom pracującym
w palcówkach, związanych z
kulturą. Marzy mi się również
powstanie drugiego, odważnego

Kierowcę, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów
mechanicznych, a prowadził opla
po drodze publicznej, zatrzymała
policja w Pielgrzymce. Wbrew
przypuszczeniom mężczyzna nie
był pijany. Wylegitymował się jednak
fałszywym prawem jazdy. Policjanci
zauważyli oszustwo. Sprawca bez
owijania w bawełnę przyznał, że
fałszywkę kupił sobie na bazarze.

Pokusą butle z gazem

Dwanaście butli gazowych
ukradli dwaj włamywacze, którzy
wtargnęli do jednej z hurtowni w Jeleniej Górze. Zgubiły ich ślady, które
pozostawili na śniegu. Okazało się,
że na sumieniu jeden ze sprawców
ma także więcej grzeszków. Obydwaj
trafili do celi aresztu śledczego.

teatru. Poza tym poczyniłabym
wszelkie starania, żeby w Cieplicach w końcu powstał park
wodny, z wykorzystaniem wód
termalnych. Przydałaby się tam
również księgarnia z praw-

Fot. Angela

Kupił sobie prawo jazdy

GDYBYM PREZYDENTEM BYŁ(A)

Rok i trzy miesiące pozbawienia wolności z zaliczeniem
na poczet kary ośmiu miesięcy odbytego aresztu – taki
wyrok usłyszał 18 stycznia Michał K. z Kowar, który 10
lutego 2009 roku pobił swojego ojca, w wyniku czego
mężczyzna zmarł. Prokuratura zapowiedziała apelację.
Zdaniem skazanego natomiast kara jest sprawiedliwa. –
Odzyskałem wiarę w prawo i sąd – powiedział.
Michał K., któremu postawiono zarzut pobicia swojego ojca z zamiarem
ewentualnym oskarżając go o czyn
z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu
Karnego, po ogłoszeniu wyroku nie
krył jeśli nie zadowolenia, to ulgi.

– Obawiałem się wyższej kary.
Kiedy zostałem oskarżony o zabójstwo
ojca, było to dla mnie krzywdzące.
Krzywdząca byłaby też kara, jakiej
żądała prokuratura. Nie będziemy się
odwoływać od wyroku. Większość

Kilka godzin bez prądu

Wielu mieszkańców Mysłakowic i
Jeleniej Góry musiało poradzić sobie
w miniony czwartek bez prądu.
Dostawę przerwano wcześnie rano i
przywrócono dopiero około godziny
15.00. Choć było to planowe wyłączenie, zdezorganizowało dzień w wielu
gospodarstwach domowych.

dziwego zdarzenia. Natomiast
jako matka, chciałabym, żeby
na terenie stolicy Karkonoszy
znajdowało się więcej żłobków.

Notowała Ania

Śledczy niezadowoleni
Z wyroku nie była zadowolona prokuratura, która żądała dla oskarżonego 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Prokurator Monika Olba zapowiedziała, że będzie wnioskować
o uzasadnienie wyroku.
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swojego ojca życia. W Henry
l pieniądze. Zd ł on na siebie wszystkie ob
mieszkaniu nie było ni- na ten ce
ją
ż fakt, że prze
kogo, nikt nie mógł mu przemawiał te
dziny.
ro
m
le
ie
ic
przeszkodzić i położyć i był jedynym żyw
policji mókres jego agresji. Michał
wiąc, że chyba zabił ojca,
K. mógł użyć chociażby
młotka, który znajdował s i ę a następnie – kiedy ona nie spełniła
blisko leżącego ojca. Zadane ciosy prośby – sam zatelefonował na policję
same w sobie nie wyrządziły po- – mówił sędzia.
Śmierć nie nastąpiłaby natoszkodowanemu poważnej krzywdy.
Śmierć Henryka K. spowodowało miast, gdyby oskarżony położył
natomiast zachłyśniecie się przez poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, na boku. Biorąc pod
niego krwią – dodał sędzia.
uwagę fakt, że tylko jedna z trzech
osób przeszkolonych zapytanych
PROKURATURA ZAPOWIEDZIAŁA
przez sąd, jak należało udzielić
APELACJĘ. ZDANIEM SKAZANEGO KARA
pomocy Henrykowi K. wiedziała, że
JEST SPRAWIEDLIWA. – ODZYSKAŁEM
należy ułożyć go w pozycji bocznej,
WIARĘ W PRAWO I SĄD – POWIEDZIAŁ.
trudno wymagać od Michała K.
by taką wiedzą dysponował. Sąd
Sąd nie zgodził się również z za- nie uznał, że Michał K. dokonał
zmarł, bo zachłysnął się krwią. –
Relacje, jakie łączyły Michała K. i rzutem prokuratury, która zarzuciła zabójstwa na Henryku K., ale nie
jego ojca były złe. Pokrzywdzony był Michałowi K. nie udzielenie pomocy oznacza to, że oskarżony nie doosobnikiem nadużywającym alkoho- Henrykowi K. i doprowadzenie do jego konał żadnego przestępstwa, stąd
lu, nie pracującym, nie darzony był śmierci przez zaniechanie. – Przeczy kara bezwzględnego pozbawienia
uczuciem przez żadnego z członków temu zachowanie oskarżonego, który wolności – konkludował.
rodziny, ani przez oskarżonego, ani najpierw poszedł do swojej siostry,
Angelika Grzywacz
jego małoletniego brata, ani też matkę którą prosił o wezwanie pogotowia i
kary już spędziłem w więzieniu. Będziemy
teraz wnioskować o uchylenie
pozostałej jej
części, siedmiu
miesięcy. Chcę
pracować i dalej
zajmować się
rodziną: mamą
i moim bratem,
który chodzi
jeszcze do szkoły. Jeśli musiałbym
wrócić do celi, moja rodzina byłaby
skazana zostałaby na najgorsze. Sama
sobie nie poradzi – powiedział.
Sędziowie Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze uznali Michała K. za
winnego pobicia ojca. Mężczyzna

TĘCZOWY JUBILEUSZ „SIÓDEMKI”
Wernisaż wystawy w muzeum bywa często marzeniem wielu artystów. 18 stycznia stał
się rzeczywistością dla… dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7, które – w ramach obchodów
60-lecia placówki – pokazały swoje prace na ekspozycji w Muzeum Karkonoskim. Jak
na wernisaż przystało, był poczęstunek, media i atmosfera znaczącego wydarzenia.

Fot. Konrad Przezdzięk

Na ekspozycję
dziecięcych prac
plastycznych
zatytułowaną „Tęczowe
talenty siódemki” składa
się trzydzieści
dzie-

Co tydzień na łamach Jelonki przedstawiać będziemy Wasze opinie: co
Państwo by zrobili, gdyby rządzili
miastem.

Cela za śmierć ojca

Bezpieczniejsi na drodze

Około 60 uczniów szkół z Kostrzycy i Karpnik w miniona środę otrzymało kamizelki odblaskowe, dzięki
którym będą na drogach widoczni
i bezpieczniejsi. To już dziesiąta
placówka oświaty obdarowana w
tym roku szkolnym przez fundację
„Jeleniogórska Akcja – Bezpieczna
Droga” z Mariuszem Synówką na
czele.

5

więć prac promujących młode talenty
szkoły. Dla uczniów z „siódemki”
była to pierwsza okazja, aby zaprezentować publicznie swoje
umiejętności. Otwarcie wystawy
poprzedziła krótka uroczystość.
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego Gabriela Zawiła witając
małych gości wyraziła swoją
radość z ich przybycia.

– Muzea to nie tak jak się wielu
wydaje instytucje pasywne. Muszą
tętnić życiem i wydarzeniami – podkreśliła mając nadzieję, że uczniowie
„siódemki” jeszcze nie raz przekroczą
progi placówki przy ulicy Matejki.
Dzieci przywitała także Aneta
Sikora-Firszt z działu edukacyjnego. Słowa powitania skierowano
też do Elżbiety Rybak, dyrektorki

SP nr 7 oraz do Piotra Grosmana,
nauczyciela z „siódemki”. – Gdyby
nie pan Piotr, takie chwile po prostu
by się nie wydarzyły – podziękowała
Gabriela Zawiła.
Młodzi goście rozbawili wszystkich
krótką, ale pomysłową inscenizacją
na motywach wiersza Juliana Tuwima „Pan Tralaliński”. Wszystkim
wystawiającym swe prace uczniom
wręczono pamiątkowe dyplomy. I
wreszcie odbyło się oficjalne otwarcie
wystawy z poczęstunkiem – jak to na
prawdziwym wernisażu bywa. Prace
oglądano w salce na parterze repliki
kamienicy von Buchsa na
muzealnym dziedzińcu.
Podmiotem wydarzenia byli uczniowie, którzy
zostali publicznie docenieni za swoje starania.
Być może niektórzy z
nich wybiorą drogę artystycznej kariery, a
ich prace oglądać będziemy w renomowanych
muzeach i galeriach.

Zagłodziła

syna?
Miał siedem lat i ważył osiem kilo. Zmarł na początku
roku. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze sprawdza,
czy matka chłopca z Bogatyni zagłodziła swoje dziecko
na śmierć.

Chłopiec – jedno z rodzeństwa
urodzonych w 2002 roku trojaczków
– miał ciężkie porażenie mózgowe:
był niewidomy, nie słyszał i miewał
ataki padaczki. Nie potrafił jeść
samodzielnie. Jego matka Anna M.,
mieszkanka Bogatyni, ma siedmioro dzieci, które mają… trzech ojców.
Ojciec trojaczków wyprowadził się
od kobiety – nie interesuje się losem
dzieci, płaci jedynie alimenty – podała sobotnia Gazeta Wyborcza.
Zmarły chłopiec oraz jego brat,
(tejo)
cierpiący także na porażenie móWszys
zgowe, wymagali stałej opieki spetkie d
zi
są ar t
cjalistów. Ostatni raz matka była z
ystam eci
synami u lekarza dwa lata temu.
i
Młodych auto
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Gazeta podaje, że Anna M. nie
łączy ich wie pokazywanych na wysta
wie prac
k, dziecięca
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skrępowana w
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yobraźnia. Rze iwość i niczym niektóre wagarowały. Sąd ograniczył
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jej prawa rodzicielskie. Jest też pod
tarzalnym pięk istość ta ujmuje nas
nem
się najwięksi ar
skrzydłami opieki społecznej. Jak
tyści. Pablo P , którym zachwycali
icasso powiedz
„...że wszystk
podaje dziennik, kobieta nie pracuje:
iał kied
ie d
utrzymuje rodzinę z alimentów i
pozostać ar ty zieci są ar tyst ami - sztu yś,
stą, kiedy się
ką jest
zasiłku. Ma zadbany samochód.
dorośnie”.
Mimo to nie udało jej się dojechać
do zgorzeleckiego ośrodka rehabili-

tacyjnego, który zajmuje się dziećmi
z porażeniem mózgowym.
Siedmiolatek zmarł 2 stycznia.
Powód? Ciężkie zapalenie płuc, ale
organizm dziecka był wyniszczony, a chłopiec – zagłodzony. Dość
powiedzieć, że ważył jedynie osiem
kilogramów.

(tejo)

Kto jest winny?
Organa wymiaru sprawiedliwości zbadają
ten przypadek i ustalą, kto ponosi winę
za śmierć chłopca. Czy matka, która
nie radziła sobie z opieką nad niepełnosprawnym synem, czy też pracownicy
socjalni – którzy widząc fatalny wygląd
chorego – nie zareagowali odpowiednio.
Póki co Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze, która zajęła się sprawą, czeka na
protokół z sekcji zwłok dziecka. Od tego
dokumentu zależy, czy matce zostaną
postawione zarzuty.
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RYTM TYGODNIA
Awans Angeli

Czwórka uczniów z województw dolnośląskiego i opolskiego dostała się na najwyższy
szczebel Olimpiady Hotelarskiej i
zmierzy się z najlepszymi uczniami
szkół hotelarskich w kraju – to
wyniki okręgowego etapu olimpiady, która w styczniu odbyła się
w jeleniogórskim „Ekonomie”.
Wśród zwycięskiej grupy znalazła
się jeleniogórska uczennica, Angela Mruk.

Gwiazdy wypromują

Od 5 do 12 lutego potrwa tegoroczny festiwal Gwiazdy Promują,
tradycyjna impreza Filharmonii
Dolnośląskiej, dzięki której co roku
do Jeleniej Góry zjeżdżają wybitni
pedagodzy z uczelni muzycznych,
aby kształcić utalentowaną młodzież. Festiwal współorganizuje
Uniwersytet Muzyczny im. Chopina w Warszawie. Do tegorocznej
edycji festiwalu zaprosiliśmy profesorów Akademii Muzycznych
w Poznaniu, Łodzi, Katowicach
i Wrocławiu wraz ze swoimi wychowankami. Program obejmuje
siedem koncertów oraz panele
dyskusyjne.

Jordan w Książnicy
Karkonoskiej

Andrzej Paczos, geomorfolog
i znawca nie tylko naszego regionu, były dyrektor Muzeum
Przyrodniczego, będzie gościem
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, które – dzięki
uprzejmości Książnicy Karkonoskiej – zaprasza jeleniogórzan na
prelekcję ilustrowaną zdjęciami.
Autor przedstawi fotografie w
prezentacji zatytułowanej „Kraj
nad Jordanem”. Początek w nadchodzący czwartek o godz. 18 w
sali konferencyjnej KK.

Zakochaj się wierszem

Do niecodziennego wyznania
miłości zachęca konkursem Książnica Karkonoska namawiając
do napisania jednego wiersza
inspirowanego uwielbieniem Karkonoszy. Warunkiem uczestnictwa
w drugiej już edycji konkursu jest
dostarczenie do 9 lutego czytelni
KK (Bankowa 27) nigdzie dotąd
nie publikowanego wiersza w
trzech egzemplarzach oraz na
nośniku elektronicznym. Pracę
należy opatrzyć godłem. To samo
godło trzeba umieścić na kopercie
z danymi osobowymi autora : imię,
nazwisko, wiek, adres, telefon,
ewentualnie adres e-mail

Kradną w centrum

Do zuchwałej kradzieży telefonu
komórkowego doszło w minioną
środę około po godz. 17 na ulicy 1
Maja obok sklepu Diverse. Ubrany
na czarno mężczyzna wyrwał
naszej Czytelniczce telefon (Nokia
N95 8GB) i uciekł do bramy między budynkami 7/9. Zniknął w
okolicach Osiedla Robotniczego,
lub pobiegł dalej w stronę Drzymały lub Ogińskiego. Okradziona
spenetrowała z policjantami okolice zdarzenia: bez rezultatu. Za
wiadomość o telefonie - nagroda.
Kontakt: redakcja@jelonka.com

treściwej konkluzji z wtorkowego
głosowania budżetu na sesji rady
miejskiej. – W historii miasta nie
było jeszcze nigdy tak wysokiego
budżetu z tyloma inwestycjami,
na które zamierzamy przezna-

czyć 170 milionów złotych. Dlatego dziwi mnie, że niektórzy
radni nie chcą budowy term i obwodnicy, rewitalizacji Młynówki i
Parku Zdrojowego – mówił prezydent. – To dla mnie szokujące, że

(tejo)

Populizm i budżet
Słabiutki i aspołeczny z jednej strony. Najlepszy od lat – z
drugiej. Tak skrajnymi epitetami określono plan finansów, dzięki którym nasze miasto będzie funkcjonowało
przez najbliższe 12 miesięcy. W miniony wtorek radni
większością czterech głosów uchwalili budżet na 2010
rok.
rekordowym zastrzyku pieniędzy
z funduszy unijnych.
Szef Jeleniej Góry powtórzył
wcześniejsze zapowiedzi inwestycji, które ruszą w tym roku
szczególnie akcentując początek
realizacji obwodnicy oraz budowę
term cieplickich, a także rewitalizację Parku Zdrojowego i kanału
Młynówki, która to będzie częścią
większego projekWprawdzie koalicji oﬁcjalnie nie ma,
tu. Zapowiedział
ale Piotr Miedziński (PO) często w
dotacje dla wspólsposób mało formalny konsultuje
not lokatorskich i
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remonty kamienic
przy ulicy DrzymaSajnogiem (JG XXI).
ły, Złotniczej oraz
Flisaków.
sportu, zdrowia i tuRozsądnie zabrzmiał głos JóM. Obrębalski mórystyki Cezary Wiklik zefa Sarzyńskiego (LiD), który
wił też o inwestycjach
powiedział, że było na podkreślił, że zawsze znajdą się
Radny Józef Kusiak, były prezydent
w oświacie: boiska
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Marek Obrębalski szczegółowo
700 tys zł komisji finansów Zofia Czernow takimi mankamentami, że nie zaomówił każdą pozycję budżetu. 1 i ZSO nr 1. Wyremontona stypendia i 900 tys uznała wręcz, że budżet jest zbyt sługujący na poparcie. Jako główny
Wyjaśnił też, że miasto skorzysta wany zostanie basen przy
wać na zł na szkolenia sportowe. 11 mi- nieśmiały jeśli chodzi o wydatki, a minus Sarzyński przedstawił brak
z subwencji z budżetu państwa, z „jedenastce”. Postępoktórej więk- będzie termomodernizacja szkół, lionów złotych – na drogi – mówił
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dostatnie przebudowa ulicy Karola
ecznie popraw
.
u
głosów 13: 9
tego, co w danym momencie
Miarki.
Słaby, przeciętny, zły
ki nie przyjęto – powiedziała zbulwersow
. Sprzeciwili
ana
. Budże
się ra
Sprawiedliwoś
Prezydent Obrębalski zaznaczył,
W dyskusji dominowali radni udało się dorwać. Nie ma tu żadnej
ci, a także radn dni lewicy (poza Zbigniew t „przeszedł” stosunkiem
em Ładzińskim
a niezależna M
że zdaje sobie sprawę, iż zapropo- opozycji. Krzysztof Mróz z Prawa wizji miasta. Za mało społecznym
)
onika Filip. Nik
nowany przez niego budżet nie i Sprawiedliwości - podnosząc budżetem głosować nie będziemy
t się nie wstrz oraz Prawa i
ymał.
jest receptą na wszystkie bolączki. kwestię likwidacji dopłat do wody – twardo powiedziała G. Malczuk
– Narosłe problemy i zaszłości nie i odprowadzania ścieków – wy- zaznaczając, że plan miejskich
szość zostanie przeznamogą być rozwiązane w ciągu korzystał okazję do swobodnych finansów nie odzwierciedla poczona na oświatę oraz planowane
też
wydatki
na
jednego roku – powiedział. Projekt refleksji sumujących trzy lata pracy trzeb poszczególnych grup jelena wrzesień podwyżki płac dla
uchwały przeczytała skarbnik w radzie. – To już jest ostatni budżet niogórzan.
nauczycieli. – To budżet szczególny, kulturę i odnowę zabytków.
Zbigniew Ładziński, niezależny,
Janina Nadolska.
uchwalany przez tę radę – podkrebo zakłada rozpoczęcie wielu proPrzedstawiciele poszczególnych ślił. Czy radni mają świadomość, że miał pretensje, że w budżecie nikt
jektów inwestycyjnych - podkreślił Sport, drogi, remonty
– Dwa miliony siedemset tysięcy komisji przedstawili swoje stanowi- może zostawić w trudnej sytuacji nie pomyślał o pomocy dla przedprezydent mówiąc o „realnych
kolejną radę miasta? – zapytał Mróz. siębiorców i pracodawców. Poi ambitnych planach” a także o przeznaczonych zostanie na roz- sko – w większości pozytywne.
Jedynie szef komisji kultury, Zwrócił też uwagę na niepokojąco straszył też kryzysem: on dopiero
wój jeleniogórskiego sportu, w tym
duży dług. Rajca zarysował też będzie! – powiedział. Zauważono
przyszłość Jeleniej Góry w czarnych też brak troski o Specjalną Strefę
kolorach. – Nawet Draexelmeier Ekonomiczną. – Było tu wiele głowynosi się stąd do Tunezji. Każdy sów słusznych i krytycznych – pobudżet jest pełen obietnic, a potem wiedział sumując radny Krzysztof
po kolei wykreślamy kolejne pozy- Czerkasow (PO). Podkreślił przy
cje. To rada musi świecić za pana tym, że zawsze będzie konflikt
oczami, że nie ma tego, co obiecano. interesów, a niektóre postulaty
Świetnie pan zarabia, a co mają radnych są nie do pogodzenia z
powiedzieć ludzie, którzy nie mają rzeczywistością.
na podstawowe potrzeby? – zapytał
prezydenta Obrębalskiego.
Konrad Przezdzięk
Budżetowa sesja rady miasta
trwała kilka godzin. Plan miejskich
finansów zyskał aprobatę większości komisji, i nawet opozycyjni radni nie wieszali na nim psów. Ale nie
zagłosowali za zaproponowanym
przez prezydenta Marka Obrębalskiego budżetem na 2010 rok.
Prezydent nakreślił założenia
projektu budżetu na najbliższe
12 miesięcy. Dochody: 336 290
129 złotych, wydatki 428 345 560
złotych, dług: 198 068 608 złotych. – Ten wskaźnik mieści się w
dozwolonych normach – zapewnił
Marek Obrębalski (wynosi 35,3
procenta, a górna granica to 60
procent). Dodał też, że pozytywną
opinię wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Dziwię się, że niektórzy
radni są przeciwni rozwojowi
Jeleniej Góry – powiedział na
czwartkowej konferencji prasowej prezydent miasta Marek
Obrębalski. Ujął to w krótkiej, acz

niektórzy radni nie reprezentują
trosk mieszkańców, ale populizm
polityczny. Zaświadczają tym
samym, że właśnie zaczęła się
kampania wyborcza. Taka jest
moja konkluzja – zakończył
prezydent Obrębalski.

Fot. Konrad Przezdzięk

OBRĘBALSKI: JESTEM W SZOKU!

Fot. Konrad Przezdzięk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dyrektorzy, naczelnicy wydziałów i inni urzędnicy szczelnie wypełnili ławy
dla publiczności: nieczęsto to się zdarza podczas sesji.

Nadzwyczajnie o dopłatach
Zgodnie z założeniami budżetu zostaną zniesione dopłaty do rachunków za odprowadzenie
wody i ścieków dla wszystkich jeleniogórzan. – Planujemy zwiększyć dodatki mieszkaniowe
dla 1850 najuboższych mieszkańców, które je utrzymują. Wówczas skutki zniesienia dopłat
do wody nie będą dla potrzebujących odczuwalne – mówi Jerzy Lenard, prezydent Jeleniej
Góry. Pozostali, którzy zarabiają lepiej lub mają pracę, będą musieli za wodę zapłacić
więcej. Ile? Jeszcze nie wiadomo do końca. Ta sprawa ma bowiem zostać poruszona na
nadzwyczajnej sesji rady miasta, która zostanie najprawdopodobniej zwołana jeszcze w
tym tygodniu.

25 stycznia 2010 r.
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Fot. Konrad Przezdzięk
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PASAŻ (NIE) ZA WYSOKI

Dysproporcja wysokości jest wyraźna. Czy sprawa „umknęła” decydentom?

Nie chcieli „Kultu”

Koncert „Kultu”, który miał
się odbyć wczoraj w hali przy ul.
Złotniczej 12 został odwołany. Powód: znikoma ilość sprzedanych
biletów. Do minionego czwartku
znalazło się tylko 250 chętnych
na koncert. Zespół zdecydował,
że – nawet w przypadku pokrycia
kosztów przez organizatora –
granie do tak małej liczby fanów
nie ma sensu. Grupa Kazika
Staszewskiego wystąpiła ostatnio
w Jeleniej Górze 2 maja 2008
roku na otwartym koncercie
w Rynku. Warto dodać, że wykorzystywanie hali na występy
muzyczne mija się z celem: obiekt
ma beznadziejną akustykę.

Narkotyki w pokoju
dziecka

Poduszka dziewczynki posłużyła 22–letniemu mężczyźnie
jako skrytka na 70 porcji środków
odurzających. Pieniądze – 4700
złotych - uzyskane z „narkobiznesu” trzymał w jej tornistrze.
Policji pomógł „wywęszyć” prochy pies służbowy specjalnie
przeszkolony do wyszukiwania
substancji psychotropowych.
Sprawca może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

Bardzo drogie
parkowanie

Nawet do tysiąca złotych może
zapłacić właściciel renault megane, który w minionym tygodniu
swój pojazd na dwa dni pozostawił przy skrzyżowaniu ulicy Marii
Skłodowskiej-Curie i Grottgera.
Kierowcy, którym samochód
utrudniał widoczność i przejezdność na skrzyżowaniu, wezwali
straż miejską, która odholowała
pojazd. Podobna sytuacja miała
miejsce przy ulicy Tuwima. Zawalidrogi odholowano na koszt
posiadaczy na specjalny plac.
Pojazdy zostaną oddane właścicielom po uiszczeniu mandatu.

Kradł i demolował

Kilku aktów wandalizmu
dopuścił się 16–letni chłopak,
który pod koniec ubiegłego roku
uciekł z ośrodka wychowawczego i rozrabiał w mieście.
Nieletni dopuścił się co najmniej
sześciu przestępstw. W nocy
z 25 na 26 grudnia 2009 roku
na Zabobrzu, między innymi,
próbował włamać się do jednego
ze sklepów spożywczych, z samochodu ukradł kołpaki, uszkodził
skrzynkę z licznikiem energetycznym. Obecnie policjanci ustalają
pokrzywdzonych i poniesione
przez nich straty. Teraz o jego
dalszym losie zadecyduje sąd
rodzinny.

(Angela/tejo

kondygnacje – odpowiada H.
Wyborska. – Chciałabym podkreślić, że zanim rozpoczęliśmy budowę, projekt był dwa
razy wnikliwie analizowany
przez urząd. Po zgłoszonych
uwagach zrezygnowaliśmy z
dwóch podziemnych kondygnacji. I wtedy otrzymaliśmy
ostateczne pozwolenie na
budowę, na podstawie którego realizujemy inwestycję. Jej
otwarcie planowane jest na
jesień tego roku – dodaje.

(tejo)

Półtora miliona w pijaków
Równowartość kompleksu sportowego „Orlik” i jednego
zespołu boisk (1 500 000 złotych) trzeba wydać rocznie na
zagwarantowanie opieki mieszkańcom, którzy popiwszy
tęgo, tracą kontrolę nad rzeczywistością. Rozwiązaniem
byłoby ponowne utworzenie izby wytrzeźwień, którą z
powodu nierentowności kilka lat temu zamknięto.
Chcesz mieć zrobione kompleksowe badania za darmo i od
ręki? Zamiast czekać w kolejkach
tygodniami, upij się, połóż na
ulicy i zadzwoń po pogotowie czy
policję – takie żarty powszechnie
krążą wśród mieszkańców, którzy
na EKG czy inne specjalistyczne
badania muszą odstać swoje w
ogonkach.

USG od ręki

„Menel”, który po raz kolejny upił się i legł na chodniku,
wszystkie kompleksowe badania
„załatwi” od ręki: bez kolejki,
czekania, formalności i… opłaty.
Lekarze nie mogąc się porozumieć
z takim pacjentem muszą wykonać
nie jedno, kierunkowe badanie, ale
cały ich szereg.
– Pacjenci nietrzeźwi są sporym
problemem dla każdego szpitala,
przede wszystkim dlatego, że
zachowują się nieadekwatnie
do swojej choroby, są bardzo dużym problemem diagnostycznym,
często są też agresywni - mówi
Zbigniew Markiewicz, zastępca
dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze.
Nie zawsze takie osoby potrzebują pomocy medycznej, jednak
mając do czynienia z nietrzeźwym,
trudno jest jednoznacznie ocenić
jego stan zdrowia. Lekarz dyżurny
odsyłając takie osoby do domu
musi być przekonany, że jest to dla
pacjenta bezpieczne. – W związku
z tym musimy go poddawać wielu
badaniom co generuje dla szpitala
spore koszta i angażuje nie jednego
człowieka, czy jedno urządzenie,
ale cały ich zespół – rozkłada
ręce dyrektor Markiewicz.

Piją coraz więcej

Skalę problemu
pokazują statystyki.
W 2008 roku do szpitala w Jeleniej
Górze trafiło około 300
zamroczonych
alkoholem
ludzi. W

roku ubiegłym liczba przywożonych pijaków do szpitala wzrosła
do około 400. – Te liczby nie zawierają osób nietrzeźwych, które
uczestniczyły w jakichkolwiek
wypadkach czy zdarzeniach i
mają widoczne urazy – zastrzega
Zbigniew Markiewicz.
Podobne problemy ma pogotowie ratunkowe czy policja.
Dziennie przewożą do szpitala lub
policyjnego pomieszczenia zatrzymań po dwie, trzy takie osoby. W
przypadku pogotowia jest to średnio 45 przypadków miesięcznie.
Zimą – paradoksalnie – więcej.
Istnieje obawa, że zalegający chodniki i ławki pijacy nie wytrzymają
zimna, dlatego takie postępowanie
jest koniecznością.
– Często ci ludzie poza podniesieniem z ziemi, nie wymagają żadnej
pomocy medycznej, i potrzebują
tylko i wyłącznie miejsca, gdzie
mogliby bezpiecznie wy-

– Często spotykamy się również z agresją tych osób – mówi
Norbert Kaczmarek. Mieliśmy
przypadek kiedy pijany człowiek
wybił nam butelką szybę w karetce, innym razem ratownicy zostali
przez nietrzeźwych obrzuceni
butelkami.

Zabie
ra
Przeciętne pr ją miejsce
zyjęcie pacjen
ta w Szpitalny
tysiąca pięciu
m Oddzi
set
tysiące. Jeśli złotych, przyjęcie osoby ni ale Ratunkowym może ko
przemnożym
sztować okoł
etrzeźwej kosz
y to
o
tu
Nietrzeźwi ni
ejednokrotnie razy 300 – 400 osób w ro je dwa razy więcej czyli tr
zy
ku mamy obra
zabierają mie
pomocy.
jsca do bada
ń dla osób re z skali problemu.
alnie potrzebu
jących

trzeźwieć – mówi
Norbert Kaczmarek z Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Taksówka za darmo

W takich przypadkach karetka,
czy też radiowóz straży miejskiej
lub policji, spełnia rolę darmowej
taksówki. Ratownicy medyczni
niejednokrotnie tracą swój
czas i pieniądze podatników,
podczas gdy na pomoc
czeka realnie chory
człowiek wymagający natychmiastowego
odwiezienia do szpitala.
Fot. Angela

KRÓTKO Z MIASTA

metry w stosunku do linii zabudowy
starego miasta. Nie jest to zgodne
z projektem – interpelował na
ostatniej sesji rady radny Cezary
Wiklik. Rajca oczekuje odpowiedzi
prezydenta Marka Obrebalskiego.
O stanowisko zapytaliśmy Halinę
Wyborską, rzeczniczkę inwestora
Rank Progress SA. – Realizujemy
w Jeleniej Górze inwestycję „Pasaż
Grodzki” zgodnie z decyzją o
warunkach zabudowy i wydanym
na tej podstawie pozwoleniem
na budowę.
Zgodnie z projektem pasaż będzie miał 4 naziemne

Policjanci, którzy zamiast ścigać przestępców
muszą najpierw nietrzeźwych
zawozić do szpitala, by przekonać się, że poza upojeniem
alkoholowym nic im nie jest, a
następnie wieźć ich do policyjnego pomieszczenia zatrzymań.
Trafiają oni do miejsc
gdzie powinni przebywać przestępcy.
Do takich działań
angażowane są
siły, które powinny
być skierowane do
walki z przestępczością
czy poprawą bezpieczeństwa
w mieście.

Gdyby oddział specjalny dla zamroczonych alkoholem ﬁnansowało miasto,
dyrekcja placówki jest „za”. Na zdjęciu: Stanisław Woźniak i Zbigniew
Markiewicz.

Izbo! Wróć!

Rozwiązaniem byłoby ponowne uruchomienie izby
wytrzeźwień w mieście, która wskutek nierentowności
została zamknięta na
początku XXI wieku. Kłopotem okazała się wówczas
ściągalność
w yg ó rowa nych kosztów trzeźwienia.
Problem
sztucznie
rozwiąz a n o
likwidując izbę,
gdzie na
miejscu
był lekarz,
który od ręki
mógł zbadać
pacjentów.
Koszty przerzucono na Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych. Jednak
pieniędzy nie przybyło. Zabiera
się ich część ograniczając zakres
wykonanych działań, w przypad-

ku szpitala – badań i
leczenia, w przypadku
policji – czynności na
rzecz poprawy bezpieczeństwa.
– Izba

wytrzeźwień w mieście jest
koniecznie potrzebna! – podkreśla
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.

Angelika Grzywacz

Pod znakiem zapytania
Samorządowcy twierdzą, że na reaktywację izby nie ma pieniędzy. Decydenci próbują
znaleźć inne rozwiązanie. Jedną z propozycji jest utworzenie osobnego pomieszczenia dla
osób nietrzeźwych przy szpitalu. Nie wiadomo jednak kto miałby to finansować. – Gdyby
miało za to płacić miasto, jesteśmy za. Z pewnością łatwiej będzie rozszerzyć zakres działań
czegoś, co już funkcjonuje, niż stwarzać oddzielną jednostkę od nowa – mówi Stanisław
Woźniak, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
Oprócz miasta Jelenia Góra mamy również powiat i turystów, którzy przyjeżdżają i bawią
się, często również pijąc alkohol. Dlatego partycypowanie w kosztach musiałby należeć nie
tylko do miasta, ale również do władz powiatowych i gmin w okolicy.

Fot. Archiwum

– Budowany gmach galerii, w
której będzie się mieścił
Pasaż Grodzki, jest za
wysoki o
trzy

25 stycznia 2010 r.
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I REGIONU
Łagodniej dla „Melona”

Przed Sądem Okręgowym w
Jeleniej Górze zakończyło się
postępowanie odwoławcze w
sprawie przeciwko Wojciechowi
W., przestępcy o pseudonimie
„Melon”., który został skazany wiosną ubiegłego roku na
łączną karę 3 lat i 6 miesięcy
więzienia i 17 tysięcy złotych
grzywny za ukrywanie dwóch
pochodzących z kradzieży pojazdów. Prokurator chciał dla
niego surowszej kary, sąd tylko
w części przychylił się do jego
wniosku podwyższając grzywnę
do kwoty 50 tys. zł.

Promocja wieżami

Jarmark staroci i osobliwości
będzie głównym produktem
jeleniogórskim, który chcą
reklamować samorządowcy
na targach turystycznych w
Dreźnie. Przy okazji będą zachwalane tzw. mocne punkty
dla turystów. Mają być to wieże:
widokowa zwana „grzybkiem”
i baszta zamkowa. Już wiosną
mają ruszyć prace przy modernizacji i dostosowaniu tego
budynku dla potrzeb zwiedzających. Zostanie dobudowana
specjalna ażurowa konstrukcja,
dzięki której będzie można
wejść na szczyt i podziwiać miasto i okolice z góry. Remont ma
zakończyć się jeszcze przed jarmarkiem staroci planowanym
na ostatnią niedzielę września.

Zginął jeleniogórzanin

Do tragicznego wypadku doszło 18 stycznia o godz. 6.35 na
drodze krajowej nr 5. Kierowca
Fiata Doblo wpadł w poślizg.
Samochód zakręciło i wyjechał na przeciwny pas ruchu.
Doszło do czołowego zderzenia
z autem ciężarowym. Kierowca fiata został odwieziony do
szpitala. Wymagał interwencji
chirurgicznej. Pasażer zginął na
miejscu. To 37-letni mieszkaniec
Jeleniej Góry.

Trwają prace nad restrukturyzacją Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Po ich wdrożeniu
zmieni się układ linii, a do
rozkładu jazdy powrócą
kursy pospieszne. Niektóre
bilety podrożeją, inne – potanieją.
– Naszym celem jest znaczące
zmniejszenie kosztów działania
spółki – wyjaśnia Jerzy Lenard,
zastępca prezydenta miasta. – Dziś
bywa tak, że autobusy – oprócz
kierowcy – wożą powietrze – dodaje. Mimo wprowadzenia wielu
korekt, badań „prądów pasażerów” i innych analiz, w MZK od
kilku lat nie udało się tak ustalić
rozkładu jazdy, aby odpowiadał
wszystkim. Stąd niektóre kursy
jeżdżą na pusto, inne autobusy
są przepełnione jak puszki sardynkami.
Samochodów przybywa, korki
są coraz większe, co wydłuża
podróż autobusem miejskim. –
Wielu mieszkańców postuluje
powrót kursów pospiesznych, i
takie wrócą – zapowiada Jerzy
Lenard. Będzie to kolejny, bodaj
trzeci – powrót linii z czerwonym

Powrót pospiesznych

Fot. Konrad Przezdzięk
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Mimo przekształcenia zakładu w spółkę dla pasażerów – póki co – nic się
nie zmieniło.
oznaczeniem. Kursowały już w
latach 70. i 90. XX wieku. Za
każdym razem wycofywano się
z pomysłu tłumacząc to nierentownością przewozów. Obecnie
planuje się także zmianę układu
linii i częstotliwości kursowania
tak, aby nie było kursów bez

pasażerów.
Wciąż nie wiadomo, jaka będzie
skala podwyżek cen biletów. Na
pewno zdrożeją: kwestia – o ile.
Zależy to od dopłat do budżetu
MZK z kas ościennych gmin, do
których dojeżdżają autobusy z Jeleniej Góry. – Jeśli będą niskie, bile-

Dzikim zwierzom z pomocą
Myśliwi z kół łowieckich z Jeleniej Góry nie tylko polują,
ale i dokarmiają zwierzynę w najtrudniejszym okresie w
roku. Zimą na paszę wydają około 400 tys. zł. Dokarmianie starają się też propagować wśród młodzieży, organizując zbiórki pożywienia czy konkursy w szkołach.

ty będą musiały bardziej podrożeć
– zapowiada zastępca prezydenta.
W pierwszym etapie restrukturyzacji zakłada się jednak pewną
obniżkę cen dla pasażerów, którzy
z usług przewoźnika korzystają
najczęściej: dzieci i młodzieży.
Potanieje bilet gminny ulgowy.
ratuje się schodząc po pożywienia
na dół. Tam jednak jest narażona na
ataki psów i lisów.
Poza taką działalnością koła łowieckie próbują ideę dokarmiania
zwierząt popularyzować pośród
młodzieży. W szkołach organizowana
jest zbiórka żywności, która za pośrednictwem kół trafia do lasów. Dzieci
chętnie zbierają żołędzie, kasztany
czy suchy chleb i nam przekazują,
a my w zamian coś miłego dla nich
organizujemy – mówi myśliwy z koła
łowieckiego „Odyniec”.

– Koła łowieckie przeznaczają
na dokarmianie zwierzyny około
400 tysięcy złotych rocznie. Duże
koszta z tytułu dokarmiania zwierząt
ponoszą te koła, które swoje obwody
mają w terenach górskich. Tam jest
teraz dużo śniegu, poza tym są duże
Chociaż łowiectwo kojarzy się lu- Ta pomoc wyjątkowo powahania temperatury, co powoduje
dziom przede wszystkim z zabijaniem trzebzamarznięcie wierzchniej warstwy
zwierząt, w rzeczywistości
– mówi Marian Klasiński, członek
my ś l i w i
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Zimą natomia rmę muszą dowozić na sa
cji, etyki i kul- Każda szkoła, która chciałaby się zaangażować w tegoroczną
i dokarmiai ka
tury łowieckiej. akcję dokarmiania zwierząt, może zgłosić się pod numerem
nie niż na odCzęsto myśliw
na jest w tym Zwierzyna nie może telefonu 75 75 223 78. W pierwszej połowie bieżącego roku
strzał. Każdej
roku, przy tak niskich tempera- się więc dostać do nazimy członkowie kół organizują m.in. turach i ograniczonym dostępie do turalnego pożywie- koła łowieckie planują też zorganizować kilka konkursów o
nia. Część osobników tematyce łowieckiej.
akcję dokarmiania zwierząt leśnych. pożywienia naturalnego.

Koszty działania zakładu,
który od kilka miesięcy działa na
zasadach spółki prawa handlowego, będą również ograniczone
poprzez zmianę organizacji pracy.
Póki co nie wspomina się o zwolnieniach pracowników, zwłaszcza
z przerośniętego działu administracyjnego, choć takiego posunięcia wykluczyć nie można.
Kiedy zmiany wejdą w życie,
dokładnie nie wiadomo. Projekt
muszą zaakceptować radni. Stanie się to najpewniej w drugim
kwartale tego roku.

Konrad Przezdzięk

Wygrała z PZU
W poczet sukcesów będzie mogła
zaliczyć młoda prawniczka z Kamiennej Góry doprowadzenie do ukarania
wielkiej firmy ubezpieczeniowej, która
ma zapłacić 15 milionów złotych kary.
Kobieta podjęła walkę z PZU, kiedy jej
brat dostał odszkodowanie auto casco
obniżone o podatek VAT. Choć nawet
koledzy z aplikacji nie wierzyli w jej
zwycięstwo, UOKiK uznał argumentację kamiennogórzanki – poinformowało Polskie Radio Wrocław. W ten sposób
urząd nakazał zmianę niekorzystnych
dla klientów PZU przepisów tyczących polisy auto casco, na podstawie
których wypłacane odszkodowanie
pomniejszone jest o podatek VAT.
Dodatkowo ubezpieczyciel ma zapłacić
15 milionów złotych kary. Decyzja nie
jest jeszcze prawomocna.

(tejo)

WIGWAM Z BAJKAMI
Nie ma jak… u babci. Tam zawsze, niezależnie od tego, czy wpadamy z wizytą zapowiedzianą czy niezapowiedzianą, czeka na
nas ciepły obiad.
Babcie mają też wiele tajemnic – wiedzą na przykład, co i jak
przyrządzić i ugotować, abyśmy zajadali się tym ze smakiem i
prosili o dokładkę. Jedną z tajemnic naszych babć przekazywanych z pokolenia na pokolenie jest … kasza. Stare porzekadło
mówi – od kaszy człowiek zdrów …
Firma Konpack w lini Fit’s przygotowała dwie zdrowe propozycje: kaszę jęczmienną wiejską oraz kaszę jęczmienną wiejską z
warzywami. Kasza jęczmienna zawiera naturalne węglowodany
złożone, białko, fosfor, magnez, a także witaminę PP, która skutecznie obniża poziom cholesterolu we krwi i wpływa na rozszerzanie się naczyń krwionośnych a zawarty w kaszy jęczmiennej
błonnik reguluje trawienie. Kasza jęczmienna wiejska ﬁrmy Konpack linii Fit’s jest lekkostrawna
i co ważne, po ugotowaniu, nie traci wartości odżywczych..
Kasza jęczmienna wiejska doskonale pasuje zarówno do warzyw jak i mięs, sprawdzi się także
w zapiekankach, sałatkach no i jest też niezastąpionym składnikiem krupniku.
Dla tych, którzy chcieliby się zdrowo odżywiać, ale brakuje im czasu lub pomysłu na wspomniane wyżej mięso lub zapiekankę Konpack przygotował niespodziankę – zdrowe danie prawie gotowe czyli kaszę jęczmienną z warzywami. Kasza ma wysokie walory odżywcze, a w
połączeniu z warzywami stanowi dla naszego organizmu zastrzyk energii. Dodatkową zaletą
Kaszy z warzywami Konpacku jest jej łatwość i szybkość przygotowania.

Dorota Bąblińska-Korczycka
i Katarzyna Morawska, aktorki
Zdrojowego Teatru Animacji w
minioną sobotę już piąty raz – w
ramach cyklu „Bajki świata” czytały małym jeleniogórzanom. Tym
razem były to bajki mało znane,
bo indiańskie. Podczas spotkania
w Książnicy Karkonoskiej gościła
Barbara Jeleńska, wnuczka
Indianina i córka Metysa.
Opowiedziała o trybie
ż yc i a I n d i a n , o
tym, w jaki sposób spędzali
czas, a także
jak bawiły
się indiańscy

chłopcy i dziewczęta. Mali
słuchacze zobaczyli także specjalnie przygotowaną prezentację, którą omówiła córka
pani Barbary.

(Ania)

Fot. Ania

Jęczmienne tajemnice babuni

Przepis na … pierogi z kaszą jęczmienną
Ciasto: mąka żytnia, woda, sól. Farsz: kasza jęczmienna Konpack (2
torebki), 2 żółtka, curry, sól, pieprz biały, słonina, śmietana 18%.
Zagnieść ciasto, kaszę przepłukać, ugotować na sypko, wystudzoną
połączyć ze zmiksowanymi z curry żółtkami, doprawić solą i pieprzem. Z rozwałkowanego ciasta wykrawać placuszki, dodać farsz i
lepić kształtne pierożki. Podawać okraszone skwarkami ze słoniny i
śmietaną. Przykłady innych potraw na www.konpack.pl

Do wygrania zestaw produktów Kompacka. Wytnij kupon i
przyjdż w poniedziałek 25.01.2010 o godz. 10.00 do redakcji
Jelonka.com, mieszczącej się przy ul.M.C Skłodowskiej 13/2

Katarzyna Morawska i Dorota Bąblińska-Korczycka czytają dzieciom bajki.

25 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PLOTKI I FAKTY

Nius
to mus
Właściwie, zgodnie ze skojarzeniem i aktualnie trwającym
stanem zimy w zimie, powinienem
był napisać w okowach lodu. Będzie o lodzie i owszem, ale także
o wszechobecnej potędze niusa.
Nius rządzi i dominuje. Rzucany w
medialną przestrzeń, prawdziwy
czy wykreowany, nieważne. Nius
to mus. To najszybsza dziś forma
podgrzania atmosfery, rzucenia
podejrzenia i co najbardziej groźne,
odwrócenia uwagi.
Nius, szybka wiadomość, podawana natychmiast, nierzadko
bez sprawdzania wiarygodności,
podawania kontekstu. Większość
odbiorców medialnej papki, w
warzeniu której ścigają się dziś
coraz częściej niestety, nawet tytuły
i stacje, do niedawna dbające o wiarygodność i rzetelność podawanych
informacji, nie zauważa różnicy. Nie

Bombki były świeże
z tego, co dzieje się tuz pod nosem
małopolskiego samorządu, przeróżnych sztabów i administracyjnych
centrów dowodzenia. Kilkanaście
kilometrów od Krakowa, od kilku
tygodni ludzie są nadal bez prądu,
bez wody i ogrzewania. Próżno
dowiedzieć się czegoś więcej, dla
mediów to już na pewno nie jest
gorący temat. Bo ile można odkuwać zalodzone linie energetyczne,
prostować powyginane słupy, usuwać połamane gałęzie. Nic przecież
nie usprawiedliwia tej nieudolności
i braku odpowiedzialności służb i
sztabów.
Podanie dziś informacji o tym,
co i dlaczego się stało, wymagałoby
rzetelnej oceny i wyciągnięcia
wniosków. A na to nie możemy
sobie pozwolić. Od tego jest przecież zima i to jej wina. Nam trzeba
tasiemcowych transmisji z posie-

BRAK PRĄDU TO NIE JEST TEMAT NA NIUSA,
NO MOŻE NA KRÓTKĄ NOTKĘ MIĘDZY TAŃCEM
Z GWIAZDAMI I NOWYMI MAJTKAMI DODY.
dostrzega, jak niespostrzeżenie nius
zastąpił nam informację.
Ta, bowiem wymaga czasu na zebranie faktów, z co najmniej dwóch
źródeł, podania czasu, miejsca,
zdobycia wypowiedzi uczestników
i świadków, a co najważniejsze, nie
mieszania udokumentowanej wersji wydarzeń z komentarzem. Nius
natomiast jest podawany bezkarnie,
często bez odpowiedzialności za
treść, bez kontynuacji, byle przed
konkurencją, byle podtrzymywał i
podnosił słupki w rankingu.
To nie informacja, opis czy rzetelna analiza dziś się liczy najbardziej.
Paradoksalnie to właśnie wybiórczy,
stronniczy nius jest dziś lekiem
na całe zło. Pojawia się i znika bez
dalszego ciągu, przykryty zaraz
kolejnym niusem, raz to potęgującym poczucie zagrożenia, raz to
także zupełnie bez racji, fundującym
nam szampańskie samopoczucie.
Przykładów można by mnożyć
bez liku. Jeden, tragicznie aktualny
mamy tu, u siebie, na wyciągnięcie
reki. Myślę o trwającym od blisko
miesiąca, nieudolnym zmaganiu się
„służb, a nawet wojska i strażaków”,
ze skutkami zimy w Małopolsce.
Wstydliwe to zdarzenie, z szybkiego niusa, nawet nie stało się informacją, rzetelnym sprawozdaniem

dzeń kolejnych komisji. Od tego
zależy nasz codzienny byt. A czyjś
praktyczny niebyt? A kogo może
obchodzić banalna awaria, dotycząca blisko 30 tysięcy ludzi? Jak
można wymagać by konkurowała
w „niezwykle istotnym i doniosłym
wydarzeniem”, jakim jest kolejna
zasłona dymna, choćby w postaci
przytoczonej tu wcześniej komisji
sejmowej.
Uzbrojeni po zęby w sprzęt i
technologie, systemy łączności i
nawigacji, nieograniczone możliwości koordynacji i zarządzania, z
zapartym tchem śledzimy niusy z
komisji lub z najbardziej odległych
zakątków świata. Wygodnie, w
ogrzanych i oświetlonych domowych pieleszach. I ani do głowy
nie przyjdzie nam, upomnieć się o
informację jak długo jeszcze? Kto
winien takiego stanu rzeczy i jak to
w ogóle możliwe, by spokojnym i
świetnie rozwijającym się wedle
urzędniczych wskaźników kraju,
od prawie miesiąca, trwał stan
przemilczanej klęski.
Wygląda na to, że wciąż łatwiej
wysłać pomoc dla ofiar katastrof na
drugi koniec ziemi, niż naprawić
linie energetyczne, gdzieś hen, w
bliżej nieokreślonej Małopolsce.

Jacek Jaśko

Interpelacją o przeterminowanych bombkach (z datą 2008),
które prezydent miał dać jakoby
emerytowanym urzędnikom
z okazji świąt radny Cezary
Wiklik zepsuł humor Markowi
Obrębalskiemu. Jeszcze bardziej
rozjątrzył szefa miasta sugerując,
że ten mógłby wręczyć pracownikom samorządowym z okazji ich
majowego święta – o ile o nim
nie zapomni – pączki z tłustego
czwartku, jeśli takowe zostaną.
Prezydent – mówiąc delikatnie
– dostał piany ze wściekłości i w
te pędy udowodnił radnemu Wiklikowi, że bombki były „świeże”,
bo z datą 2010, a pączki… no właśnie – aby nie dawać pretekstu do
nie najmądrzejszych interpelacji
na tłusty czwartek zje sam, ewentualnie korzystając z pomocy
swoich zastępców. Zaś o święcie
samorządowców, jak zawsze, na
pewno nie zapomni.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI
– Mam nadzieję, że Krzychu
przed kampanią…
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– … weźmie sobie do serca
maksymę…

Słowa, słowa, słowa

Ponad dwadzieścia minut
mówił radny Krzysztof Mróz podczas ostatniej sesji rady miasta.
Rajca Prawa i Sprawiedliwości
mówił długo, rozważnie i nie zawsze na temat budżetu, którego
dyskusja dotyczyła. – Czwarte
okrążenie robi, a do mety daleko – komentowali złośliwie jego
koledzy. Z kolei Józef Sarzyński
(LiD) swoje wystąpienie rozpoczął apelem, aby go nie denerwować, bo w dniu posiedzenia
miał bardzo wysokie ciśnienie.
Nie poradził się jednak jedynego
lekarza wśród rajców Krzysztofa Czerkasowa (Platforma
Obywatelska). Ten ze stoickim
spokojem wyciągnął konkluzję,
że wszystkie niepokoje radnych
i tak są psu na budę, bo przecież
„za dwa lata koniec świata!”.
Zanim jednak nastąpi ten koniec,
będą wybory. Pewnie po to, aby
zapobiegliwi mogli się przed
apokalipsą jakoś „ustawić”.

– … że mowa jest srebrem, ale
milczenie – złotem.

(tejo)
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.

Wojciech Leszczyk, Krzysztof Mróz (radni Prawa i Sprawiedliwości)

anzol
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Królestwo
za mądrą lekturę
Bez czytania żyć nie mogę. To
bezcenna umiejętność, która pozwala na odkrywanie nowych
horyzontów zarysowanych za
pośrednictwem znaków skomponowanych w litery w umysłach
światłych. Umożliwia ćwiczenie
wyobraźni, zwiedzanie krajów
dalekich i epok odległych niczym
wehikuł czasu nastawiony na datę
narracji. Czytanie to odskocznia od
dziś, a jednocześnie makropowiększenie rzeczywistości.
Obecnie, kiedy tyle mówi się o
wtórnym analfabetyzmie i głupieniu społeczeństwa, lektura rzeczy
mądrych wydaje się polecaną
szczególnie. Zauważyć przecież należy, ze znaków zwanych umownie
literami można tworzyć też brednie

(mam nadzieję, że tego właśnie
nie czynię, przynajmniej staram
się usilnie).
Mądry rozum jednak szybko wychwyci to, co fascynuje i intryguje.
Szybko wyłowi ziarna, a wypluje
plewy. Niektóre kłujące chwasty
zobaczy z daleka i nawet się doń
nie zbliży. Głupca zawsze przyciągną literki wokół powiększonego
silikonem biustu kobiecego, czy
też jakiejś bardzo ważnej osobistości, którą „złapano” na obleśnym
pocałunku z kochanką (lub kochankiem).
Facta, non verba! Czynów, nie
słów! – wołali starożytni, którzy
także żądali „chleba i igrzysk”
zupełnie zapominając o czymś dla
ducha. Tymczasem inteligentne sło-

wo pisane zawsze pozwala łatwiej
dojść do czynów, które – takowym
podbudowane – znacznie większe
szanse dają, że owoce wyrosną z
nich soczyste i obfite.
Biorąc pod uwagę wagę niegłupich, a często wręcz odkrywczych
książek zalegających na księgarskich półkach, nasza rzeczywistość

też od czasu do czasu trzeba czytać,
większość jednak wybiera opcję
oglądaczy obrazów niekoniecznie
budujących, częściej frywolnych,
bywa, że obrzydliwych.
Rzeczywistość regionalna, nasze „tu i teraz” jeleniogórskie, od
pewnego czasu wyjątkowo często
opisywane jest słowem drukowa-

A WYSTARCZYŁOBY PRZECZYTAĆ
I POMYŚLEĆ, ALE TE DWIE CZYNNOŚCI
MOGĄ BYĆ ZBYT SKOMPLIKOWANE
DLA DZISIEJSZYCH DECYDENTÓW,
KTÓRZ SĄ Z ZAWODU DYREKTORAMI.
winna być w tym kontekście sadem
obfitości, z którego mieszkańcy koszami rwaliby dojrzałe jabłka. Niestety: tak nie jest. Czytanie – choć
mówi się o jego renesansie – zanika
w cieniu wszechpotęgi Internetu,
który z kolei wygrywa z coraz bardziej irytującą i ogłupiającą telewizją. Wprawdzie internetowe wieści

nym. Kilka powieści Małgorzaty
Lutowskiej, abstrahując od ich
nieco łopatologicznej konstrukcji,
to na pewno fundament do wciąż
budowanej tożsamości lokalnej.
Alfabet Czarka Wiklika – mimo
niebezpiecznego encyklopedyzmu i
wybiórczości – to klucz do poznania
ludzi, którzy tę tożsamość od zara-

nia dziejów budowali i budują.
Wydane ostatnio czasopismo
„Z otchłani wieków” (najstarszy
ogólnopolski periodyk ukazujący
się od 1926 roku), w tej edycji
poświęcony w całości archeologii
na Ziemi Jeleniogórskiej to – choć
skierowany głównie do środowiska
kopaczy – kopalnia wiedzy dla
każdego zainteresowanego historią
regionu. Do tego woluminy regionalnych poetów, którzy estetyzując
słowem właśnie ten nędzny padół,
dają dowód, że nie wszystko, co
piękne, już zginęło.
Nic tylko naręczami czerpać z tej
obfitości darów liter! W ręce wpadła
mi ostatnio pozycja cząstkowo
tylko związana z Jelenią Górą, przez
osobę tytułowego bohatera książki
„Stanisław Bareja, król krzywego
zwierciadła” Macieja Replewicza.
Legendarny reżyser, którego dicta
zdarza mi się wyjątkowo często
cytować, mieszkał wszak w Jeleniej Górze lat kilka. Tu dorastał.

Tu rodziła się tożsamość twórcy
„Misia”.
Niby się o tym wie, ale wciąż
się nie pamięta, że król komedii absurdu (już nie tylko PRL,
ale absurdu w ogóle) był bardzo
emocjonalnie związany z naszym
miastem. Postać Barei tymczasem
niemal w ogóle (nie licząc coraz
bardziej rachitycznej Barejady), nie
jest marketingowo i promocyjnie
wykorzystana.
A wystarczyłoby przeczytać i
pomyśleć. Fakt: te dwie czynności
mogą być zbyt skomplikowane dla
dzisiejszych decydentów, którzy
– jak to bywało w filmie „Poszukiwany, poszukiwana” i w rzeczywistości tamtej, oraz bywa w tej – są
z zawodu dyrektorami. – Słuszną
linię ma nasza władza! – dodajmy
w podtekście ironicznym. I nie
zawsze czytanie uważa za potrzebę
niezbędną.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA
WPUŚCIĆ PRĄDY NOWOCZESNOŚCI

Fot. Konrad Przezdzięk

Zdaniem Macieja Jakubca,
sekretarza oddziału jeleniogórskiego SARP oraz Wojciecha Drajewicza, architekta,

do Jeleniej Góry nie „dopłynęły”
nowoczesne prądy w architekturze,
które pozwalają na śmiałe realizacje w budownictwie. Często to,

– Pragniemy udowodnić, że można inaczej myśleć o przestrzeni i architekturze –
mówi Wojciech Drajewicz. Jak podkreśla, w Jeleniej Górze wciąż jest jeszcze wiele
przeszkód, aby nowa architektura też znalazła tu swoje miejsce.

Kilkadziesiąt fotografii dwudziestu siedmiu autorów zawisło
w Galerii „Muf lon” na wystawie pokonkursowej „Fotografia
roku”, będącej finałem fotograficznych konkursów miesiąca
w Miejskim Domu Kultury „Muflon”. Wśród nich jurorzy wybrali
najlepszą pracę przyznając jej
Grand Prix. Wygrała Claudia N.
Ellmann. Pierwsze miejsce zajęła
praca Roberta Pietragi, drugie
– Agnieszki Kwiatkowskiej, trzecie – Wojciecha Bykowskiego.
Wyróżnienie zdobyli Konrad
Żurawski oraz Mateusz Gaździński. Claudia wygrała wzorowo
skomponowanym poet yckim
zdjęciem postaci kobiecej na tle
onirycznego krajobrazu.

(rylit)

Ponad trzydziestu uczestników i
bardzo wysoki poziom. Nic dziwnego, że jury (Wiesława SiemaszkoZielińska, Barbara Kędra i Maciej
Cytarzyński) miało twardy orzech
do zgryzienia: kłopot z wyborem
najlepszych z bardzo dobrych.
A było kogo i czego posłuchać w
MDK „Jelonek”. Jeleniogórzanie:
Elena Amroyan, Amelia Tracka,
Szymon Stęchły i Daniel Siemiński
awansowali tydzień temu i zmierzyli się uczniami szkól powiatu
jeleniogórskiego. Trema „zjadła”
Daniela, który – po drobnej pomyłce – odpadł z rywalizacji w
czołówce. Ale pozostali dzielnie
bronili barw miasta. Zdecydowanie
najbardziej przekonująca wartościową interpretacją „Bezgrzesznych lat” Makuszyńskiego Amelia
Tracka z SP nr 11 (opiekun Bożena
Gromadzka), zajęła drugie miejsce.
Elenę i Szymona wyróżniono.
Świetny poziom zaprezentowali uczniowie
szkół z powiatu.
Ola Nizwald z
Mysłakowic
(opiekun
Rafał Wiewióra),
która
znalazła
ś wietny pomysł

Ola Nizwald

na zaprezentowanie wiersza D.
Wawiłow „Kruk i żabka”, oczarowała publiczność jakością słowa
mówionego. Podobnie doskonałe
wrażenie zrobiła Zuzanna Kruk
(opiekunka Wioleta Morańska),
reprezentantka Kopańca, i jej sugestywna i aktorska interpretacja
satyry Jurandota „Nie przeproszę”.
Znany już sympatykom konkursu
MDK Kamil Rak z Kostrzycy przedstawił przemyślaną etiudę słowną
opartą na wierszu „Grzyby” Brzechwy. Bezapelacyjnie: ex aequo
pierwsze miejsce dla całej trójki.
Dwa drugie miejsca przypadły
wspomnianej już Amelii Trackiej i
Monice Burdelak z Karpacza. Trzy
trzecie lokaty podzieliły między
siebie: Izabela Woroniecka z Karpacza, Kornelia Zoń z Mysłakowic
oraz Natalia Rozum z Czernicy.
I na koniec: deszcz wyróżnień.
Z dyplomami do domów
wrócili: Elena
Amroyan z
SP nr 7
i SzyFot. Konrad Przezdzięk

Grand Prix
dla Claudii

Aleksandra Nizwald, Zuzanna Kruk i Kamil Rak – oto
trójka najlepszych recytatorów pośród uczniów podstawówek w powiecie jeleniogórskim. Młodych wielbicieli poezji
różnej nie zraziła zima. Tłumnie przybyli w minioną
sobotę do MDK „Jelonek” z oddalonych od Jeleniej Góry
miejscowości. I stanęli na najwyższym podium.

co się buduje, jest nijakie, a architekci, którzy przez lata zdobywają
doświadczenie i wiedzę, z powodu
wielu ograniczeń różnej natury
(mentalnej i administracyjnej) nie
mają możliwości realizacji swoich
zamysłów.
– Chcąc stworzyć mieszkańcom
płaszczyznę zapoznania się z tym,
co obecnie w architekturze jest
na czasie i się ceni, wpadliśmy
na pomysł zorganizowania cyklu
spotkań z wybitnymi twórcami,
nierzadko o światowej sławie – mówią panowie Jakubiec i Drajewicz.
– Zaproszeni przez nas goście z

(tejo)

Laureaci powiatowych
eliminacji konkursu w
komplecie
mon Stęchły z SP nr 11
(Jelenia Góra), Patryk
Kobiałka z Siedlęcina, Mateusz Smektała z Janowic
Wielkich, Sara Kokar z Kopańca,
Justyna Skowrońska i Julia
Żywicka z
Karpacza, Maja
Ro s z c z y b i u k
z Mysłakowic,
Klaudia Antczak
z Podgórzyna oraz
Jagoda Torbus ze
Szklarskiej Poręby.

Jeleniogórzanie:
Amelia Tracka i
Szymon Stęchły z
nauczycielką Bożeną
Gromadzką.

(tejo)

Zuzanna Kruk

Pod nieobecność chorej dyrektor MDK Danuty Sitek za stuprocentową frekwencję
i wysoki poziom interpretacji podziękował dzieciom i ich nauczycielom Maciej
Cytarzyński zapraszając jednocześnie do udziału w zmaganiach za rok.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dobry spektakl teatralny to dopiero połowa sukcesu. Aby cieszyć się jego pełnią,
dzieło trzeba „sprzedać” – czyli zainteresować nim możliwie jak najwięcej
widzów. Jak to zrobić? Temu poświęcona była kolejna odsłona warsztatów
„Teatr i Szkoła”.
Z młodzieżą, którą
zainteresował projekt
Teatr i Szkoła, spotkała
się 18 stycznia Dorota

architektury Ryszard Jurkowski –
zapowiadają organizatorzy. Debaty
będą ilustrowane prezentacjami
oraz wystawami, bo bez tego nie
ma mowy o komunikatywności
przekazu.
Architekci mają nadzieję, że
KSA uświadomi zarówno jeleniogórzanom jak i samorządowcom,
że sztuka kształtowania przestrzeni poprzez budownictwo może
pozytywnie wpłynąć na kształt
miasta i poczucie estetyczne jego
mieszkańców.

Poezja silniejsza od mrozów

Marketing to też sztuka!

Z Dorotą FrubąWiśniewską rozmawiali
młodzi adepci sceny.

ochotą się zgodzili – podkreślają.
Karkonoski Salon Architektoniczny ma ruszyć 26 marca, a cykl
debat otworzy spotkanie z prof.
Ewą Kuryłowicz, cenioną architekt.
Miejscem imprezy będzie Biuro
Wystaw Artystycznych. Zaplanowano w tym roku cztery takie
wydarzenia.
– Do Jeleniej Góry zaprosiliśmy osobowości ze środowiska
architektonicznego. Zaproszenie
przyjęli architekci z grupy Jems,
APA, Ingarden-Ewy. Przyjedzie
kojarzony na całym świecie Robert
Konieczny, czy też ikona polskiej

Fot. Konrad Przezdzięk

Karkonoski Salon Architektury to nowa propozycja
Stowarzyszenia Architektów Polskich, które – poprzez
cykl spotkań z wybitnymi specjalistami – chce pokazać
jeleniogórzanom nowoczesne kierunki i style w budownictwie i kształtowaniu przestrzeni.

Fruba-Wiśniewska, związana przez
kilka lat z Teatrem Jeleniogórskim i z
jego działem marketingu oraz obsługi
widowni, obecnie pracująca w Zdrojo-

wym Teatrze Animacji.
Adepci sceny w luźnej rozmowie z
prowadzącą snuli rozważania o tym,
co zrobić, aby widzów zainteresować

daną sztuką. W kategoriach marketingu jest to bowiem produkt finalny,
który – jak każdy zwłaszcza w dobie
dzisiejszych niedostatków finansowych – trzeba dobrze zaprezentować,
aby widownia go „kupiła”. Rozmawiano też o kondycji sztuki obecnie oraz
o teatrze z punktu widzenia potrzeb
młodzieży.
Dorota Fruba-Wiśniewska omówiła
techniki marketingu w sztuce podkreślając, że często dzięki pracy marketingowców udaje się wypromować dzieła, które bez tej otoczki pozostałyby
niezauważone. – Marketing w teatrze
istniał od zawsze, ale dziś jest on
szczególnie doceniany. Bywa, że osoby
odpowiedzialne za wizerunek sztuki
i jej sprzedaż, uczestniczą w procesie
powstawania widowiska, aby czuć
większą jedność z zespołem aktorów
i reżyserem oraz całą ekipą – mówiła
prowadząca warsztaty TiSz. Przedstawiła też kilka afiszy teatralnych, które
młodzież zanalizowała pod kontem
klarowności i siły przekazu.

(tejo)

Kamil Rak

Spektakl
się rodzi
Uczestnicy TiSz (w znacznej większości
uczniowie Zespołu Szkół EkonomicznoTurystycznych, który wspólnie z Teatrem
Norwida realizuje projekt) mają teraz zastanowić się, jak dobrze zareklamować sztukę,
którą sami przygotują. Przypomnijmy
bowiem, że celem warsztatów jest właśnie
spektakl teatralny, który wiosną zostanie
zaprezentowany podczas ogólnopolskiego
przeglądu zespołów, które w projekcie biorą
udział. Póki co jeleniogórskie widowisko
jest we wczesnej fazie przygotowań, które
po feriach zimowych z pewnością nabiorą
tempa. Patronem projektu Teatr i Szkoła
jest Instytut Teatralny im. Raszewskiego w
Warszawie. Młodzi ludzie mieli już zajęcia
z aktorami i twórcami teatru (Bogdanem
Kocą, Tadeuszem Wnukiem, Jackiem
Grondowym i Łukaszem Dudą, oraz z
Urszulą Liksztet, kierowniczką literacką
Teatru im. C. K. Norwida)
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

Obserwatorium
po raz 30.!

Debaty Biura Wystaw Artystycznych obchodzą w nadchodzącym
tygodniu okrągły jubileusz. XXX
spotkanie Obserwatorium Karkonoskiego odbędzie się w nadchodzący czwartek o godz. 18 pod
hasłem „Szlaki kulturowe”. Udział
wezmą, między innymi, Gabriela
Zawiła i Stefania Żelasko z Muzeum
Karkonoskiego. Wprowadzenie
do dyskusji i moderacja Andrzej
Więckowski. Początek o godz. 18.00
w Galerii BWA.

Z fabryki snów

Na prelekcję Stanisława Dąbrowskiego „Los Angeles – fabryka
snów” zaprasza dziś o godz. 17.00
do sali teatralnej Osiedlowy Dom
Kultury na Zabobrzu. Miasto Aniołów czyli Los Angeles to symbol
urzeczywistnienia amerykańskiego
mitu „od pucybuta do milionera”.
Początkowo spokojna osada, a od
lat 20. XX wieku – za sprawą Hollywood – stolica amerykańskiego
przemysłu filmowego. Prelegent,
znany obieżyświat i przewodnik,
swą barwną gawędę zilustruje
zdjęciami.

Tarkowski w DKF

Ekranizację powieści Stanisława
Lema „Solaria” w mistrzowskiej
adaptacji Andrieja Tarkowskiego
będzie można obejrzeć we wtorek
(26 stycznia) o godz. 18 o godz.
18.00 w sali widowiskowej przy ul.
Bankowej 28/30. Film uhonorowano Nagrodą Specjalną Jury na MFF
w Cannes w 1972 r. Przedwcześnie
zmarły Andriej Tarkowski zawsze
szukał prawdy o sobie i swoich
czasach.

Trzy dni z Tomciem

W środę i czwartek Zdrojowy
Teatr Animacji zaprasza swoich najmłodszych fanów na bajkę „Tomcio
Paluszek” w reżyserii Lidii Lisowicz.
Niezapomniane kreacje reżyserki
oraz Bogny von Woedtke i Sławomira Mozolewskiego poruszą w sztuce
wg tekstu Jerzego Zaborowskiego
widza od lat 5 do 100. W środę
początek sztuki o godz. 10 w JCK
przy ulicy Bankowej, w czwartek i
piątek – potrójna dawka „Tomcia”
w Szkole Podstawowej nr 11 (10.30
i 11.50 – 28 I oraz 10. 30 29 I).

Powtórka z Extra Polish

Kto nie widział spektaklu Teatru Odnalezionego „Extra Polish”
będzie miał okazję, aby w nadchodzącą sobotę nadrobić zaległości.
Sztukę w reżyserii i scenografii
Łukasza Dudy, inspirowaną „Amatorkami” Jelinek będzie można
obejrzeć o godz. 19 w sali przy ul.
Bankowej.

wydawnictwo: Rock Serwis
Pochodzący z angielskiego
miasteczka Grimsby zespół The
Brew to jeden z najbardziej ekscytujących wykonawców na współ-

udziałem samych
znakomitości z
kręgu rocka i jazzu m.in. Jamesa
La Brie, Dave’a LaRue, T Lavitz’a,
Rod’a Morgenstein’a, James’a
Murphy’ego i John’a Patitucciego.
Ciekawostką jest to, że Steve Morse
podobnie jak Jimi Hendrix jest

POP ROCK & JAZZ
leworęczny. Warto poznać smak
i brzmienie jego gitary bo Deep
Purple z koncertami w Polsce już
tuż tuż.

Andrzej Patlewicz

O Norwidzie w „Norwidzie”
W nadchodzącą sobotę (30 stycznia) na scenie studyjnej
odbędzie się premiera zapowiadanego już spektaklu w
reżyserii Aliny Obidniak, w którym długoletnia dyrektorka jeleniogórskiej placówki „rozlicza się” z wieszczem
polskiego romantyzmu.

Alina Obidniak

Cyprian Kamil Norwid jest zarówno bohaterem sztuki „Sztukmistrz „Sztukmistrz. Norwid o
Polsce, Norwid o Polakach, Norwid
o sztuce”, jak i patronem teatru
w Jeleniej Górze. Trudno o lepsze
miejsce do widowiska poświęconemu wciąż niedocenionemu
wybitnemu twórcy romantyzmu.

Od lat fascynuje się nim Alina Obidniak, długoletnia szefowa naszego
teatru, uważana często za chodzącą
jego legendę. Opracowała tekst i

podjęła się reżyserii spektaklu.
Udział biorą: Irmina Babińska
(gościnnie), Magdalena Kępińska,
Elżbieta Kosecka, Robert Dudzik,
Piotr Konieczyński i Tadeusz Wnuk
(w roli tytułowej). Autorem scenografii jest Janusz Kijański, muzykę
skomponował Bogdan Dominik.

(tejo)

Premiera spektaklu odbędzie się na Scenie Studyjnej 30 stycznia 2010 roku o
godz. 19.

Krajobrazy serdeczne w obiektywie
Ziemia, na której urodził się i dorastał Adam Mickiewicz w
fotografii Tatiany Cariuk – to temat najnowszej wystawy,
którą oglądać można w Muzeum Przyrodniczym.
Na st yczniowy
wernisaż przybyli
członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
w któr ym Tatiana
Cariuk działa od kilku
lat, kresowiacy oraz miłośnicy fotografii. Wystawę otworzył dyrektor
muzeum Stanisław Firszt.
Tatiana Cariuk przybliżyła
historię, kulturę i piękno
rodzinnej Białorusi oraz
Adama Mickiewicza. Wspomniała o
targanej w swoich dziejach burzliwymi wydarzeniami politycznymi
i wojennymi.
– Fotografie zgromadzone na
wystawie nie są dokumentem tych

zdarzeń, są blisko
nich, tuż obok i mają pokazać tym
co nigdy nie byli na Białorusi piękno tej wspaniałej krainy, a wywodzącym się z kresów przypomnieć
ich rodzinne ziemie – powiedziała
autorka zdjęć.

(rylit)

Słowa nie oddadzą
uroku fotograﬁi pani
Tatiany, dlatego
zapraszamy do
odwiedzania tej
ciekawej wystawy.

Tatiana Cariuk urodziła się – jak Adam Mickiewicz - w Nowogrodku. Założycielka
i prezes Towarzystwa Filomatów PRAMIEN. Krajoznawca fotografik, przewodnik.
Podróżuje z aparatem po Białorusi, skąd kilka lat temu musiała wyjechać wskutek
nacisków politycznych reżimu Łukaszenki. Trafiła na Dolny Śląsk, gdzie osiedliła
się i tworzy z pasją oraz sukcesem.

„Piotruś i wilk” w czarnym teatrze
Tułający się Zdrojowy Teatr Animacji przygotowuje kolejną premierę w tym sezonie. Po „Tomciu Paluszku” na
warsztat wzięto adaptację Bajki Symfonicznej „Piotruś i
wilk” Prokofiewa, a sztukę reżyseruje Libor Štoumpf z
Chrudima, mistrz czarnego teatru.
Czech dał się już poznać tysiącom młodych jeleniogórzan podczas
dwóch edycji projektu „Skok w
blok” realizowanych latem przez

założycielem jedynego w Czechach
„teatrzyku na kółkach”. Prowadzi
prywatne muzeum czarnego teatru
w Chrudimie.

PREMIERA ZTA ZAPOWIEDZIANA JEST
NA 7 LUTEGO (NIEDZIELA) NA GODZ.
16 W MDK „MUFLON” W SOBIESZOWIE.
Štoumpfowi zaproponowano
realizację „Piotrusia i wilka” w
tułającym się bez własnej
sceny (wciąż jest w remoncie)
Z d r o j o w e m u Te a t r o w i
Animacji. Widzowie
zobaczą inscenizację
bajki w ulubionej przez
reżysera technice czarnego teatru

czesnej
scenie
bluesowo-rockowej. Główną postacią
zespołu jest 19-to letni wokalista
i gitarzysta Jason Barwick, którego gra jest porównywana do Jimy’ego Hendrixa, Stevie’go Raya
Vaughana czy Jimmy’ego Page’a.

W nagraniach The Brew wyraźnie słychać inspiracje muzyką
bluesową
i rockową
lat 60. i 70.,
którą na
koncertach
prezentują
z olbrzymią

Hipnoza z gwiazdami

Sztukę reżyseruje Libor Štoumpf
z Chrudima, mistrz czarnego
teatru, na zdjęciu z Łukaszem
Dudą podczas projektu „Skok w
Blok”.

„Piotruś i wilk
” ko
adaptacją utw jarzony jest ostatnio z fi
lmową
oru
roku obsypan Prokofiewa, animacją w
ą de
200
rem w 2008 szczem nagród, łączne z 6
Oskaroku, a zrea
lizo
filmowe Se-M
a-For w koopro waną przez studio
dukcji z Bryty
i Norwegami.
jczykami

Jeleniogórskie Centrum Kultury
na podwórkach w różnych częściach miasta. Artysta świetnie
zna psychikę dzieci i docenia ich
wrażliwość na sztukę, zwłaszcza
w lalkowym wydaniu. Przez wiele
lat był aktorem Shwarz Theater w
Zurychu. Jest znawcą i popularyzatorem czeskich tradycji lalkarskich,

POP ROCK & JAZZ
THE BREW – „The Joker”

rająca w sobie fuzję różnych gatunków stylistycznych takich jak: rock,
blues, jazz czy country/bluegrass.
Na albumie Steve Morse pomieścił
10 utworów, które iskrzą gitarowym rzemiosłem już od pierwszej
chwili. Całość zamyka urokliwa
kompozycja Morse’a „Red Barchetta”. Materiał nagrany został z

(oświetlenie sceny kryje
aktorów przed oczami
widzów) z pacynkami w
roli głównej animowanymi
przez Dorotę BąblińskąKorczyck ą, Kat arzynę
Morawską, Sylwestra Kupera
i Jacka Maksimowicza.

(tejo)
pasją. Trio ma już za sobą występy na wielu europejskich scenach
i liczących się festiwalach. Muzyka The Brew ma też grono fanów
w naszym kraju, gdzie muzycy
występowali niejednokrotnie
(ostatnio w Bydgoszczy i Poznaniu). Debiutancki album „The
Brew” ukazał się w 2006 roku i

spotkał się od razu z doskonałym
przyjęciem na Wyspach Brytyjskich. W tym samym roku czytelnicy brytyjskiego magazynu
„It’s Only Rock” N’ Roll” wybrali
The Brew zespołem roku. W maju
2009 roku ukazała się na rynku
ich druga płyta „The Joker”, równocześnie w sprzedaży w Polsce

8 lutego o godz. 18 w Teatrze
im. Norwida będzie okazja, aby
zobaczyć „Hipnozę”, sztukę
Antonia Cwojdzińskiego, fizyka
zafascynowanego teatrem i obdarzonego talentem literackim.
Zaskakujący przebieg akcji, błyskotliwy dialog między aktorkąpacjentką i lekarzem-wyznawcą
terapii poprzez hipnozę, daje
możliwości wielorakiej interpretacji wykonawcom i twórcom
spektaklu. Jeleniogórzanom pokaże się trio: Wojciech Malajkat
jako reżyser, Beata Ścibakówna
i Rafał Królikowski. Te nazwiska
z nowo opracowanym tekstem
„Hipnozy” są gwarancją przedsięwzięcia, które przy okazji dobrej zabawy wprowadzi widza w
tajemniczy świat psychoanalizy
i teatru. Bilety kosztują : 70 i 50
PLN. Kontakt z koordynatorem
Katarzyną Obrycką 605 587221,
katarzyna.obrycka@poczta.fm

(tejo)
pojawiło się tez DVD formacji
zarejestrowane podczas koncertu
w Belgii w marcu 2008 roku. To
bodaj najmłodsi artyści z kręgu
muzyki rockowej potrafiący
zagrać klasycznego rocka. Jak
słychać jest to możliwe.

Andrzej Patlewicz

Fot. Rylit

KRÓTKO
O KULTURZE

The Spirit of Things”, a także wydanym w 1989 roku koncertowym
albumie „King Biscuit Flower Hour
Presents: Live In Philadelphia’89”.
W tym tez roku ukazał się jego autorski album „High Tension Wires”
(89). „Prime Cuts 2” to kolekcja
najlepszych sesji nagranych dla
wydawnictwa Magna Carta, zawie-

Fot. Tejo

wydawnictwo: Metal Mind
Productions
Steven J. Morse to doskonały
amerykański gitarzysta rockowy,
najbardziej znany jako członek
legendarnej grupy Deep Purple,
do której dołączył w 1994 roku i

nagrał a nimi interesujące albumy. Pierwszy
solowy„Intriduction”
nagrał w 1984 roku
mając 30 lat. Rok później ukazała
się kolejna płyta „Stand Up” (85).
W latach 1986 – 89 był członkiem
zespołu Kansas, z którym gościnnie nagrał albumy: „Power” i „In

Fot. Konrad Przezdzięk

STEVE MORSE – „Prime
Cuts 2”
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WYDARZENIA

Kto był w Pakoszowie (dzielnica Piechowic), nie mógł
przejść obojętnie obok pałacu wybudowanego w 1725
roku przez jeleniogórskiego kupca Johanna Martina
Gottfrieda. Po 1945 roku zabytek zaczął popadać w ruinę.
Wkrótce odrodzi się jako jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli na Dolnym Śląsku.

Nostalgia i decyzja

W 2002 roku jeden z naszych
kuzynów postanowił odwiedzić to
miejsce. Razem z żoną zdecydowaliśmy, że także pojedziemy. Chcieliśmy zobaczyć dom, o którym tak
dużo się mówiło.
– Popadał on wówczas w ruinę.

Kupił go prywatny inwestor, ale nie
był w stanie go odbudować. Straty
były ogromne. Tuż po zakończeniu
wojny w pałacu mieścił się dom
dziecka, a później przez jakiś czas
obiekt stał pusty.
– Dowiedzieliśmy się, iż w
związku z tym, że Polska zostanie
włączona do Unii Europejskiej, obcokrajowcy mogą nabywać ziemię
na jej terenie. Po dwóch miesiącach
od pierwszej podróży, zdecydowaliśmy, że kupimy pałac w Pakoszowie.
Zabraliśmy tam
Fot. Archiwum

Pałacem zajął się Hagen Hartmann, potomek dawnych właścicieli rezydencji. Opowiada historię
swojej rodziny, czyli rodu, do
którego obiekt należał przez ponad
200 lat.
– Urodziłem się w 1941 roku
we Wrocławiu, gdzie też spędziłem najmłodsze lata życia. Kiedy
jesienią 1944 roku Hitler ogłosił
miasto „twierdzą” wraz z rodziną
uciekliśmy do Wernesdorfu (dziś
Pakoszów). Mieszkał tam wówczas
brat matki. Ona się tam urodziła, a
później wzięła ślub. Wesele
jej i mego ojca
było ostatnim,
jakie się odbyło na terenie
obiektu.
– W 19 4 5
roku, po zakończeniu II wojny
Światowej, uciekliśmy do Saksonii. Mama jednak
cały czas opowiadała o Pakoszowie.
Roztaczała wizję pięknego, utraconego domu. Tymi opowieściami
żyła cała nasza rodzina.

Pałac jak Feniks z popiołów

także nasze dzieci, bo
zależało nam na uzyskaniu także
ich zgody.

Z elity Hirschbergu

Pałac należał do rodziny od
momentu powstania do zakończenia 1945 roku. Johann Martin
Gottfried, który go wybudował do
Hirschbergu przyjechał z Saksonii.
Uczył się od najważniejszego członka zrzeszenia handlarzy, Mentzla.
Zakochał się z wzajemnością w
jego jedynej córce. Z czasem założył
także przedsiębiorstwo.

Latem do Wernersodorfu

W Pakoszowie mieściła się bielarnia płótna. Na dole pałacu
znajdywały się pomieszczenia
produkcyjne i magazynowe. Len
rozkładało się w ogrodzie na łące,
gdzie bielał. Dla Gottfrieda posiadłość w Pakoszowie była domem
wakacyjnym. Na co dzień mieszkał
w Jeleniej Górze, naprzeciwko
Kościoła Łaski.
W 1771 roku dom przejął Heinrich Hess. Gottfried miał same
córki, dlatego też jego nazwisko
zanikło. Pakoszów stał się wówczas

Fot. Anna Pisulska

Kafelki z Delf do obejrzenia
Kiedy w 1945 roku rodzina Hassów opuszczała Pakoszów, obiekt prezentował się okazale.
Po wojnie zaczął niszczeć, a zgromadzone zbiory zostały rozgrabione. W pałacu przez
wiele lat gromadziła się woda, trudno odnowić detale. Rodzinna Hartmannów nie chce
odwzorowywać wszystkich starych elementów i udawać, że są oryginalne. Pozostaną więc
tylko te zachowane do dziś. Nienaruszone praktycznie pozostało pomieszczenie wyłożone
cennymi holenderskimi kafelkami z Delf, świadczącymi o rozległych kontaktach handlowych
patrycjuszowskiej rodziny Gottfriedów. Właściciele zapewniają, że goście hotelowi będą
mogli je obejrzeć.

Johann Gottfried został burmistrzem Jeleniej
Góry i był przewodniczącym gminy
ewangelickiej. Kiedy ziemie te przeszły
pod władanie Cesarstwa Austriackiego,
wraz z Mentzlem
byli największymi darczyńcami
kościołów łaski i pokoju. Razem
ufundowali organy do Świątyni
Łaski pod Krzyżem Chrystusa w
Jeleniej Górze. Gottfried przekazał
w darze także chrzcielnicę. Sam
mieszkał w pałacyku naprzeciw
wejścia na teren świątyni łaski
(dziś to kamienica z mieszkaniami
komunalnymi).

Dorota Kwiatkowska i Piotr Andrejków wraz z pozostałymi kolegami z klasy
oglądają za pomocą mikroskopu tkanki roślinne.
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Kowarach uplasowało się na 102.
pozycji prestiżowego rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw pozostawiając w tyle
faworyzowane placówki z Jeleniej Góry i zostając jednocześnie najbardziej cenioną
szkołą w byłym województwie.
„Lem” zapracował sobie na sukces liczbą laureatów i finalistów w
35 olimpiadach przedmiotowych
w ubiegłym roku szkolnym. Liceum
mogło się pochwalić w ubiegłym

roku laureatem aż dwóch olimpiad:
Mateusz Zienkiewicz zajął I miejsce
w Olimpiadzie Filozoficznej i II –
Literatury i Języka Polskiego.
Z sukcesu bardzo się cieszą na-

uczyciele i dyrekcja szkoły. Pedagodzy w kowarskim LO chętnie
poświęcają się dla uczniów i często
zostają po godzinach. Młodzież ma
chęć do pracy, co później uwidacz-

Fot. Anna Pisulska
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ważną siedzibą arystokracji
kupieckiej. Wszystkie
ważne osoby, przyjeżdżające wówczas
w Karkonosze, odwiedzały pałac.
W latach 1765 i
177 gościł tutaj
król Fryderyk
Wielki. John
– Uważamy także, że jest to cenny zabytek
Quincy Adams,
poseł USA w
europejski i zależy nam na tym, żeby
Berlinie i przyszły
przetrwał – mówią nowi-starzy gospodarze
(szósty) prezydent
pałacu w Pakoszowie.
Stanów Zjednoczonych,
odwiedził Wernersdorf,
o czym zawarł wzmiankę
w „Listach ze Śląska”, które pisał sztuką. W Pakoszowie zgromadził
– Dzisiaj bardzo mnie cieszy, że
do swojego brata z podróży po wiele obrazów, stanowiących cen- dom znowu należy do rodzinny.
naszych ziemiach na początku ny zbiór na terenie Niemiec.
Dla nas ma on ogromne znaczenie
XIX wieku.
sentymentalne, bo jego historię
Hess był bardzo bogatym i po- Upadki, wzloty i ślub
poznaliśmy będąc jeszcze dziećmi.
ważanym człowiekiem, znanym
Od 1870 roku handel lnem za- Uważamy także, że jest to cenny
w środowisku. Posiadał dziewięć czął podupadać. Wpływ na to miała zabytek europejski i zależy nam
majątków rycerskich. Założył fa- chociażby sama budowa dzisiej- na tym, żeby przetrwał. Mój syn
brykę cukru z buraka cukrowego, szych Zakładów Lniarskich „Orzeł” chciałby zamieszkać w Pakoszowie
stanowiącą wówczas absolutną S. A. Rodzina sprzedała wszystkie na stałe, ale bariera językowa nie
nowość. Używano tylko impor- dobra ziemskie, zostawiwszy tylko pozwala mu podjąć w Polsce pracy.
towanego zza oceanu i bardzo pałac w Pakoszowie. – Co prawda Będzie to więc drugi dom dla niego
drogiego cukru z trzciny Jego moja babcia prowadziła jeszcze i rodziny, którą wkrótce założy. W
pozycję podbudowywała również interesy. Chociaż przez pewien czas dowód uznania i szacunku dla tej
niezwykle inteligenta żona. W mieszkała we Frankfurcie nad Odrą posiadłości weźmie tutaj ślub –
Wernersdorfie organizowała liczne wraz ze swym małżonkiem. Popeł- kończy nasz rozmówca.
wieczorki kulturalne, dzięki czemu niła mezalians i wróciła stamtąd po
Anna Pisulska
nawiązywała wiele kontaktów. śmierci swego ukochanego – mówi
Sam Hass również interesował się Hagen Hartmann.

„Lem” górą!
nia się w wielu osiągnięciach. W
tym roku aż siedmiu licealistów
dostało się do drugiego etapu olimpiad z podstaw
przedsiębiorczości,
filozofii i języka polskiego.
– Jest eśmy
bardzo szczęśliwi, że w
rankingu uplasowaliśmy się
na bardzo wysokiej pozycji.
Cieszymy się,
że jesteśmy najlepszym liceum
w regionie. Jest
to wielki sukces nauczycieli
i uczniów, powód do dumy, a
także zachęta do dalszej pracy, z którą wiążemy wielkie nadzieje – mówi
Krystyna Patynowska, zastępca
dyrektora w Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema .
W kowarskim ogólniaku uczy
się zaledwie 127 uczniów. Można
jednak powiedzieć, że jest to liczba
szczęśliwa. W placówce nikt nie jest

bowiem anonimowy i każdy młody
człowiek może liczyć na zrozumienie, w przypadku wyniknięcia
jakiegoś trudnego dla niego proble-

– Najważniejsze dla mnie jest
to, że nauczyciele chętnie poświęcają dla nas swój wolny
czas. Wiem, że nie będę miała

CIESZYMY SIĘ, ŻE JESTEŚMY
NAJLEPSZYM LICEUM W REGIONIE
– MÓWI KRYSTYNA PATYNOWSKA,
ZASTĘPCA DYREKTORA KOWARSKIEGO LO
mu. Wielu licealistów to aktywiści,
którzy chętnie angażują się w życie
społeczne i kulturalne w ich mieście.
Za przykład może posłużyć chociażby Interact Rotary Club, działający
przy kowarskiej szkole.

problemów w przygotowaniach
do matury. Poza tym panuje u
nas wręcz rodzinna atmosfera –
mówi Dorota Kwiatkowska jedna
z licealistek.

(Ania)

Prestiż i punkty
Ranking Rzepy i Perspektyw to jedno z najbardziej prestiżowych notowań szkół w Polsce.
„Lem” zajął równocześnie ósme miejsce w województwie dolnośląskim. Tuż nad nim znalazły
się w większości wrocławskie szkoły oraz po jednej z Legnicy i Wałbrzycha. 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).
Zmagania wygrało po raz kolejny XIII LO w Szczecinie wyprzedzając Gimnazjum i Liceum
Akademickie z Torunia.
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WIADOMOŒCI

Tunel jak bumerang
Znów wróciła sprawa tunelu pod Snieżką. Jasne – rok
wyborczy, trzeba trochę naobiecywać, a tunel brzmi
bardzo ambitnie. Im bardziej populistyczny pomysł, tym
lepiej. Zwłaszcza mieszkańcy Szklarskiej Poręby byliby
zadowoleni z wycofania ruchu tranzytowego przez środek
miasta. Na ile ów tunel jest jednak gospodarczo potrzebny
Kotlinie Jeleniogórskiej?

w kanał
W minionym tygodniu obok
budynku, położonym przy ulicy
11 Listopada w Szklarskiej
Porębie zapchała się rura kanalizacyjna. Do piwnicy dostały
się wody podskórne. Zarządca
budynku, czyli Miejski Zakład
Gospodarki Lokalowej, zdecydował o wymianie uszkodzonej
rury na nową na odcinku 23
metrów. Ponad półwieczna
rura okazała się zapchana i
połamana. Wraz z łączeniami
wymieniono ją na plastikową
o takiej samej średnicy. Koszt
zleconej przez zarządcę roboty
wyniósł ok. 2 tys. zł. Trzeba
było wynająć koparkę oraz
firmę. Pieniądze będą musieli
zwrócić mieszkańcy. Najemcy
poszczególnych lokali zapłacą wyższy czynsz, a jedyny
właściciel mieszkania w tym
budynku otrzyma rachunek.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie fakt, że za kilka miesięcy
nowa rura będzie… bezużyteczna. W Szklarskiej Porębie
rozpoczęto wielką inwestycję
wodno-kanalizacyjną, która
zostanie ukończona wiosną.
Poszczególne budynki w gminie będą musiały podłączyć
się do kolektorów. Zarówno
dotychczasowe szambo, jak i
plastikowa rura zostaną całkowicie wyłączone z obiegu.
Nowe przyłącze, również na
odcinku ok. 20 metrów, oznacza kolejne koszty. Tymczasem
trzeba jednak korzystać ze
starego rozwiązania kanalizacyjnego, w którym jedynym
nowym elementem jest plastikowa rura.

Fot. Angela

(Karolina)

centrum, ale oznaczającą staczanie
się miasta po równi pochyłej.
Skoro obwodnica ma stać się faktem i jest sztandarową inwestycją,
należy zapomnieć o wycofaniu się z
jej realizacji. Tak więc pozostaje tylko
ta druga możliwość, czyli gruntowna
zmiana oferty proponowanej przez

Istnieją dwie możliwości. Albo
zrezygnowanie z budowy obwodnicy, albo stworzenie takiej oferty w
mieście, która przyciągnie odwiedzających Karpacz i inne ośrodki. W innym
wypadku obwodnica wybudowana za
pieniądze jeleniogórzan przyniesie
zyski tylko jej sąsiadom, którzy nic w

SZANOWNI OBYWATELE I SZANOWNA WŁADZO,
JEŚLI NIC SIĘ NIE STANIE, TO W PERSPEKTYWIE
NAJBLIŻSZYCH 10 LAT JELENIA GÓRA SIĘ
WYLUDNI I WÓWCZAS PRZYWRÓCENIE JEJ
DO ŻYCIA BĘDZIE NAPRAWDĘ PROBLEMEM.
nasze miasto. Tu władza powinna
utworzyć zespół specjalistów, który
– w profesjonalny sposób – zająłby
się tym problemem. Amatorskie

nią nie zainwestowali. Dla nich: interes życia, dla Jeleniej – popadnięcie w
jeszcze większą izolację. Spokojniejszą
wprawdzie, bo bez samochodów w

Wielka laba na pół lutego
Zbliżają się zimowe wakacje. Za tydzień (1 II) uczniowie rzucą książki w kąt i
na dwa tygodnie zapomną
o szkole. Nudzić się jednak
nie powinni.

„Fabryka Kolorowych Dźwięków” to projekt przygotowany
przez Jeleniogórskie Centrum
Kultury. W jego ramach dzieci będą
m. in. poznawały instrumenty.
W tajniki muzyki będzie je wprowadzał muzykolog Piotr Syposz.
Organizatorzy zaplanowali także
zajęcia plastyczne. Poza tym nie
obędzie się bez rozgrywek sportowych oraz wycieczek.
Zajęcia w JCK będą odbywały się
codziennie od poniedziałku do piątku. Rodzice zapłacą 125 złotych za
tydzień. Kwota ta pozwoli pokryć
wszystkie koszty związane z organizacją warsztatów, wycieczek oraz
wyżywienia i ubezpieczenia. Warto
się pospieszyć, bo ilość miejsc jest
ograniczona.
Programy dla dzieci przygotowały także inne ośrodki kultury w
stolicy Karkonoszy. Książnica Karkonoska zorganizuje we wtorki i
czwartki od godziny 11.00 do 13.00
zajęcia pod hasłem „Ferie w karnawale – dzieci bawią się wspaniale”.
– Będzie projektowanie strojów i
masek na bal przebierańców, oraz

Zimowiska w JCK zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
turniej gier stolikowych. Młodzi
jeleniogórzanie nauczą się także
sztuki orgiami, kirinami, techniki
czerpania papieru i innych. Wszystkie zabawy są przeznaczone dla
czytelników Książnicy Karkonoskiej. Osiedlowy Dom Kultury na
Zabobrzu planuje zaś tradycyjne
zimowisko, a w jego trakcie: kulig,
wyjścia na basen i wiele innych
atrakcji. Podobnie będzie w MDKach „Muflon” i „Jelonek”.
Wciąż jeszcze nie wiadomo, czy

W Gimnazjum w Mysłakowicach będą realizowane zajęcia
w ramach Akademii Uczniowskiej. Powstaną koła naukowe, które mają zwiększyć zainteresowanie przedmiotami
matematyczno-przyrodniczymi.

sportowych w mieście. O rozwoju
sprawy – poinformujemy.

w Jeleniej Górze znajdą się pieniądze na udostępnienie dzieciom
podczas ferii zimowych obiektów

Ania

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach zaprosi chętne dzieci na zajęcia artystyczne. Pierwszy
turnus będzie odpłatny (30 złotych), zaś drugi – darmowy.
W Szklarskiej Porębie zajęcia będą odbywały się przez cały luty w poniedziałki, wtorki i środy
w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Organizacją zajęli się zarówno pracownicy
KCEE, jak i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Zaplanowano darmowe
zajęcia artystyczne i projekcje bajek.

mazowieckiego, warmińskomazurskiego, wielkopolskiego i
śląskiego.
Gimnazjum w Mysłakowicach
jest jednym z 14 na całym Dolnym

Do poważnego wypadku doszło
w piątkowe popołudnie nieopodal
skrzyżowania al. Wojska Polskiego
i ul. 1 Maja tuż obok przystanku
autobusowego MZK. 9 – latek mieszkający przy ulicy Okrzei wracał
od kolegi do domu. Śpieszył się do
mamy, wtargnął na jezdnię i wpadł
pod samochód. Ze złamaną nogą
trafił do szpitala. Wypadek widział
świadek zdarzenia, inny kierujący,
który zawiadomił służby ratunkowe.
– Jechałem za panem kierującym
seatem i widziałem, jak dziecko wybiegło mu zza samochodu wprost pod

Projekt będzie realizowany
do 2014 roku. W tym czasie CEO
sfinansuje dodatkową pracę
nauczycieli. Dostarczy także
szkołom, biorącym udział w programie, zestawy małego badacza
oraz mikroskopy laboratoryjne.
Planowana jest także organizacja wycieczek edukacyjnych do
ośrodków akademickich organizujących festiwale nauki.

Śląsku i 91 w całej Polsce, które
biorą udział w programie.
Jest on organizowany pierwszy
raz, dlatego też szkoły te nazywają się pionierskimi. Od nich w
dużej mierze zależy powodzenie
projektu. Na terenie powiatu
jeleniogórskiego, będzie on realizowany jedynie we wsi nad
Łomnicą.

Chłopiec wbiegł prosto pod koła

To bardzo niebezpieczne miejsce dla pieszych,
którzy „na skróty” przechodzą przez jezdnię.

23.01.2010
Paweł Kucharski
„Orzeł” pikuje

Pracownicy Zakładów Lniarskich „Orzeł” S. A. w Mysłakowicach obawiają się o przyszłość.
W minionym tygodniu tylko
części załogi wypłacono pensję za listopad. Ludzie czekają
jeszcze na wypłaty za grudzień.
Trwa spór zbiorowy. Niewykluczone, że rozpocznie się strajk.
Franciszek Kopeć, szef Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”
zapowiada pomoc górników
w pikietowaniu zakładów. Zarządcy „Orła” podkreślają, że
póki co priorytetem jest spłacanie długów. W przeciwnym
przypadku fabrykę należałoby
zamknąć.

Joga dla MSF

Pokochają rachunki i biologię?
Akademia Uczniowska jest
programem Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Weźmie w niej
udział 360 gimnazjów z pięciu
województw: dolnośląskiego,

odkrywanie Ameryki, po raz kolejny,
nic nie da. Nie ma czasu na nietrafione
projekty. Musi powstać coś sprawdzonego, co ma szanse realizacji w
krótkim okresie.
Alternatywą jest uśpienie i totalna
prowincjonalizacja miasta. Oczywiście przywykłym do marazmu
mieszkańcom i reprezentującej ich
władzy będzie to na rękę, bo oznacza
zakonserwowanie istniejącego status
quo. Wszyscy wiedzą, jak się w tym
zakonserwowanym świecie poruszać,
z kim trzymać i jak nadal dbać o to, aby
młodzież z Jeleniej uciekała, a „starcy”
nadal rozsiewali futurologiczne wizje
świetności i ogromu miasta.

maskę – mówi Leon Smolczyński.
– Samochód uderzył w chłopca, ale
z niedużą siłą. Zawiadomiłem pogotowie, przechodzeń pomógł okryć
poszkodowanego, żeby się chłopak
nie ruszał, bo podejrzewaliśmy, że
może mieć coś z kręgosłupem. Zablokowałem ulicę z jednej strony swoim
samochodem i do przyjazdu policji
kierowałem ruchem. Przez czas
trwania czynności w centrum miasta
tworzyły się korki, ale skrzyżowanie
al. Wojska Polskiego z ul. 1 Maja i W.
Pola było przejezdne.

(Angela)

(Ania)

Z okazji Światowego Dnia
Jogi Centrum Jogi w Jeleniej Górze (Konopnickiej 21) zaprasza
31 stycznia na zajęcia w godz
11.00 do 12.00 i 12.15 do 13.15.
W tym roku zostaną zebrane
datki wspierające organizację
Lekarze bez Granic (Médecins
Sans Frontieres). Niesie bezpośrednią pomoc medyczną
ludności w sytuacjach skrajnych
ponad 80 krajach na całym
świecie.

Pas jesienią

We wrześniu lub w październiku w Jeleniej Górze wylądują
pierwsze samoloty korzystając z
utwardzonego pasa startowego,
którego budowa rozpocznie się
wiosną, Brakujące 250 tysięcy
złotych miasto chce pozyskać z
funduszy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. O grupie
przedsiębiorców, która skłonna
jest zainwestować pieniądze w
budowę betonowego pasa startowego na lotnisku Aeroklubu
Jeleniogórskiego już informowaliśmy. Koszt inwestycji to
– metodami gospodarczymi –
około 800 tysięcy złotych.

REKLAMA

Kasa

a przecież oni nie oddają głosów
w polskich wyborach. Niektórzy
spekulują, że w Czechach będzie się
jeździło na nartach, a w Polsce spało
i jadło. Tylko nikt nie przeprowadził
dowodu, dlaczego tak ma się stać.
Może z racji lepszej bazy hotelowej
i oferty after ski po polskiej stronie.
Tylko gdzie ta oferta?
Ale po co zajmować się populistycznym tunelem? Jelenia Góra

WIDZIANE Z DYSTANSU

Fot. Tejo

Projekt ten – moim zdaniem –
poza swoją wizjonerską funkcją,
nic regionowi nie przyniesie. Mało
tego – odejmie. Turyści już nie będą
mieli powodu, aby zatrzymywać się po
polskiej stronie Karkonoszy – wszyscy,
przy pomocy owego tunelu udadzą się
bezpośrednio do lepiej zagospodarowanej ich czeskiej części.
Tak więc taki tunel jest bardziej
kiełbasą wyborczą dla Czechów,

ma o wiele bardziej
realny problem. Jest
nim sztandarowa
inwestycja obecnej
władzy: w bólach
urodzona obwodnica południowa, która jakoby będzie wreszcie od wiosny
realizowana. Sam pomysł jest bardzo
wart poparcia. Jednak w obecnym
kształcie projekt powinien być w pełni
sfinansowany przez Kowary, Karpacz,
Miłków, itp.
Obwodnica jest ułatwieniem dla
nich. Po jej wybudowaniu i uzupełnieniu o Tesco w Karpaczu turysta
nie będzie miał już żadnej motywacji,
aby odwiedzić Jelenią Górę z jej obecną
ofertą. Przyszła władza Jeleniej ma
więc ogromne zadanie i musi za
wszelką cenę zadbać o programy
wykluczające absolutną marginalizację miasta.
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• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

25 stycznia 2010 r.

WIADOMOŒCI

Chaos nastał w Biurze Wystaw
Artystycznych, gdzie od minionego piątku możemy podziwiać
wystawę prac Jakuba Rebelki,
młodego malarza, grafika i
rysownika. – Wspólnym mianownikiem tych dzieł jest chaos
– powiedział autor bijących po
oczach wszystkimi barwami komiksowych rysunków, obrazów
oraz ikon. Nie jest to jednak
chaos destrukcji, ale koncepcja
całości wystawy („Magma -Element chaosu”), która – choć z
pozoru bezładna – układa się w
pewien zupełnie nielogiczny ciąg
artystycznych zderzeń. – Cieszę
się, że możemy gościć artystę
młodego, tuż po studiach. Mam
nadzieję, że ta wystawa to dobry
początek art yst ycznej drogi.
Pobawię się we wróżkę: przy-

Potęga chaosu

szłość Jakuba
Rebelki widzę
kolorowo – powiedziała Janina Hobgarska,
dyrektorka
BWA. Twórca
podkreślił,
że chaos jest
wspólnym
mianownikiem jego
dzieł. – Jest
też jednocześnie pewnym
szyfrem, dzięki
któremu można zrozumieć
ukryty sens –
dodał.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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Goście wernisażu na pamiątkowym zdjęciu.

Ale tu pani kadzą! – powiedział z uśmiechem Krzesimir Dębski do Zuzanny Dziedzic,
która – siedząc na tronie – była w centrum uwagi niemal kompletu publiczności podczas
gali jubileuszowej. 20 lat temu została szefową Filharmonii Dolnośląskiej.
Zuzanna Dziedzic nie chciała takiej formy jubileuszu i bardzo przed
nią protestowała. – Słowa, jakich użyła, nie nadają się do
powtórzenia w tak zacnym
gronie – wspominał Roman
Lasocki, wirtuoz skrzypiec
a jednocześnie przedni gawędziarz, który prowadził
wtorkową (19 I) galę. Została jednak przekonana, że
trzeba te 20 lat uczcić godnie.
Jubilatce gratulowali liczni i
dostojni goście: wśród nich
ordynariusz legnicki ks. bp
Stefan Cichy, wicemarszałek
województwa Jerzy Łużniak,
prezydent Marek Obrębalski,
starosta Jacek Włodyga.
Padały liczne podziękowania oraz słowa podzi-

– to indywidualność. Pod dyrektorską „batutą” kobiety, która nie

jest muzykiem z wykształcenia,
wszyscy brzmią świetnie i harmo-

Fot. Konrad Przezdzięk

Krzesimir Dębski: – Ale tu
pani kadzą!

jak rozwydrzony balet. – Vivat
pani Dyrektor! –
Mirosław Jacek Błaszczyk i
zawołał
n a ko Adam Zdunikowski (tenor)
niec.
Wspomniano
też dawne czasy, kiedy o orkiestrze pisano „orkiestra z piórnika”, a widzowie – w dawnej
ciasnej sali marzyli, aby w szatni
zostawić… nogi. To było 20 lat
temu. Rządy Zuzanny Dziedzic
dały Filharmonii Dolnośląskiej
nie tylko poczucie stabilności,
lecz także piękną, nową salę.
Orkiestra z prowincjonalnego zespołu awansowała do ekstraklasy
symfonicznej w Polsce.

Konrad Przezdzięk

Jubilatka i ordynariusz
legnicki, ks. bp Stefan
Cichy
w u
dla jubilatki,
która –
wzorowo – zarządza
zespołem
indywidualności, po
przecież każdy
artysta – a tacy
grają w orkiestrze

księgowość będzie odnotowywać
rachunki tylko po stronie „ma”.
Inspektor orkiestry Krzysztof Sobieralski, podkreślił, że dyrektorka
traktuje muzyków jak adoptowane
dzieci, a oni często zachowują się

nijnie: dysonansów nie słychać.
– Działacz? To słowo ma tylko
negatywne znaczenie? Menedżer?
Też nie. Jak więc nazwać dyrektor
Dziedzic? – zastanawiał się Roman
Lasocki.
Słowa podziękowania złożyli też
pracownicy FD. Były w żartobliwym tonie. Marek Nowak, kierownik biura koncertowego, obiecał, że
kadra nie da już Zuzannie Dziedzic
pretekstu do jej „ja cię zabiję!”, a

Ar tis
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Ar tis”. Odznacz
ują.
Gwiazdy Prom

Sekcja dęta i…. piękna.

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

Fot. Konrad Przezdzięk

Vivat Pani Dyrektor!

25 stycznia 2010 r.
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JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Śródmiejski spacer
Zanim zatopili zęby w tureckich chlebkach kupionych u Acatana Nazmiego* na rogu 1 Maja i Okrzei,
przeszli obok redakcji Gazety Robotniczej i Hotelu
Warszawskiego. Z wąskiego wejścia wyszynku, skąd
buchnął smród skwaszonego piwa i niedopałków,
wygramolił się mężczyzna w mocno pogiętym garniturze i z wyraźnym „syndromem dnia wczorajszego”. – Która godzina? – zapytał sznaps-tenorkiem.
Dochodzi południe – odpowiedział Starzecki nie patrząc się
na zegarek. Zmierzył wzrokiem
pijaczka, który grzecznie ukłonił
się i poczłapał w przeciwną
stronę. Za nim z hotelu wyszła
niewiasta w niechlujnym ubraniu i rozmazanym makijażu,
który poprzedniego wieczora
musiał wyglądać bardzo wyzywająco. Na widok grupki mężczyzn przystanęła i ostentacyjnie
zapaliła papierosa w szklanej
fifce obdarzając przybyszów
zalotnym spojrzeniem, które – w
zestawieniu z jej niedbalstwem –
nabrało absurdalnej głębi. – Kto
by chciał z taką iść – mruknął
Starzecki teatralnym szeptem.
Jego koledzy usłyszeli i parsknęli
śmiechem. – Niezła tancbuda
musi być w tym Warszawskim!**
– rzekł jeden z nich.

Rojno i gwarno

Przegryzając przepyszne
chlebki od Turka poszli w stronę
starego miasta ulicą, którą przed
dwoma godzinami przemierzał
Jerzy Rusche. O ile wtedy niepokoiła pustką w gęstniejącym upale, o tyle teraz - w miarę upływu
czasu – odżywała tętniąc życiem
niewielkiego miasta. Minęło ich
kilka dekawek pyrkających silnikami. Z przeciwka nadjechała
potężna pobieda, a za nią wlókł
się leciwy mercedes z emblematem taksówki. Raptem dźwięk
dzwonka tramwaju, który ze
zgrzytem i łoskotem przetoczył
się w stronę centrum.
Pomiędzy pojazdami lawirowali rowerzyści. Dał się słyszeć
stukot końskich kopyt. Dorożka z
parą młodych ludzi na siedzisku
przejechała dostojnie w stronę

dworca głównego. Poganiane
przez woźnicę konie pozostawiły
po sobie cuchnącą „pamiątkę”,
w którą wjechał cyklista na
potężnym rowerze marki Opel.
Zatrząsł się jakby stracił równowagę, ale po chwili śmiało podążał dalej, a za nim – zamocowana
do bicykla przyczepka pełna
kartek z napisem „Spółdzielnia
Wspólny Wysiłek”.

Stemple czasu

Z fasad poszczególnych kamienic spoglądały na pełną
animuszu ulicę szyldy i napisy.
W większości starannie wymalowane na tynkach lub też
umieszczone na gustownych
tabliczkach. Gdzieniegdzie jedynie prześwitywały stemple czasu
– wykaligrafowane gotykiem
emblematy niemieckiej przeszłości, która – jeszcze kilka lat temu
– była tu rzeczywistością.
– Galanteria skórzana A. Szafran; cukiernia Polonia, Hurtownia Wiśniewski, Łodzianka
– hodowla i sprzedaż kwiatów
– Starzecki ogarniał wzrokiem
dziesiątki napisów w różnych
kolorach.
Centrala Handlu Detalicznego
wieńczyła witrynę z kilkoma manekinami odzianymi w gustowne męskie garnitury. Konfrontując te obrazki z rzeczywistością
poharatanego wojną Wrocławia,
gdzie zaopatrzenie we wszystko
było wciąż kulawe, Starzecki
odruchowo sięgnął do portfela
z zamiarem zrobienia w wolnej chwili większych zakupów.
Szybko uświadomił sobie jednak,
że mizeria zawartości skórzanej
portmonetki nie pozwoli mu na
zbytnie szaleństwa.

CIENIE HIRSCHBERGU X

Wystawy i kino

– Ale tu tego jest! – westchnął
patrząc z pożądaniem na wystawę sklepu nazwanego „Sport
i moda” Stanisława Wilczyńskiego. – Pyszniła się na niej
wiatrówka, o jakiej marzył.
Zielonkawe koszule z bawełny,
za które wielu panów dałoby
majątek, biły po oczach zarażonych chęcią ich posiadania. Obok
przejechał kolejny rowerzysta
dostawca z doczepionym do
jednośladu wózkiem, w którym
pobrzękiwały luźni włożone
puste butelki z porcelanowym
kapslem. – Andruszkiewicz i
spółka: Hurtownia kolonialnospożywcza – przeczytał podskakujący na kostce brukowej napis
na przyczepce.
– Patrzcie! Kino! Może pójdziemy na wieczorny seans? –
wykrzyknął Mroczek na widok
kolejnego szyldu „Kino Marysieńka”, który znajdował się na
Centrum Jeleniej Góry na przełomie lat 40 i 50 XX wieku.
ascetycznej kamieniczce blisko
zbiegu głównego traktu z inną
ulicą. – Marysieńka, ciekawe, to tylko w kinie przesiadywał! to akurat, żeby projekcja była.
W poprzednich
jaka to Marysieńka* – uśmiech- Czasem na bilety nie miał, to Tylko po operatora zawołam, bo
nął się Starzecki. Podeszli do płacił mi kiełbaskami – zachi- nie zawsze o tej porze widzów się
odcinkach
gabloty z afiszami. Grali „Admi- chotał bileter. – I wie pan co? On nazbiera – powiedział bileter.
Do Jeleniej Góry przybywają studenci
rała Nachimowa” Pudownika i nie wyrzucał tych biletów, tylko
z Wrocławia na plener architektonicz„Zimowy zmierzch” Lenartowi- wklejał do specjalnego zeszytu. Spojrzenie
ny z tajną misją Związku Młodzieży
cza. – Staszek Bareja tu
Raz mi się nim pochwalił. – Wi- zegarmistrza
Polskiej w tle. Mają – nie budząc
gra – zaskrzeczał starszy
dzi pan, panie
– Wie pan, my to w zasagłos. Studenci odwrócili
podejrzeń nikogo – zweryfikować
dzie, przejazdem. Umówieni
się spoglądając na przystan zabudowy, co ma posłużyć
jesteśmy. Spieszy nam się, ale
garbionego mężczyznę
może wieczorem wpadniemy.
jako podstawa do zburzenia reliktów
odzianego w schludny,
Może – uśmiechnął się Starzecki
niemieckości. Ma im towarzyszyć
ale bardzo znoszony
wchodząc staremu w słowo. I
Jerzy Brusche, zapalony fotograf,
garnitur. Przypatrywał
bez pożegnania odwrócił się na
się studentom wpatrzoktóry – po przyjeździe do miasta
pięcie i odszedł, a wraz z nim
nym w afisze. Ściskał
– spotyka Teodora Drzewieckiego i
– jego towarzysze. Stary bileter
Stanisław Bareja w ﬁlmie
w dłoni pęk kluczy i
z rozdziawionymi ustami stał
jego wnuczkę Inge. Studenci zmie„Gangsterzy
i
ﬁ
lantropi”
właśnie zmierzał do
otworzywszy skrzypiące drzwi
rzają w wyznaczone miejsce, aby
bramy, aby otworzyć
kina Marysieńka. Z chłodnego
udać się z Jerzym na plener.
podwoje kina. – Pierwszy seans
korytarza ulicę owiała charako 13. Bileciki, proszę panów, Władziu (swoje imię
terystyczna woń stęchlizny z
sprzedaję zaraz, tylko interes wymówił z głębokim, aż do prze- wnętrza przybytku X Muzy.
ru przytłumionego w środku
uruchomię – dodał z wyraźnym sady, kresowym „ł”), ja tu całą
Ogarnęli wzrokiem najbar- szkłem wystawy swojego zawschodnim zaśpiewem zachęca- tego kolekcję mam! I panie, pod dziej imponujący do tej pory kładu. Chciał dać odpocząć
jąc gości do wejścia.
każdym filmem Staszek oceny gmach w śródmieściu: wielki chwilę oczom zmęczonym
dawał – uśmiechnął się.
dom z płaskorzeźbą statku i da- analit ycznym śledzeniem
– A co z nim teraz? – ciągnął tami: 1903 – 1904 na frontonie. przez szkło powiększające
Bareja tu był
- Ten Bareja, to kto? – zapy- Starzecki, który albo udawał, – Po wsze chny Dom To – wa mechanizmu zepsutej ometał Starzecki. – Aaa, albo krótka opowieść starszego – rowy – wysylabizował Józef gi. Ujrzał dziarsko podążająStaszek***, będą z biletera bardzo go wciągnęła. Kościeju. – Idziemy, panowie, cych pięciu nieznanych mu
niego ludzie! – wy- – Będzie trzy lata jak na studia idziemy! Już południe! – rozka- mężczyzn idących w stronę
krzyczał zapytany w pojechał. Szkołę to on ledwie bez zująco rzekł Starzecki pokazując Rynku.
odpowiedzi. – On tu to kino skończył, i klasę nawet re- gestem głowy na zegar wiszący
Konrad Przezdzięk
mieszkał, w Jeleniej petował, ale poszedł do Łodzi. Nu, na wysokości piętra. Właśnie
FOT. ARCHIWUM
Górze. Ojciec Sylwe- na filmówkę. W zeszłym roku minęło południe.
Ciąg
dalszy nastąpi
ster, masarzem był, przyjechał tu jeszcze jakieś spraZegarmistrz Mirosław Skowrok w sierpniu będzie, wy po ojcu załatwiać – tokował z roński akurat spojrzał przez
jak umarł. Świeć Pa- lwowska starszy pan mocując się witr ynę na
nie nad duszą Jego! z potężnym kluczem wsadzonym ulicę pełną
Jakie pyszne wędlinki do potężnego zamka. – To co, ile g w a robił. A Staszek, panie, tych bilecików? Piątka was jest,

Ulica Bankowa (do 1953 roku Al. Wolności, później
– Al. 15 Grudnia) w obiektywie Jerzego Wiklendta.

* Acatan Nazmi – słynny turecki cukiernik, który osiedlił się w Jeleniej
Górze i po 1945 roku prowadził zakład na rogu 1 Maja i Okrzei. Po
1956 roku uruchomił Cukiernię Ankara na placu Ratuszowym. Starsi
mieszkańcy do dziś wspominają kawę i ciastka od Turka.
** Hotel Warszawski – urządzony w poniemieckim Hotelu Bellevue
na rogu 1 Maja i al. Wojska Polskiego. Ze względu na liczne burdy
i awantury oraz złą sławę obyczajową, zamknięty w latach 50. XX
wieku i przejęty przez greckich uchodźców wojennych. Zburzony
w 2002 roku.
*** Kino Marysieńka uruchomiono po 1946 roku w miejscu dawnego Kammer Lichtspiele. Nazwa pochodzi od imienia pierwszego
kierownika kina.
**** Stanisław Bareja, 1929-1987, legendarny reżyser, twórca
hitowych komedii obśmiewających absurdy polskiej codzienności.
Mieszkał w Jeleniej Górze w latach 1945 – 1949. Absolwent I LO
im. Żeromskiego
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Tramwaj jeleniogórski
w trasie.

7 stycznia
grudnia 2009
14
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Rauschert
(dawny Polam)

Dzięciołowski Sp. z o.o.

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

Dzięciołowski Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 11, tel. 735-32-08, 735-19-22 Tu m.in. montaż AutoGaz.
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
AUTO KOMIS

ny|whêtvu{h&v~h

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


3FTUBVSBDKB-05X+F[PXJF4VEFDLJN
[BQSBT[BOB

#BMLBSOBXBPXZ

QS[Z[FTQPMFNV[ZD[OZNXEOJV

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

Fot. Marek Tkacz

KARNAWAŁ Z BABCIAMI I DZIADKAMI

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Z tym ogłoszeniem do 30.01.2009 r.

Nietypowo uczcili święta swoich dziadków dzieci ze Szkoły 707 w Karpaczu. 18 stycznia
zaproszono dostojnych „solenizantów” na bal karnawałowy!
Dziewczęta i chłopcy już od jakiegoś czasu myśleli nad kreacjami
na ten szczególny moment. Oprócz
tradycyjnych laurek i życzeń, babcie i dziadkowie otrzymali w „prezencie” ciekawe widowisko, do
którego także zostali zaproszeni.
Uczniowie karpaczańskiej podstawówki – przebrani tak barwnie, jak
dziecięca fantazja pozwoli, zaprosili swoich najbliższych do tańca
radości. Nie zabrakło w parach
piratów, spider
i supermanów,
Zorro oraz pięknych księżniczek.
Dziadkowie ucieszyli się z takiej

imprezy niespodzianki, zwłaszcza
że odbyła się ona awansem i była
jeszcze okazja, aby razem poświę-

tować we właściwych dniach babci
i dziadka (21 i 22 stycznia).

RED
Fot. Marek Tkacz

- 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

25 stycznia 2010 r.
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SPORT

Finepharm górą w derbowym boju
W jeleniogórskich derbach piłki ręcznej kobiet wygrały zawodniczki MKS Finepharmu, które pokonały KPR 29:26. Weekendowe derby miasta przyciągnęły
do hali przy ul. Złotniczej sporo kibiców. Obu ekipom nie można było odmówić
woli walki oraz ambicji.
dzo agresywna, obfitująca w kontuzje. Po dziesięciu minutach było 4:3
dla MKS-u, rezerwowa bramkarka
Daria Krajewska posłuchała za-

SĘDZIOWIE WIELOKROTNIE PODEJMOWALI
NIEZROZUMIAŁE DECYZJE, CZĘSTO DYKTUJĄC
RZUTY KARNE I KARZĄC WYKLUCZENIEM
ZAWODNICZKI MIROSŁAWA URAMA.
leceń trenera i obroniła karnego,
lecz po pierwszym kwadransie
6:4. Finepharm – pomimo licznych
kar dwuminutowych – grając w
czteroosobowym składzie, zdobywał bramki i
utrzymywał
lekką przewagę.
Jeszcze
równo z
gwizdkiem
kończącym

Fot. R. Ignaciak

Joanna Załoga, która nietypowo
grała na środku rozegrania.
Od pierwszych minut po obu
stronach gra była bar-

pierwszą połowę
bramkę dla
KPR-u z ok. 11
metrów zdobyła
Anna Świdzińska
i podopieczne
Dilii Samadowej schodziły
do szatni prze-

KPR z tarczą

Bardzo ważne ligowe punkty za zwycięstwo zdobyły w
minioną sobotę szczypiornistki KPR–u (zdjęcie powyżej), które pokonały na własnym parkiecie SPR Olkusz
26:20.
Zdolna rozgrywająca, która
– mimo wcześniejszej kontuzji
– wyszła na parkiet zdobyła 11
bramek, w tym 7 z rzutów karnych.
Olkuszanki zaś przyjechały do
Jeleniej Góry w mocno osłabionym
składzie. Mecz rozpoczął się bardzo
nerwowo. „Srebrne lwice” stanęły
bardzo mocno w obronie, ale
sędziowie dopatrywali się ostrych
fauli i raz po raz dyktowali KPR
rzuty karne.

zdobywając z rzutów karnych), na
ostatnie minuty pierwszej połowy
SPR jeszcze się zmobilizował i
zdołał zmniejszyć straty do trzech
bramek (15:12).
Druga odsłona rozpoczęła się
bardzo chaotycznie, a przez osiem
minut każda z ekip zdobyła tylko
po jednej bramce! Najbardziej skuteczną zawod-

, Buklarewicz
5:12)
usz 26:20 (1 tanisławiszyn 2 , Dąbrowska 2 a.
lk
O
R
P
S
–
óra
owska 5 , S
Rykaczewsk
KPR Jelenia G
Kobzar 11, Odr
, Łoniewska,
łowska –
idzińska,
Skład KPR: Koz 1, Popielarz 1, Muras, Św
łoga
2, Kocela 2, Za

Pierwsze bramki przyjezdne zdobywały tylko z kontry.
Po pierwszym kwadransie był
remis 7:7 i był to jedyny najbardziej
wyrównany okres gry.
Podopieczne trenera Marka
Płatka bardzo łatwo oddawały
piłkę, nie potrafiąc kompletnie
skoncentrować się w ataku. Na
pięć minut przed przerwą KPR
wygrywał 13:9 (w tym 7 bramek

niczką w tym okresie
gry była Sabina Kobzar, efektowne
bramki z drugiej linii zdobywała
Monika Odrowska. Jeleniogórzanki
kilkakrotnie groźnie skontrowały,
wykorzystując błędy SPR-u i w 45
min. na tablicy widniał wynik 20:16.
Na dwie minuty przed końcem, przy
stanie 25:19, gdy było już jasne, kto
wygra, trener Wąs dał szansę gry
zawodniczkom rezerwowym. Ostatecznie KPR zwyciężył 26:20.

Aldona Hawer

grywając tylko jednym
punktem: 11:10.

Jak równy
z równym
Po zamianie stron bardzo długo
trwała walka gol za gol: tablica
wyników co rusz pokazywała
remis. Sędziowie wielokrotnie
podejmowali niezrozumiałe
decyzje, często dyktując rzuty
karne i karząc wykluczeniem zawodniczki Mirosława Urama.
Od 38. minuty, przy stanie
16:16 gospodynie osłabiła czerwona kartka, którą zobaczyła Sara Latuszek. Pierwsze
skrzypce w tym okresie dla
KPR-u grały Anna Świdzińska i Karolina Muras, głównie dzięki ich dobrym rzutom z dystansu wynik ciągle
oscylował wokół remisu.
W 46. minucie (przy stanie
22:22) arbitrzy ponownie
pokazali czerwoną kartkę, tym
razem Dagmarze Sawickiej.
Dziewczyny z Finepharmu jednak nie poddawały się i dzielnie
walczyły o każdą piłkę. Na dwie
minuty przed końcem spotkania
karnego na 28:26 trafiła
Katarzyna Bieńko, a na
dwie minuty przed finałową syreną sędzia ukarał Karolinę Muras. Po
chwili stało się jasne, że
podopieczne Mirosława
Urama lepiej wytrzymały presję i zwyciężyły w
tym prestiżowym spotkaniu
o miano lepszej drużyny w
mieście.

Aldona Hawer

Popływają
w „jedenastce”

W przyszły czwartek, 28.01
na basenie przy SP11 w Jeleniej
Górze odbędą się zawody pływackie dla gimnazjów. Wejście
na basen zaplanowano na godz.
8:30.
W zawodach startują zespoły
szkolne dziewcząt i chłopców,
rocznik 1994 i młodsi. Zespół
składa się z 10 dziewcząt lub/i 10
chłopców .Zawodnik ma prawo
udziału w dwóch konkurencjach (sztafeta i indywidualni).
Zakończenie zawodów zaplanowano na godz. 10:30.

Nasi mają medale

W miniony weekend w Wałbrzychu odbyły się Halowe
Mistrzostwa Dolnego Śląska
Juniorów i Juniorów Młodszych.
Tomasz Kołodziejski ustanowił
nowy rekord klubowy w biegu
na 60 m ppł (8,36 s), był zdecydowanie najlepszy zawodnikiem. Wygrał też Maciej Popławski (skok wzwyż), który dobrym
rezultatem 195 cm potwierdził
swoje aspiracje do dobrego miejsca w zbliżających się Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów.
Srebrny medal wywalczył zaś
Marcin Pawłowski w skoku w
dal wynikiem 6,59 m.

(ahawer)

Fot. R. Ignaciak

Nie pomogły KPR-owi wzmocnienia dwoma zawodniczkami
z pierwszej drużyny ekstraligi:
Agnieszka Szalek (bramkarka) i

MKS Finepharm Jelenia Góra – KPR Jelenia Góra 29:26 (11:10)
Finepharm: Demiańczuk, Pałysa, Pawliszak 9, Kasprzak 5, Sawicka 5, Bieńko 5, A.Wasiucionek 2, Bielecka 2, Latuszek 1, Konarzewska
KPR II: Szalek, Krajewska, Muras 8, Świdzińska 7, Załoga 4, Popielarz 4, Rykaczewska 2,
Łoniewska 1, Bułak, Romanow, E. Wasiucionek.

Piłkarki walczyły jak
równy z równym.
Szczęście sprzyjało – jak
zwykle - lepszym

FINAŁ CORAZ BLIŻEJ
Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jelenia Góra cieszy się
coraz większą popularnością. Niestety, nasza zabawa powoli zbliża się do końca. Czekamy na Wasze głosy do 31 stycznia.
SMSy należy wysyłać
na numer 7116 o treści :
PT.PS: imię i nazwisko
sportowca i trenera.
Przykład: PT.PS: Anna
Kowalska, Jan Kowalski
W odpowiedzi na
SMS powinni Państwo
otrzymać zwrotnego z
informacją – Dziękujemy za oddanie głosu w
Plebiscycie Sportowym,
Wtedy jest pewność, że
SMS do nas doszedł.
Nie wolno używać polskich liter, typu: ł, ą, ć,
ś, ń. Uwaga! W jednej
wiadomości można oddać głos na Sportowca
i na Trenera, np. PT.PS:
Anna Kowalska, Jan
Kowalski
Tą drogą wybierzemy trójkę najpopularniejszych i najbardziej
przez Państwa lubianych sportowców i trenera. Głosowanie trwa
do końca stycznia.

(ahawer)

ZŁOTA DZIESIĄTKA
- SPORTOWCY

Ireneusz
Zakrzewski –
boks – Power
Boks Jelenia
Góra – 94 głosy
- sms
Wojciech Bijan –
piłka nożna – KS
Karkonosze Jelenia Góra - 91 głosów – sms
Tomasz Kołodziejski - lekkoatletyka – MKL
„12” – 61 głosów – sms
Rafał Niesobski - koszykówka – KS Sudety – 55
głosów – sms
Majka Włoszczowska – kolarstwo górskie- CCC
Polkowice - 30 głosów –sms
Filip Romański – saneczkarstwo lodowe- MKS
Karkonosze Sporty Zimowe - 12 głosów – sms
Łukasz Włoch - rajdy samochodowe - Automobilklub Karkonoski – 12 głosów- sms
Sabina Kobzar – piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 8 głosów -sms
Marcin Pawłowski - lekkoatletyka – MKL „12”
– 5 głosów – sms
Krzysztof Kieć – piłka nożna – KS Chojnik – 4
głosy - sms

ZŁOTA DZIESIĄTKA
– TRENERZY

Marek Przeorski lekkoatletyka – MKL
„12” – 81 głosów
– sms
Wiktor Żuryński –
siatkówka na siedząco – Simet - 48
głosów - sms
Adam Słomka – badminton – KS Chojnik – 23
głosy - sms
Janusz Lewiński - tenis ziemny – KT Jelenia
Góra - 29 głosów - sms
Marek Herzberg - piłka nożna – KS Karkonosze
Jelenia Góra – 19 głosów – sms
Rafał Majda - Jeleniogórski Klub Oyama (karate
i muay thai) – 17 głosów – sms
Dila Samadowa - piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 8 głosów -sms
Miorosław Uram – piłka ręczna – Finepharm
Jelenia Góra – 5 głosów- sms
Wojciech Lara – siatkówka – KS AZS KK Jelenia
Góra – 3 głosy - sms
Łukasz Cudyk - lekkoatletyka – MKL „12” – 3
głosy - sms
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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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LPN
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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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Pracowicie
za kierownicą

Rajdowiec Łukasz Włoch udał
się na północ Polski, gdzie wraz
ze swoim kierowcą Mariuszem
Stecem trenowali na śliskiej
nawierzchni. Testy odbyły się
pod okiem wicemistrza Europy
Michała Sołowowa i jego pilota
Maćka Barana. Mogli sprawdzać
ustawienie samochodu a także
docierać się między sobą.

Slalom Czterech Stoków

W czwartek w Szklarskiej
Porębie zakończyły się pierwsze zawody z zimowego cyklu
Turnieju Czterech Stoków. Konkurs rozegrano na wyciągu
„W Dolinie Szczęścia”, wzięło
w nim udział 35 startujących.
Do pokonania była trasa z siedmioma bramkami. Mimo niskiej
temperatury nie zabrakło gorących emocji. W poszczególnych
kategoriach wiekowych, pierwsze miejsca zajęli: Paulina Gola
i Michał Batko oraz Klaudia
Kamińska i Nikodem Siudak.

Z GPS–em i na rowerze

W 2010 roku członkowie
Izersko–Karkonoskiego Towarzystwa Kolarsko–Narciarskiego rozpoczynają prace nad
projektem GPS, dzięki któremu
powstaną internetowe mapy
tras. Pomysłodawcą Grzegorz
Szczypka, sympatyk towarzystwa, który zrealizuje swój
projekt w regionie jeleniogórskim. Rowerzyści wiosną objadą
trasy z wypożyczonymi przez
Karkonoską Agencję Rozwoju
Regionalnego GPS-ami. Oczekują wciąż na wsparcie ze strony
samorządu.

„Ekonom” poza pudłem
W minioną środę w Kamiennej Górze odbył się finał strefy jeleniogórskiej szkół
ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej w kategorii chłopców. Nasze miasto
reprezentowała ekipa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.
Chłopcy z Ekonoma jako jedyni
z Jeleniej Góry pojechali na rozgrywki strefy. Niewiele brakowało,
aby zajęli miejsce na podium. W
meczu o trzecie miejsce ulegli
gospodarzom 2:3. Opiekunem naszej drużyny

(ahawer)

Wyniki poszczególnych spotkań
spotkań:
GRUPA I
ZSE-T Jelenia Góra – ZSZ i O Kamienna Góra
ZSZ i O Kamienna Góra – ZS Lubomierz
ZS Lubomierz – ZSE-T Jelenia Góra
GRUPA II
ZSP Zgorzelec – ZSE Bolesławiec
ZSP Lubań – ZSO Kamienna Góra
ZSE Bolesławiec – ZSP Lubań
ZSO Kamienna Góra
– ZSP Zgorzelec
ZSE Bolesławiec – ZSO Kamienna Góra
ZSP Zgorzelec – ZSP Lubań

był Robert
Ignaciak.
Przypomnijmy, że
na początku grudnia w hali przy ul.
Złotniczej odbyła się
druga część futsalowych zawodów
chłopców szkół
ponadgimnazjalnych. Organizatorem był wówczas Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze. W
zaciętym finale ZSEiT
grał z ZSRzArt., pokonując ekipę z Rzemiosł

1:2
3:1
-1:1
-2:0
-2:0
-0:0
0:5
-1:0
-1:6

PÓŁFINAŁ
PÓŁFINAŁ:
1. ZSZ i O Kamienna Góra – ZSP Zgorzelec - 1 : 2 Klasyfikacja końcowa:
2. ZSE-T Jelenia Góra – ZSP Lubań
- 1 : 3 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.E.Ptaler w Zgorzelcu
Mecz o III miejsce
miejsce:
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
ZSZ i O Kamienna Góra – ZSE-T Jelenia Góra - 3 : 2 4. Zespół Szkół Ekonomiczno –Technicznych w Jeleniej Górze
Mecz o I miejsce
miejsce:
5-6.Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
ZSP Lubań - ZSP Zgorzelec
-4 : 3 5-6.Zespół Szkół w Lubomierzu
7.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Na kolana!
Udanie rozpoczęli rundę rewanżową siatkarze IV-ligowego
Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra. Jeleniogórzanie
pokonali Top Bolesławiec 3:0.
chciałbym wyróżnić Kamila Krężela, który zdobył dziś dla naszej
ekipy sporo punktów – powiedział
nam trener siatkarzy AZS KK,
Wojciech Lara.

(ahawer)

Pech pod koszem

Sudety poległy z AZS-em

Niewiele zabrakło, by Sudety Jelenia
Góra mogły cieszyć się z wyjazdowego
zwycięstwa w Lublinie. Nasi koszykarze
ulegli Startowi tylko 71:77. Podopiecz- Kompletnie nie udał się środowy mecz z AZS-em Politechniką Warszawa koszykarzom
ni trenera Dominika Derwisza byli Sudetów Jelenia Góra, którzy przegrali na własnym parkiecie 65:74.
zdecydowanym faworytem, a musieli
jedno kosza (39:41). zabrakło spokoju i konsekwencji
Jeleniogórzanie rozpoczęli
się ostro „napracować”, by zdobyć
C i ęż a r g r y w z i ą ł w wykańczaniu akcji. Nie pokomplet punktów. Pierwszą kwartę ten mecz fatalnie, kompletnie
na siebie Krzysztof mogła gra na faul i ostatecznie
wygrali gładko 19:11, druga już była nie potrafili znaleźć się w
Samiec, który kilka- gracze ze stolicy triumfowali
bardzo wyrównana i zakończyła się ataku, przez dziewięć minut
65:74.
krotnie trafiał
remisem po 20. W ostatniej części zdobyli zaledwie 4 punkty.
gry gospodarze prowadzili nawet 15. Przyjezdni zaś w ogóle się nie
„trójkę”.
Aldona Hawer
punktami, jeleniogórzanie jednak nie mylili, a cztery razy pod rząd
W końodpuszczali i zbliżyli się do Lublina na trafili za trzy punkty. Pierwsza
c ówc e
sześć punktów, zabrakło już jednak kwarta zakończyła się bardzo
Sudeczasu i Sudety przegrały ten pojedynek wysokim prowadzeniem AZt om
71:77. W naszym zespole po raz pierw- S-u 6:20.
szy w tym sezonie najskuteczniejszy
Druga odsłona meczu rozpobył Marcin Zarzeczny, który zapisał
na swoim koncie 14 „oczek”. Niestety częła się dla nas całkiem nieźle,
Górnik Wałbrzych zwyciężył w Tychach na parkiecie pojawili się nowi
i Sudety Jelenia Góra spadły w tabeli o gracze, wypożyczeni z Turowa
Zgorzelec: Sebastian Szymański
jedno „oczko”.

(ahawer) i Tomasz Bodziński. Po kwadran-

Fot. R. Ignaciak

Był to udany także rewanż za
mecz w Bolesławcu,
gdzie miejscowi
pokonali nasz zespół gładko 3:0.
Mecz na wyjeździe był
wówczas
pierwszym w sezonie i nasi
zawodnicy
nie byli jeszcze
do końca zgrani.
Wygraną z podopiecznymi Bogusława Mienculewicza
wzięli sobie za sprawę
honoru.
Nasz zespół popełnił w minioną sobotę
bardzo mało błędów
w zagrywce. Przez całe
spotkanie utrzymywał
przewagę. Szczególnie
udany był pierwszy i drugi
set, gdzie nie zawodziła
obrona w polu. Trzeci
set był już bardziej wyrównany, ale skutecznymi
blokami jeleniogórzanie
odebrali gościom chęć
walki, zwyciężyli w całym spotkaniu 3:0.
– Cieszę się, że udało
się zrewanżować nam
za nieudany mecz w
Bolesławcu. Wszyscy
zagrali poprawnie, za
szczególnie dobrą grę,

dopiero po rzutach karnych.
Tym samym miano najlepszego
zespołu w rozgrywkach futsalu
szkół ponadgimnazjalnych w Jeleniej Górze przypadł Ekonomowi.

Fot. R. Ignaciak

SPORT

Wygraną z
podopiecznymi
Bogusława
Mienculewicza wzięli
sobie za sprawę honoru.

AZS KK Jelenia Góra – TOP Bolesławiec
3:0 (25:14, 25:18, 27:25)
Skład AZS KK: Kacper Dyl, Jerzy Tabaka,
Marcin Lara, Jakub Nawrotny, Rafał
Stasiak, Marcin Florkowski, Wojciech
Zaręba, Przemysław Cisek, Tomasz
Piasecki, Tomasz Romańczuk.

Komplet wyników:
PTG Sokół Łańcut - Asseco Prokom 2 Gdynia 61:66 (12:12, 13:12, 7:23, 29:19)
Big Star Tychy - Victoria Górnik Wałbrzych
66:69 (16:17, 18:19, 16:11, 16:22)
Olimp MKS Start Lublin - KS Sudety
Jelenia Góra 77:71 (19:11, 20:20, 20:18,
18:22)
Tempcold AZS Politechnika Warszawska MKS Znicz Basket Pruszków 62:71 (11:22,
15:20, 10:8, 26:21)
MKS Dąbrowa Górnicza - Żubry Białystok
72:56 (7:18, 23:24, 24:8, 18:6)
Intermarche Zastal Zielona Góra - KS Spójnia Stargard Szczeciński 76:65 (14:14,
20:12, 17:24, 25:15)
ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź - KS AZS AWF
Katowice (przełożony na 12 marca)

sie gry, warszawiacy wygrywali
12:27. Wynik do przerwy – 16:35
nie nastrajał pozytywnie jeleniogórskich kibiców.
Po przerwie podopieczni
Taraszkiewicza rozpoczęli od
mocnego uderzenia wykorzystując nieskuteczność, a także
straty gości. Zbliżyli się w 28
minucie na stratę tylko

KS Sudety Jelenia Góra - Tempcold AZS Politechnika Warszawska 65:74 (6:20,
10:15, 27:12, 22:27)
Sudety: Samiec 28, Czech 10, Urbaniak 5, Szymański 5, Niesobski 5, Klimek 4,
Bodziński 4, Minciel 4, Zarzeczny, Czekański, Kozak

Fot. R. Ignaciak
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15/01/2010 godz. 12:05 - 21/01/2010 godz. 23:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 146, OGŁOSZEŃ 1260
PRACA
DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ w sklepie spożywczym - Jeżów Sudecki z doświadczeniem - 669 401 351

FM w wolnej chwili - 200-500 zł. ,szkolenie: sobota godz. 16.00, 1-go
Maja 43 - 669 755 260

ZLECĘ wykonanie instalacji wodnej i CO - metoda PP plastik
zgrzewany - 508 768 231

PILNIE korepetytora z matematyki - poszukuję osoby, która
jeszcze w tym tygodniu do soboty
będzie mogła udzielić korepetycji
z matematyki, temat - całki - 511
065 183

AGENT ubezpieczeniowy - zatrudnimy do pracy agentów ubezpieczeniowych z PZU S.A. i PZU S.A.
Życie. CV na adres e-mail: praca@
centim.pl - 501 039 202
AGENTÓW nieruchomości - bardzo
wysoka prowizja gwarantowana
umową - 3 osoby. Dane adresowe
wyślij na jpredki@wp.pl i masz
pracę - 697 899 863

POSZUKUJE solidnej ﬁrmy - do
budowy domu 160 m w Maciejowej
oczekuję namiarów na wybudowane przez firmę obiekty - 609
238 442

ANGIELSKI - sport - obsługa klientów polskich i zagranicznych z
branży odzieży sportowej, wyjazdy
na targi, cv kierować na info@
redhot.pl po otrzymaniu CV wyśle
informacje w/s pracy - 501 417
775

ROZWIJAJĄCA się ﬁrma - poszukuje transportu busem na minimum 10 osób. Możliwość dłuższej
współpracy. Oferty wyłącznie na
adres: biuro_oferty@wp.pl - 697
591 659

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.

ASYSTENT managera - Hotel
w Szklarskiej Porębie zatrudni
asystenta managera. Wymagane
doświadczenie - 501 487 313
ATRAKCYJNA praca w domu KSON zatrudni telemarketerów
szkolenie 21.01.2010 w siedzibie
Grabowskiego 7 Jelenia Góra
godz.10,30 - 511 114 283
AUTOMATYK - elektryk - PMPoland
S.A. zatrudni osobę z uprawnieniami
powyżej 1 kV, pożądana znajomość
CNC, PLC oraz uprawnień do konserwacji suwnic. Oferty: praca@
pmpgroup.com - 696 035 734
BARMAN/KA - Bar w Borowicach
zatrudni barmana/barmankę. 7 zł za
godzinę (netto) - 502 548 947

BRYGADZISTA - merchandising wymagania: -doświadczenie w merchandisingu -umiejętność zarządzania
zespołem pracowników -aktualna ks.
zdrowia SANEPID -obsługa komputera
CV: m.reruch@dema.com.pl - 693
061 684

FRYZJERKĘ zatrudnię - do Salonu
Fryzjerskiego na bardzo dobrych warunkach ﬁnansowych! Szklarska Poręba
- 603 841 303

BUDOWLANKA - dam pracę, tapetowanie, tynki, gładzie - dzwonić od 9.00
do 18.00 - 693 113 773

GO SPORT poszukuje osób na
stanowisko: sprzedawcy działu
obuwie. Prosimy o przesłanie
CV na adres sklepu: GO SPORT
Jelenia Góra, C.H. Echo lub email:
gosport.210@go-sport.com - 757
531 178

CHCESZ zarobić? zobacz! - Obracam
twoim kapitałem, normalna umowa, za
twoje pieniądze jest kupowany realny
towar, szybko zbywalny. 100% pewności zwrotu kapitału. 5-8% zwrot w skali
miesiąca!! - 796 231 556
CYFRA plus - zatrudni i przeszkoli do
działu handlowego - 501 665 790

BIURO Nieruchomości Stępień
zatrudni energiczne, młode osoby
na stanowisko agenta. Proszę o
CV na adres: m.stepien@stepien.
org.pl doświadczenie w branży nie
wymagane ale mile widziane. - 508
240 821

DIETOTERAPIA - Do współpracy programy dietetyczne, suplementacja.
Zapewniamy szkolenie. Tylko osoby
zdecydowane, kreatywne, otwarte
na nowe wyzwania i doświadczenia.
Mile widziane osoby po 40 r.ż - 691
96 76 76

BIURO rachunkowe - szukam
wspólnika z certyﬁ katem do prowadzenia biura rachunkowego.
Posiadam lokal z wyposażeniem
- 512 313 990

DO kancelarii komornika - przyjmę na
staż lub do pracy studentkę studiów
zaocznych (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo) w wieku
do 26 lat. - 609 776 787

BRANŻA wellness - do współpracy
- 2 zdecydowane, ceniące niezależność (także ﬁnansową), osoby. Mile
widziane doświadczenie w marketingu. Cv na maila: katarzyna_wawryca@wp.pl - 691 96 76 76

DO sprzątania w Pensjonacie - w Karpaczu okolice Biały Jar - 509 229 092

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

DO współpracy - poszukuję przedstawicieli do współpracy, wymagane
doświadczenie jako przedstawiciel - 784
347 925
DOPŁATY dla rolników - Specjalista
ds. dopłat w Rolnictwie, doświadczenie w przygotowywaniu wniosków,
znajomość przepisów, prawo jazdy
kat. B, agropracownia@gmail.com 075 713 09 47
DORADCÓW Korporacji - 5 osób
- umowa zlecenie, wys. prowizja,
gwarantowana współpraca. Dane
adresowe wyślij na jpredki@wp.pl
- Info + umowa teraz - szkolenie w
Marcu 2010 - 697 899 863
EUCO - szuka przedstawicieli. Szukamy osób o zawodach typu: blacharze, lakiernicy, pomoce drogowe,
agenci ubezpieczeniowi, ratownicy
medyczni i po prostu chętni. E mail:
a.salamon@euco.pl - 509 353 713
FIRMA do budowy domu - w Maciejowej - dom jednorodzinny, podpiwniczony 160 m2. Oczekuję namiarów na
wykonane przez ﬁrmę obiekty - 609
238 442
FIRMA zatrudni Panią do prowadzenia biura oraz kadr. Znajomość
j. niemieckiego w mowie i piśmie
obowiązkowa. Wymagane doświadczenie. Dobre warunki pracy. Oferty
ze zdjęciem iwobau@tle - 501 418
553
FM w wolnej chwili - 200-500 zł.
szkolenie: sobota godz.16.00, 1-go
Maja 43 - 669 755 260
FRYZJER / ka - zatrudnię fryzjera,
fryzjerkę lub wydzierżawię stanowiska fryzjerskie w centrum Jeleniej
Góry - salonfryzjerskidejavu@gmail.
com - 501 346 661
FRYZJERKA - fotel do pracy w
salonie fryzjerskim (centrum miasta)
- 669 316 842
FRYZJERKA / fryzjer - praca w centrum Jeleniej Góry w salonie fryzjersko
kosmetycznym. Fryzjerstwo damskie,
męskie lub damsko-męskie. Pensja +
progi lub procent. - 514 140 802

FX Sport zatrudni - operatorów
transferu (możliwość przyuczenia)
- 075 64 50 830

HOTEL w Jeleniej Górze - zatrudni
na umowę o pracę kelnerkę/a - 502
594 412
HOTEL***TANGO - w Jeleniej
Górze zatrudni mężczyznę na stanowisku kelner/barman. Wymagane
doświadczenie oraz książeczka
zdrowia - 661 689 790
HURTOWNIA Opal Med zatrudni
sprzedawcę do sklepu ﬁrmowego.
1000 netto, CV: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
INFORMATYK - Poszukujemy
uczciwej osoby do poprowadzenia
kawiarenki internetowej. Wymagana dobra wiedza informatyczna.
Doświadczenie mile widziane cv na
adres biuro@mont-sat.pl
INSTRUKTOR jazdy - zatrudnię
instruktora jazdy z kategorią B 501 576 052
INWENTARYZACJA - Poszukuję
osób (18-26lat) do przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie HM
Tesco. Inwentaryzacja odbędzie się
8/9.02.2010r. mile widziane książeczki sanepidu. - 664 043 530
JAKO monter okien PCV - z
doświadczeniem i prace budowlane, dyspozycyjny - 721 505 932
KAT. B - młodych - obsługa klienta,
sprzedaż. 600 zł tygodniowo,
możliwość rozwoju Cyfra + - 75
764 70 19

KELNER - pomoc - Pałac Wojanów
poszukuje osób pełnoletnich do pracy
dodatkowej jako kelner. Zapewniamy
szkolenia dla osób bez doświadczenia . Możliwość połączenia nauki z
pracą - 691 688 889
KELNER/BARMAN - Hotel *** w
Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisko kelner/
barman - 605 154 020
KELNER/KELNERKA - Obiekt w
Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisko kelnera.
Młody zespół, miła atmosfera.
CV proszę przesyłać na adres
joannakornosz@e-apollo.eu - 664
499 810
KELNER/KELNERKA - Restauracja - Pizzeria na Zabobrzu (Jelenia
Góra) poszukuje kelnerki/kelnera
- 888 748 179
KELNERKA na weekendy - Pensjonat Karkonoski przyjmie kelnerkę na
weekendy z podstawami j. niemieckiego - 502 101 041
KIEROWCA C+E - kierowca w
transporcie międzynarodowym kat
C+E, karta kierowcy, udokumentowana praktyka i doświadczenie,
dyspozycyjność, niekaralność,
psychotesty, kurs na przewóz rzeczy
- 609 909 388
KIEROWCA C+E - zatrudnię kierowcę na stałą relację PL-GB-PL
wymagana karta kierowcy, zaświadczenie na przewóz rzeczy, niekaralność, doświadczenie min 2 lata.
- 603 643 228
KIEROWCA dnia - 24.01 Mazury potrzebuję 2 kierowców na Mazury,
wyjazd w nocy z niedzieli 24.01 na
poniedziałek 25.01 Powrót rano
we wtorek 26.01. 250 zł., Wymagane wszystkie dokumenty - 500
101 645
KOMINIARZ potrzebny - podejmę
współpracę z kominiarzem - 691
466 704

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:..........................................................................
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Konsultantka Avon - Firma Avon
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty,
szkolenia i wiele innych atrakcji, jeśli
zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. Zadzwoń lub napisz
GG6402836 - 692 494 164
Krawiec- sprzedawca - Sunset Suits
zatrudni sprzedawcę z umiejętnościami
krawieckimi na cały etat od zaraz, Cv
należny składać w punkcie sprzedaży
(CH ECHO Al. Jana Pawła II 51)
Kucharza - Restauracja Karkonosze
w Miłkowie poszukuje kucharza - 075 76
100 07, 601 598 769
Legalna praca w Anglii - poszukujemy
osób do pracy w hurtowni z odzieżą
sportową. Praca dla Kobiet. J. Angielski
nie jest wymagany. Najbliższy wyjazd
22.01.2010 - piątek. - 517 971 490
Mam 21 lat - podejmę się każdego
zajęcia, najchętniej w gastronomii (posiadam doświadczenie jako pomoc
kuchenna - książeczka san.) - 607
397 893
Monter inst. sanitarnych - poszukujemy samodzielnego montera inst.
sanitarnych, potrafiącego poprowadzić
3-osobową brygadę, co najmniej 3 lata
doświadczenia - 602 461 297
Motoryzacja - Praca na stanowisku
handlowiec branży motoryzacyjnej.
Wymagane doświadczenie w branży.
CV na g.kielczewski@opoltrans.com.
pl - 602 304 448
Na budowę - zatrudnię, sufity podwieszane ażurowe, pomocnikom dziękuję
- 793 164 611
Nowy oddział - zatrudni i przeszkoli pod
kątem różnych stanowisk. 2000 netto, od
zaraz Cyfra + - 501 665 790
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

Poszukujemy osoby na stanowisko
programista PHP. Realizowanie aplikacji
bazodanowych. Szczegóły na stronie
firmowej. Kontakt: biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
Poszukuję do współpracy właścicieli
biur rachunkowych - 662 040 448
Poszukuję do współpracy właścicieli
zakładów lakierniczych - 509 029 334
Poszukuję odpowiedzialnej pani do
opieki nad 2,5 letnią dziewczynką za
niewygórowaną kwotę. Tel. od godziny
17 - 721 581 599
Poszukuję opiekunki od 01 marca
2010r. dla półrocznej dziewczynki. Praca
na dłużej (min. 1,5 roku), w okolicy Małej
Poczty. Koniecznie osoba niepaląca 608 070 766
Poszukuję osoby do roznoszenia
ulotek w miesiącach luty-marzec Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska Poręba - 606
791 020
Potrzebni dostawcy - nowo powstający sklep poszukuje dostawców prasy,
wyrobów tytoniowych, chemii gospodarczej i kosmetyków kebulo@o2.pl - 791
295 059
Potrzebny kierowca - pizzeria
zatrudni kierowcę z własnym samochodem do rozwożenia pizzy - 512
380 308
Praca - przyjmę Fakturzystę i Magazyniera - 508 183 788
Praca - regipsy - zatrudnię ekipę
do regipsów z doświadczeniem - 662
538 273
Praca biurowa - poszukuję pracownika, komunikatywnego ze znajomością
j. angielskiego w branży IT, CV+ zdjęcie
wraz z listem motywacyjnym, prosimy
przesyłać na podany adres mailowy:
pracajg@op.pl - 662 826 665
Praca dla fachowców - zatrudnię do
wykonania sufitów ażurowych podwieszanych, pomocnikom dziękuję - 793
164 611

Prezenter handlowiec - poszukujemy osób w wieku m. in 25 lat w mocno
rozwijającej się firmie Benedica z Jeleniej
Góry więcej na stronie internetowej
CV i list motywacyjny prosimy wysyłać
na adres: praca@benedica.pl - 50 76
76 196
Profit poszukuje do współpracy
doradców finansowych. Wynagrodzenie
prowizyjne. Mile widziane osoby po 40
tce. CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@
profity.com.pl
Programista PHP, Python - Firma
IT zatrudni osobę ze znajomością PHP,
Python, MySQL, xHTML i CSS. Mile
widziana znajomość JS, w tym jQuery
oraz metodyki Ajax oraz SOAP - andrzej.
brzusnian@origamisystem.pl
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
Przedstawiciel Polskiej Firmy
poszukuje do współpracy - osób
komunikatywnych i odpowiedzialnych.
Zapewniam pomoc i współpracę napisz
lidiag_r@wp.pl - 697 054 647
Przedstawicieli - Europejskie
Centrum Odszkodowań poszukuje
przedstawicieli do współpracy. Mile
widziane osoby po 30 roku życia, z
doświadczeniem. Email: a.salamon@
euco.pl - 508 841 459
Przedstawicieli - Grupa Doradcza RESH poszukuje przedstawicieli.
Wysokie prowizje, jasne zasady CV na
piniek@autograf.pl - 693 873 473
Przyjmę osobę z doświadczeniem do
biura nieruchomości Siofer. CV proszę
wysyłać na maila: biuro@nieruchomościsiofer.pl - 691 221 116
Przyjmę panią do opieki nad 20 m-c
chłopcem od godz. 8-14 najlepiej z
Zabobrza - 723 488 145

Opieka nad dzieckiem - panią z Jeleniej Góry do opieki nad 4 miesięcznym
dzieckiem od zaraz raz w tygodniu, a od
kwietnia na około 130 godzin w miesiącu,
tj. około 16 dni w godzinach 7-17 i od
12-18 tej. - 075 64 89 907

Praca dla ładnej - dyspozycyjność kreatywność, jeżyk angielski hostessa_pl@
yahoo.com - 693 349 857
Praca dla pań - przyjmę uczciwą panią
do pracy w sklepie spożywczym, wymagana dyspozycyjność - 794 312 442

Przyjmę Panią do opieki nad 8-mio
miesięcznym dzieckiem w Jeleniej
Górze. Praca od połowy lutego, od
poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 697 228 330

Opieka nad os. starszą - przyjmę panią
min. 45 lat do opieki nad osobą starszą
w okolicach Jeleniej Góry (ok. 20 km).
Oferuję zakwaterowanie i wyżywienie
- 607 750 157

Praca dla przedstawiciela d/s odszkodowań wypadkowych, również jako
praca dodatkowa. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202

Recepcjonistka - Hotel Sasanka w
Szklarskiej Porębie zatrudni na umowę o
pracę recepcjonistkę. Zgłoszenia proszę
kierować na adres hotel@hotel-sasanka.
pl - 75 75 28 000

Opiekunka do bliźniąt - szukam opiekunki do 22 miesięcznych bliźniaków.
Praca od poniedziałku do czwartku w
godzinach 9.30-17.30. - 792 919 616

Praca dla studentki - studiów zaocznych w sklepie kosmetycznym. CV+
zdjęcie prosimy przesłać na adres email:
kosmetyki24@gazeta.pl Nie wymagamy
doświadczenia

Recepcjonistka - Rezydencja
Patria w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę ze znajomością j. niemieckiego
na cały etat (nie tylko na sezon zimowy).
- 509 429 835

Opiekunka do dziecka - do dwulatka,
starsza pani, okolice Karpacza i Jeleniej
Góry - 781 024 198
Opiekunka do Niemiec - z praktyką
w średnim wieku, na zmianę do opieki
w Niemczech nad starszym panem.
Znajomość języka. Dobre warunki
socjalne i płacy. Wyjazdy na 4 tyg. - 075
64 19 327
Osoba do gotowania - domowych obiadów, samodzielna, potrzebna od zaraz
w ośrodku wczasowym w Karpaczu - 75
76 19 415
Pilnie do kwiaciarni - przyjmę do
pracy w kwiaciarni florystę w dniach
20.01-23.01 i 27.01-30.01 z możliwością
dalszej współpracy - 503 170 663

Praca dla uczących się - do pracy
na terenie HM Tesco w Jelenie Górze
na stanowiska kasjer, pracownik hali.
Wymagana książeczka sanepidu - 664
043 530
Praca na stałe - ATNT zatrudni młodych z prawem jazdy kat B - Cyfra plus
- 757 647 019
Praca Szklarska Poręba - Szukamy
sprzedawcy na stoisko handlowe
(praca na powietrzu). Zainteresowanych prosimy o składanie CV na e-majl:
szklarka@op.pl. - 600 031 411
Praca w domu - jeśli masz dostęp do
Internetu to jest to praca dla Ciebie. Kontakt: wojtex81@o2.pl - 663 360 629

Pilnie dobrego adwokata - samotna
matka pilnie szuka dobrego i taniego
adwokata od spraw rodzinnych - 781
465 910

Praca w Holandii - Stowarzyszenie Pegaz poszukuje osób do pracy
przy kwiatach w Holandii. Wymagane
doświadczenie, jakim jest okulizacja
róż - 75 75 23 230

Pilnie korepetytora z matematyki Poszukuję osoby, która jeszcze w tym
tygodniu do soboty będzie mogła udzielić
korepetycji z matematyki, temat - całki 511 065 183

Praca w Holandii dla pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie w
wieku od 18- 26 roku życia do pracy/staż
przy zbiorze truskawek - uprawa szklarniowa w Holandii - 75 75 23 230

Podejmę współpracę - prace remontowo - budowlane za granicą - Niemcy i
Holandia - 796 432 155
Pomocnika - poszukuje chętnego do
pracy, zorganizowanego, niepijącego do
pomocy na budowie - 723 650 832
Poszukuje do współpracy przedstawicieli po trzydziestym roku życia, mile
widziane doświadczenie - 509 029 334
Poszukujemy do współpracy firm
Pomocy Drogowych - Europejskie
Centrum Odszkodowań. E-mail: a.salamon@euco.pl - 508 841 459
Poszukujemy do współpracy ratowników medycznych - firma Europejskie
Centrum Odszkodowań. E-mail: a.salamon@euco.pl - 508 841 459
Poszukujemy do współpracy właścicieli zakładów lakierniczych - firma Europejskie Centrum Odszkodowań. E-mail:
a.salamon@euco.pl - 508 841 459
Poszukujemy fachowców, do pracy
za granicą - murarz, dekarz, brukarz.
Praca legalna, tylko fachowcy! Dobre
warunki - 501 418 553

Praca w okienku kasowo - finansowym w centrum Jeleniej od lutego. 3 zł
/h + premia - od poniedziałku do soboty.
Obsługa komputera, faksu, ksera. CV +
zdjęcie praca-finans@wp.pl

Rozwijająca się firma - poszukuje
transportu busem na minimum 10 osób.
Możliwość dłuższej współpracy. Oferty
wyłącznie na adres: biuro_oferty@wp.pl
- 697 591 659
Samodzielny kucharz - Hotel W
Szklarskiej Porębie zatrudni samodzielnego kucharza z doświadczeniemumowa o pracę. Zgłoszenia proszę
kierować na adres agnes1997@op.pl
- 757 528 041
Serwisant instalacji - wymagania:2
lata doświadczenia w pracy jako elektryk
lub automatyk, j. angielski lub niemiecki
- poziom pozwalającym na korzystanie
z dok. technicznej, prawo jazdy kat. B,
wykształcenie techniczne kierunkowe
- 602 461 296

Doświadczony B - wieloletnie
doświadczenie na busach cala unia 512 090 457

Szwaczki - nowa firma zatrudni pilnie
- 698 674 087

22 lata - jako pokojowa lub sprzedawca,
wykształcenie średnie, dyspozycyjna 722 053 915
22 letnia kobieta - podejmie każdą stałą
pracę na terenie Jeleniej Góry. Posiadam
wykształcenie średnie techniczne-technik ekonomista. Proszę o poważne oferty
- 510 057 398

Doświadczony kierowca - wiek 29
lat duże doświadczenie w prowadzeniu
aut dostawczych bardzo dobra topografia miasta i okolic. Nie karany, uczciwy,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat B, B +
E - 695 924 988

Taniec hip hop - poszukuję dzieci, młodzież chętnych do zespołów tanecznych
- 889 072 716
Tel. obsługa klienta - Firma medyczna
Opal Med zatrudni osoby do telefonicznej obsługi klienta. CV prosimy przysyłać
na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075
64 53 928
Telemarketing w domu - atrakcyjne
wynagrodzenie, Internet 1Mb, szkolenie
21.01.2010 w siedzibie KSON Jelenia
Góra Grabowskiego 7 godz.10,30 - 511
114 283
Traktorzysta - przyjmę do pracy do
odśnieżania koniecznie prawo jazdy kat.
T. - 600 853 208
Traser - PMPoland S.A. zatrudni
na stanowisku: traser. Wymagania:
doświadczenie, biegła znajomość
rysunku technicznego. Oferty:praca@
pmpgroup.com - 075 64 59 517
Trener Wellness - poszukujemy 3
komunikatywnych osób, Które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultantów
d/s kształtowania sylwetki i suplementacji. Zgłoszenia: CV i LM na adres: crw.
team@wp.pl - 605 588 280

Studentów do baru - pub Drukarnia
zatrudni studenta/studentkę do pracy w
charakterze barmana/ki. Praca dorywcza-głównie weekendy. Proszę dzwonić
do godz.16 - 509 947 972
Szklarska Poręba - Restauracja
zatrudni kelnerkę i pomoc do kuchni na
atrakcyjnych warunkach od zaraz - 502
529 732
Szukam basisty - do zespołu muzycznego - 792 092 421
Szukam osoby, która odpłatnie zajmie
się korepetycjami z matematyki na
zasadzie odpłatnego rozwiązywania
zadań domowych - szkoła zawodowa
GG6645856 - 669 417 059

24 latek - mam prawo jazdy kategorii
B - 724 111 903
24 latka - w Jeleniej Górze, mam
doświadczenie w handlu, na magazynie
i na produkcji, znajomość komputera,
jestem dyspozycyjna - 795 664 755
25 latek - teraz pracuję 15 dni w miesiącu, posiadam prawo jazdy kat B i C
oraz kurs na przewóz rzeczy. Obecnie
pracuję w Ochronie - 502 067 898
27 latka - szukam pracy na terenie Jeleniej Góry lub Mysłakowic nie koniecznie
na umowę (akwizycji dziękuję) - 696
889 882
28 lat - pomoc w hotelu itp. ochrona
obiektów, stolarnia - generalnie wszystko
- 722 246 498

Współpraca - 3 zdecydowane,
ambitne, komunikatywne, otwarte na
nowe doświadczenia osoby - branża
wellness. Mile widziane również osoby
po 40 r.ż. CV na maila: katarzyna_wawryca@wp.pl - 691 967 676

6 lat targowisko Rondo - 34 lata, pracowałem na montażu instalacji el. i domofonów numerycznych, budowlanka,
handel, bez nałogów - 886 773 662

Zakłady blacharsko lakiernicze
firmy Pomoc Drogowa oraz Ratownicy
Medyczni - pragniemy zaoferować Wam
współpracę na umowę zlecenie. Email:
a.salamon@euco.pl - 508 841 459
Zatrudnię krawcową. - od zaraz.
Dobre zarobki - 500 131 355
Zatrudnię od zaraz - hydraulika, instalatora, instalatora spawacza! do pracy w
całym regionie! Wymagania: rok pracy w
zawodzie - 663 388 567
Zatrudnię w sklepie spożywczym
- Jeżów Sudecki z doświadczeniem 669 401 351
Zatrudnimy kelnera - Pałac na
Wodzie w Staniszowie zatrudni kelnera/
kelnerkę. Oferty prosimy przesyłać na
adres info@palacnawodzie.pl. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. - 757 55 7031
Zatrudnimy kelnerkę - Restauracja
Mezopotamia w Jeleniej Górze (ul.
Szkolna 3) zatrudni kelnerkę, mile
widziane doświadczenie - 662 122 010
Zlecę kominki - zlecę wykonanie około
300 kominków na terenie Niemiec i
Belgii. Najlepiej firmy lub osoby z branży
- 510 240 889

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Poprowadzę księgowość - praca
dodatkowa, – 782 020 635

Posiadam auto osobowe kombi
z instalacją gazową - szukam stałej
pracy lub dorywczej - 794 360 682,
693 656 151

Pracownik biurowy + kadry - Firma
zatrudni Panią do prowadzenia biura
oraz kadr. Znajomość j. niemieckiego w
mowie i piśmie obowiązkowa. Wymagane doświadczenie. Dobre warunki
pracy. Oferty ze zdjęciem iwobau@tlen.
pl - 507 703 283

23 latek - w Jeleniej Górze. Posiadam
prawo jazdy kat b. bardzo dobra znajomość obsługi komputera Subiekt GT
- 661 136 901

32 latek - dyspozycyjny, bez nałogów,
prawo jazdy kat. B, samochód osobowy
- pilnie szuka pracy - 509 478 562

Spawaczy mig mag - Firma w Wojcieszycach k/Jeleniej Góry zatrudni
spawaczy - spawanie punktowe, stawka
8 zł netto za godzinę - 697 089 730
Sprzedawca tekstyliów - zatrudnię
osobę z doświadczeniem do sprzedawania materiałów tekstylnych i innych
wyrobów dekoracyjnych - 508 042 343

23 lata - prawo jazdy kat B, szukam pracy
stałej - 693 004 090

Upalacz - PMPoland S.A. poszukuje
pracownika na stanowisko: upalacz;
wymagania: umiejętność obsługi Plazmy
i znajomość rysunku technicznego.
Oferty: praca@pmpgroup.com - 075
64 59 517

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

Sprzedaż bezpośrednia - praca
dodatkowa 200, 300, 500 zł, szkolenie:
sobota godz. 16.00, 1-go Maja 43 - 669
755 260

Pracownik ochrony - wymagania: wykształcenie średnie, obsługa
komputera, mile widziana licencja lub
doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Wiek do 40 lat. Praca na terenie
Hipermarketu w Jeleniej Górze - 505
196 649

21 lat, kat. B, ambitna - średnie wykształcenie, studium kosmetyczne, wiele
kursów, chęć rozwoju - 697 266 494

Spawacz hydraulik - od zaraz spawacza instalatora z umiejętnościami
wykonywanie instalacji wod - kan, c.o. i
innych tego typu - 663 388 567

Pracownik biurowy - zatrudnimy pracownika biurowego. Zgłoszenia proszę
kierować na emaila dckrekrutacja@go2.
pl - 075 75 53 256

Pracownik ochrony - Pracownik
ochrony praca od zaraz Market - 607
454 112

Szukam pani do opieki nad 20 miesięcznym chłopcem. Praca tylko popołudniami od poniedziałku do czwartku. Mile
widziane również mamy z rówieśnikami.
Proszę dzwonić do południa - 609
647 074

Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906

Doświadczony kierowca kat. B,
C - książeczka sanepid, dyspozycyjny
szuka pracy stałej lub dorywczej - 794
360 682, 693 656 151
Podejmę pracę w ochronie lub w
sklepie - 781 957 491
15 lat w gastronomii - Technik żywienia,
mistrz w zawodzie, instruktor praktycznej
nauki zawodu, dietetyk, magazynier,
kelner, HACCP - 500 030 677
17 latek, praca na ferie - podejmę jakąkolwiek pracę w miarę dobrze płatną,
w czasie ferii jestem przez cały czas
dyspozycyjny - 508 403 324
19 latka - ucząca się, wszechstronne
zainteresowania w szczególności fotografia podejmie pracę w godzinach
popołudniowych lub weekendy - 725
792 447
20 latka - 20 latka - 783 275 008
20 latka - jako fryzjerka, ekspedientka
w sklepie odzieżowym, kosmetycznym,
bar-pub, kasyno, solarium itp. - 669
599 165

50 latek - podejmę pracę jako konserwator, kierowca A, B, T, uprawnienia na
wózki widłowe. - 508 375 621

Absolwent mechanika - mam 22
lata jestem po Mechaniku technikum
mechatroniczne i szukam pracy nie
koniecznie w ukierunkowanym zawodzie
- 697 103 586
Administracyjno - biurowy zaoczna słuchaczka administracji od
zaraz podejmie pracę jako referent
ds. administracyjno-biurowych - 506
494 780
Anglista - poszukuję pracy w firmie,
szkole językowej - 602 741 160
B, C, C + E - elektryk - 24 lata, wykształcenie średnie - pełne Elektryk, kurs przewóz rzeczy ADR. Własny ekonomiczny
samochód osobowy, niekarany, bez
nałogów. Każda praca fizyczna od PT
do ND - 692 608 409
Bezrobotny z grupą - dyspozycyjny
24h, samodzielny, prawo jazdy A, B, C,
kilka szkoleń, doświadczenie, średnie,
pilnie od zaraz - 792 231 058
Bhp - jako BHP-owiec ( wykształcenie
wyższe BHP) - 603 427 055
Biurowa - 5 letnie doświadczenie w
biurze, absolwentka UE - 789 327 417
Blacharz dekarz - z wieloletnim
doświadczeniem podejmie pracę okolicach Jeleniej Góry - 695 299 237
Blacharz, spawacz - posiadam
uprawnienia - 517 478 710
Budowa - mężczyzna 27 lat - 605
395 306
Budowlanka - 20 letni staż w
zawodzie. Duże doświadczenie - 501
812 756
Chętnie podejmę pracę - posiadam
średnie wykształcenie, prawo jazdy
kat. B. Kobieta 23 lata. Podejmę pracę,
jeżeli nie mam w czymś doświadczenia,
na pewno szybko się nauczę - 513
942 057
Dekarz - pilnie poszukuję pracy - 513
831 195
Dekarz z doświadczeniem - poszukuje
pracy od zaraz - 691 373 442

Dwóch facetów - w średnim wieku
podejmie pracę w budowlance i inne 667 264 181
Dyspozycyjna - odpowiedzialna,
emerytka z dużym doświadczeniem
w administracji szuka pracy - 504 786
104
Dyspozycyjna, 23 lata - doświadczenie w handlu, barmanka-kelnerka,
odbyty staż w biurze ARiMR - 607
838 017
Dziewczyna - najlepiej biurowej w
Jeleniej Górze od zaraz, prawo jazdy,
dyspozycyjna - 783 218 283
Dziewczyna 18 lat – nieucząca się
podejmę prace od zaraz sklep, restauracja itp. itd. na terenie Jeleniej Góry /
Sobieszowa. - 516 600 653
Elektronik inżynier - Inżynier Elektronik po studiach na Politechnice,
uprawnienia „SEP” E+D Podejmie
pracę w zawodzie technicznym - 503
169 359
Elektryk - podejmę pracę - 798
497 521
Elektryk - z uprawnieniami, dyspozycyjny szuka pracy na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 793 196 070
Emeryt - policjant na emeryturze
podejmie pracę jako dozorca, ochroniarz
- 692 885 264
Ferie 18-lat - podejmiemy ( 2 os.)
prace na okres ferii jako np. pomocnicy
na budowę - pracowici z PJ kat. B - 661
692 020
Ferie zimowe - w dniach 1-14 2010 605 913 032
Hydraulik - doświadczenie - 787
438 569
Hydraulik - podejmę pracę - 798
497 521
Instruktor - nauki jazdy kat. B - 695
230 079
Inżynier elektryk - 25 lat, podejmę
pracę z możliwością przyuczenia. Od
Zaraz - 783 137 821
Jako dekarz - kierowca kat. B, pomocnik budowlany, bądź na produkcji.
Naprawdę pilnie poszukuję pracy - 661
716 486
Jako kierowca C + E - posiadam kurs
na przewoź rzeczy, uprawnienia na
wózek widłowy, student zaoczny logistyki
na 3 - roku, uczciwy bez nałogów - 516
722 318
Jako konserwator - hotelu, domu
wczasowego, przedszkola itp. posiadam
własny transport - 695 572 413
Jako monter okien PCV - z doświadczeniem i prace budowlane dyspozycyjny - 721 505 932
Jako operator - koparko ładowarki lub
kierowca kat. B lub przyjmę inną ofertę
- 693 984 916
Jako pizzer w pizzerii - mam wieloletnią
praktykę we Włoszech Niemczech oraz
w Polsce - 605 120 468
Jako pomocnik - murarza, dekarza,
zbrojarza lub jako struż itp. Posiadam
samochód - 721 276 724
Jako sprzedawca - do sklepu odzieżowego/obuwniczego lub jako kelnerka;
tylko stała praca na umowę o pracę.
Dyspozycyjność od poniedziałku do
piątku. Kontakt agatqua11@wp.pl
Jako sprzedawca - mam doświadczenie tylko nocki - 886 015 533
Jestem mamą półrocznego dziecka
- i podejmę się pracy u siebie w domu
- może być opieka nad dzieckiem - 726
883 262

Do hurtowni kierowca B, C - kurs na
przewóz rzeczy, badania psychotechniczne, młody, dyspozycyjny, niekarany
- 792 509 533

Jestem młodą osobą - 24 lata z
wykształcenia Technik Handlowiec
(branża spożywcza odpada) może być to
również praca dorywcza, (ale wtedy tylko
na terenie Karpacza) - 515 274 884

Do kuchni - kobieta lat 28 poszukuje
pracy w gastronomii, doświadczenie,
wykształcenie średnie – technikum
gastronomiczne - 783 747 045

Kasjer - sprzedawca - młoda, dyspozycyjna, znajomość kasy fiskalnej,
doświadczenie w sprzedaży - 513
141 443

Dodatkowa - podejmę prace na
weekendy, prawo jazdy samochód lub
do piekarni - 883 605 623

Kasjer - sprzedawca - młoda, pracowita, rzetelna, doświadczenie w branży
spożywczej i odzieżowej, znajomość
komputera - 662 016 077

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
Dorywcza - po parę godzin dziennie
- 500 514 155
Dorywcza - szukam pracy - 500
514 155

Kasjerka sprzedawca - posiadam
doświadczenie w obsłudze kas fiskalnych - 501 466 936
Kat. B - wykształcenie średnie - 665
304 505
Kat. B + przewóz osób - prawo jazdy
prawie 3 lata, jeździłem po Polsce z
ludźmi oraz jestem kierowcą w straży
pożarnej - 661 059 963
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og£oszenia
Każda praca, od zaraz - M-23 lata.
Doświadczenie przy pracy na produkcji
oraz jako pomocnik przy robotach
budowlanych. Może być również praca
dorywcza - 518 853 651

Krawcowa - z kilkunastoletnim
doświadczeniem poszukuje dodatkowej
pracy - 884 155 222

Każdą pracę - najchętniej jako stróż lub
sprzątanie, odśnieżanie. Mam 2 grupę
inwalidzką - 505 849 267

Kucharka samodzielna - dobrze
gotująca podejmie pracę w restauracji
lub hotelu - 796 571 426

Kelner z doświadczeniem - podejmę
pracę legalną. Tylko poważne oferty 698 509 635
Kelner z doświadczeniem - tylko
poważne oferty - 500 527 639
Kelner, barman - znajomość kasy
fiskalnej, systemu SOGA, komputera,
język angielski, doświadczenie - 517
353 073
Kelnerka - na weekendy, najlepiej dla
dwóch osób - 693 568 237
Kelnerka - od zaraz jako kelnerka
lub recepcjonistka. 20 lat wykształcenie
średnie ogólne, dobra znajomość języka
niemieckiego - 516 541 234
Kelnerka, sprzedawca - poszukuję
pracy na stanowisko kelnerki/ sprzedawcy - 661 483 881
Kierowca z samochodem dostawczym (Mercedes MB100 blaszak) i
samochodem osobowym (Nissan Primera) szuka pracy - 663 170 089
Kierowca - jestem osobą dyspozycyjną o każdej porze dnia i nocy, mam
prawo jazdy kat. B od 3 lat - podejmę
każdą pracę, nie tylko za kierownicą 601 491 955
Kierowca A, B, C, D, E - doświadczenie na pojazdach wysoko tonażowych i
autobusach - 509 265 945
Kierowca B - 33 letnia podejmie
pracę jako kierowca B, dyspozycyjna,
miła, mająca 10 lat prawo jazdy - 695
558 175
Kierowca B, B + E, C, C + E - szuka
pracy w transporcie międzynarodowym
- 605 450 812
Kierowca B, C - może być część
etatu. Posiadam kurs na przewóz
rzeczy i doświadczenie w prowadzeniu
aut dostawczych Kontakt na e-mail: kierowca.praca@10g.pl - 519 166 986
Kierowca B, C - oraz uprawienia na
przewóz rzeczy - 600 055 024
Kierowca B, C - szukam pracy jako
kierowca - dyspozycyjny - 505 288 212
Kierowca B, C, D, E - z aktualnymi
badaniami, kartą kierowcy, zezwoleniem
na przewóz ludzi i rzeczy, dyspozycyjny
podejmie prace od zaraz - 661 059 921
Kierowca C + E - z doświadczeniem,
karta kierowcy, psychotesty, kurs na
przewóz rzeczy, dyspozycyjność, niekaralność, od zaraz - 669 948 088
Kierowca kat B, C, C + E - najlepiej
ciągnik siodłowy z naczepą albo patelenką, kurs na przewoź rzeczy karta do
cyfrówki w trakcie - 511 508 841
Kierowca kat. B - w transporcie
hurtowni lub pojedyncze wyjazdy - 691
975 674
Kierowca kat. B - z własnym autem
Renault Scenic - 601 877 592
Kierowca kat. C - jako kierowca - 695
029 705
Kierowca lub inna praca - uczciwy,
solidny, kat. B, C, wózki widłowe szuka
pracy w transporcie - kierowca lub jako
pomocnik na budowie. Gotowy do
przyuczenia w innym zawodzie - 782
223 676
Kierowca z autem - B, C z autem
Mercedes 124 dyspozycyjny - 792
171 410
Kierowca, magazynier - 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
Kobieta - 23 letnia, dyspozycyjna,
ambitna, solidna, prawo jazdy kat B
wykształcenie średnie - 606 699 217
Kobieta - jako sprzedawczyni. Obsługa
kasy fiskalnej, uczciwość, pracowitość
100% - 794 736 149
Kobieta 23 lata - od zaraz, wykształcenie wyższe I stopnia, doświadczenie
w handlu, dyspozycyjność PN - PT oraz
wybrane SB - 724 111 906
Kobieta 32 lata pracy - technik ekonomista szuka pracy. Interesuje mnie praca
biurowa lub handel - 075 75 52 456
Kobieta w średnim wieku - podejmie
pracę przy starszej osobie lub w sklepie
odzieży używanej - 667 264 181
Kobieta z własną działalnością gastronomia, hotelarstwo - 727 550
230
Konserwator - pomocnik budowlany, delegacje Karpacz i inne miejscowości - pilnie - 667 456 330
Kosztorysant - biegła znajomość
programów komputerowych - 794
264 278

Księgowa ze stażem - szukam dobrej
pracy w księgowości - 605 404 381

Kucharz - mam 23 lata, szukam pracy
jako kucharz, mam doświadczenie w
kuchni, kuchnia włoska to moja pasja. Od
zaraz w Jeleniej Górze - 507 740 599
Kucharz - pomoc kuchenna, garmażer, pizzer podejmę pracę Jelenia Góra
- Cieplice - 513 048 307
Kucharz - z doświadczeniem podejmie pracę od zaraz - 605 865 135
Lakiernik - konstrukcji stalowych
szuka pracy, doświadczenie - może być
za granicą lub inne prace malarskie 886 184 866
Malarz lub kierowca - 721 120 047
Mam 17 lat - w okresie ferii - mogę być
pomocą kuchenną albo kelnerką - dostosuję się - 721 069 530
Mam 20 lat jestem kreatywny i chętny do
pracy Posiadam liczne doświadczenie
miedzy innymi jako magazynier - kierowca w hurtowni - 695 261 244
Mam 22 lata - poszukuję pracy na stałe.
Posiadam doświadczenie w branży
hotelarskiej. Dyspozycyjna, uczciwa,
pełna zapału do pracy - 696 338 684
Mechanik samochodowy - z doświadczeniem podejmie pracę od zaraz - 661
114 934
Mężczyzna 21 lat - w charakterze
konserwator, kierowca, sprzedawca. 693 873 137
Mężczyzna 22 lata - energiczny z J.G
niebojący się nowych wyzwań, szybko
uczący się, podejmie pracę. Posiadam
aktualną książeczkę zdrowia - 513
151 256
Mężczyzna 29 lat - prawo jazdy
kat B, podejmę dodatkową pracę w
weekendy oraz w tygodniu od godz.
16. - 793 504 192
Mężczyzna 44 lata - podejmie pracę
jako stróż, pomocnik każda od zaraz 604 147 034
Mężczyzna 45 lat - poszukuję interesującej pracy. Doświadczenie w wielu
dziedzinach i stanowiskach, bez nałogów wykształcenie średnie techniczne.
Tylko poważne propozycje, bez akwizycji
itp. - 602 741 924
Mężczyzna lat 31 - jako pracownik
gospodarczy, stróż, kierowca kat. B,
lakiernik, piaskarz, stolarz, pomocnik
budowlany lub inną. Także za granicą
- 886 184 866
Miła, sympatyczna - zaradna kobieta
podejmie się pracy na terenie Jeleniej
Góry, czekam na konkretne propozycje
- 790 862 610
Młoda - mam 22 lata, pracowałam
na zlecenie na kasie w Carrefourze,
skończyłam technikum ekonomiczne i
studium org. reklamy. Szukam pracy w
okolicach Lubania, Gryfowa - pilne - 510
625 001
Młoda dziewczyna - podejmie pracę
chałupniczą - 791 024 443
Młoda, ambitna 23 lata - szybko się
uczę. Samochód, prawo jazdy kat. B 607 063 774
Młody - 21 lat - zainteresowania:
mechanika, budowlanka itp. podejmę
każdą pracę nocą np. stróż, ochroniarz
- 883 601 725
Młody - natychmiast podejmę pracę
- wykształcenie średnie (w toku szkoła
zaoczna) znajomość komputera, język
angielski komunikatywnie, książeczka
sanepidu. Chętnie budowlanka oraz
handel - 727 548 561
Młody kat. B - chętnie się czegoś
nauczę. Mam 20 lat jestem po szkole
średniej i posiadam prawo jazdy kat.
B - 503 599 782
Młody na stolarnię - mężczyzna
podejmie pracę jako stolarz/pomocnik.
Posiadam małe doświadczenie w pracy
z drewnem i maszynami do jego obróbki.
- 693 622 005
Młody od zaraz - mam 22 lata, jestem
z Kowar, szybko się uczę, jestem pracowity, robiłem jako kelner, a teraz przez
ostanie pół roku elewacje, gładzenie,
zawieszałem regipsy - 726 748 273
Młody z doświadczeniem - Specjalista
ds.. sprzedaży, z 3 letnim doświadczeniem w handlu, prawo jazdy kat B szuka
pracy ok. 1800 zł netto/mc klamecki@
gmail.com - 792 846 133
Młody, dyspozycyjny - na stałe lub
dorywczo - 693 372 056
Monter - 33 lata jako monter okien
PCV lub serwisant z doświadczeniem,
bez prawa jazdy - 663 368 823
Murarz tynkarz - poszukuję pracy i
uczciwego pracodawcy - 662 554 120

Na budowę - od zaraz duże doświadczenie - 513 831 195
Na budowie - lub przy kompleksowym
remoncie mieszkania najchętniej okolice Lubania, Gryfowa, Lwówka - 501
660 776
Na ferie - mam 17 lat - 781 050 642
Na luty, studentka - mam cały luty wolny.
Rozpatrzę każdą propozycję. Jestem
na IV roku pedagogiki, żadnej pracy
się nie boję. Oferty telefonicznie lub na
justyna1944@gazeta.pl - 665 780 154
Na pół etatu - od 7-11. 34l, Obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych,
kurs archiwizacji dokumentów, prawo
jazdy kat. B, wykształcenie średnie
ekonomiczne. - 668 179 980
Na terenie Lwówka i okolic ślusarz spawacz 22 lata praktyki - 661 869 250
Na weekend - 17-latka szuka popołudniowej, weekendowej pracy. Opieka
nad dzieckiem, sklep, kelnerka. Średni
poziom angielskiego, szybko się uczę.
Aknappe@wp.pl - 886 565 344
Na weekendy i na ferie - jako kelnerka
barmanka na recepcji i pokojach - 785
105 468
Na weekendy, ferie - uczennica technikum gastronomicznego podejmie
pracę na weekendy, ferie. Najlepiej w
okolicach Karpacza lub Jeleniej Góry 794 929 036
Najlepiej na weekendy - lub z dostosowaniem godzin do planu studiów - 796
59 6797
O czarującym uśmiechu - kelner barman
- jestem osoba, uczciwa, konkretną,
komunikatywną i dyspozycyjną od zaraz
- 660 705 558
Od zaraz - 19 latka ucząca się, dni wolne
poniedziałek, środa, piątek, najlepiej
opieka nad dzieckiem kontakt telefon lub
e-mail samwie@wp.pl - 783 069 517
Od zaraz - dyspozycyjny - sprytny 19
latek szuka pracy dorywczej lub na stałe
- 514 488 546
Od zaraz - mężczyzna lat 24, prawo
jazdy kat. B, z własnym autem, po wojsku, bez nałogów, chętnie się przyuczę
jako pomocnik w różnych branżach - 607
729 454
Od zaraz - może być z możliwością
zakwaterowania, wyjazd za granicę,
jestem otwarta na różne propozycje 726 505 417
Od zaraz - na terenie Jeleniej Góry - 3
letnie doświadczenie w branży budowlanej. Młody, dyspozycyjny, ambitny - 504
869 193
Od zaraz - szukam pracy, w której
nie jest wymagany język polski, znam
angielski, francuski i arabski, nie potrzebuję pozwolenia na pracę. Skończone
studia - marketing, doświadczenie w
handlu - 669 948 009
Od zaraz - ucząca się 17-latka. Najlepiej
do opieki nad dziećmi - podejmie pracę
w godzinach popołudniowych lub weekendy - 785 599 847
Od zaraz - znajomość: Autocad, urządzeń biurowe, komputer, techniki sprzedaży, kat. B, C, D + karta kierowcy, akt.
badania, kpa, PRD, KW, UTD, u. o
czasie pracy kierowców i inne kontrolowane przez ITD, j. angielski i niemiecki
- 790 540 290
Od zaraz w charakterze pani do sprzątania, prasowania najchętniej prywatne
mieszkania praktyka na zachodzie - 796
319 578
Odpowiedzialny - operator CNC
szuka procy. Doświadczenie w zawodzie 30 lat. Doświadczenie jako ślusarz
remontowy - 667 627 414
Ogólnobudowlany - młody z 6
letnim doświadczeniem z prawem jazdy
kat. B - 888 585 982
Palacz - konserwator - szuka stałej
pracy Karpacz i okolice - 691 795 109
Pani na rencie - podejmie pracę najchętniej do sprzątania biur - 516 559 707
Pilnie dodatkowa praca - opieka
sprzątanie, pomoc kuchenna, kelnerka.
Pracowałam w gastronomii, posiadam
prawo jazdy. Praca piątek - sobota - niedziela lub do południa bądź po południu
- 695 283 086
Pilnie dodatkowa praca - solidny,
prawo kat B, 20 lat, pomogę, naprawię
Posiadam piłę spalinową, uczciwy,
młody, podwójny ojciec - 782 451 127
Po godz. 16:00 lub w domu - pilnie
poszukuję pracy w godzinach popołudniowych, wieczornych, również w
weekendy lub pracy, którą wykonywać
mogłabym w domu, 29 lat - 515 176
529
Po popołudniu - posiadam samochód,
czas pracy od 16:30 - także naprawiam
samochody - 691 996 747
Podejmę bezpłatnej miesięcznej
praktyki w firmie lub w urzędzie. Jestem
studentką Uniwersytetu Ekonomicznego. piksel44@wp.pl

Podejmę ciekawą pracę - w życiu
zawodowym robiłem wiele rzeczy,
począwszy od budowlanki, a skończywszy na masażach, także jestem jak złota
rączka - 507 693 816
Podejmę dodatkową pracę - kobieta,
25 lat bez nałogów, podejmę dodatkową
pracę po godz.16. Opieka nad dzieckiem, sprzątanie - 517 204 822
Podejmę dodatkową pracę - np.
krojenie chleba, do sklepu, mam ZSZ
handlowa oraz LO dla Dorosłych - 697
637 007
Podejmę każdą pracę - jestem młoda
i podejmę każdą pracę dorywczą np.
sprzątanie, roznoszenie ulotek itp. - 781
145 970
Podejmę pracę dodatkową w dystrybucji lub innych branżach. Posiadam
własny samochód: CITROEN BERLINGO 1,9D - 784 742 015
Podejmę pracę fizyczną - w kraju lub
za granicą, z zawodu jestem stolarzem z
12-letnim stażem - 781 559 525
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
Pokojowa - na terenie Karpacza 694 315 156
Połowa lutego, marzec - 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
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, pokojowa - sprzątaczka, ulotki. Proszę o szybki kontakt.
Liczę na wypłacalność - 501 803 578
Pomoc w pensjonacie - w zamian
za mieszkanie oraz pensję pomogę
w prowadzeniu pensjonatu: odp. na
maile, meldowanie gości, marketing,
Gotowanie oraz wydawanie obiadów,
częściowe stróżowanie na obiekcie,
prace ogrodowe - 726 249 258
Pomocnik budowlany - malarz, delegacje - 667 456 330
Pomocnik budowlany - mam doświadczenie na regipsach słabe, ale jestem
rzetelny i w pracy nie piję, bardzo
pilne - nie mam środków do życia - 794
373 764
Pomocnik budowlany - od zaraz w
Jeleniej Górze zależy mi na tygodniówkach - 512 541 844
Pomocnik lub inne - do prac fizycznych. Prawo jazdy B, dyspozycyjny - 667
601 493
Popołudnie i weekendy - Kobieta lat
29, wykształcenie średnie-chemiczne,
prawo jazdy kat. B, pilnie poszukuje
dodatkowej pracy. Doświadczenie również w hotelarstwie, kierowca, opiekunka
- 880 779 808
Posiadam prawo jazdy kat. B - oraz
uprawnienia na wózki widłowe oraz
platformowe, także może być na budowę
pracowałem również na piaskowaniu
budynków za granicą na piaskarkach
12 atmosfer - 665 897 695
Poszukuję dorywczej pracy - mogę
zaopiekować się dzieckiem u siebie
w domu, doświadczenie, znam języki,
mam 29 lat - 503 093 588
Poszukuję pracy - w zakresie prac
budowlanych - 665 629 120
Praca biurowa - młoda (23 l.) dyspozycyjna, pracowita, z wykształceniem,
Znajomość obsługi komputera, pakietu
Office, prawo jazdy. Podejmie pracę w
biurze - 605 678 032
Praca dorywcza - pracowity, uczciwy
i miły siedemnastolatek uczący się w I
LO im Stefana Żeromskiego podejmie
prace dorywczą! W zakresie opieki nad
dziećmi, sprzątania, pomoc w zakupach
itp. - 504 727 097
Praca na ferie - najchętniej w Karpaczu
jako kelnerka. Na ferie zimowe od 1
lutego do 13 lutego - pierog16@op.pl
Praca po południu - od godz. 15 jestem
dyspozycyjna - 693 403 927
Praca popołudniowa - 17 latka - 664
669 238
Pracę w gastronomii - (jako kelnerka,
do pomocy w kuchni) lub w innych
dziedzinach. Mam 33 lata, wykształcenie
średnie (technikum gastronomiczne,
studium administracyjno-biurowe). Nie
palę - 723 699 359
Pracownik budowlany - podejmę
pracę jako pracownik budowlany
doświadczenie - 723 741 479
Prawo jazdy B C, D, E - posiadam też
kurs na przewóz rzeczy - 503 972 704

Programista SQL - bardzo dobra
znajomość zagadnień dot. baz danych,
doświadczenie w programowaniu w
języku T-SQL na platformie MS SQL
Server 2005, doskonała znajomość
Excela. hoczyk@gmail.com - 725
204 210
Przy opiece na terenie Niemiec.
Posiadam trzyletnie doświadczenie, znajomość języka w stopniu komunikatywnym. Jestem zainteresowana wyjazdem
na 8-10 tygodni. - 757 410 742
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
Rencista - 52 lata, III grupa inw. - 791
448 040
Roboty wykończeniowe - 2 doświadczonych budowlańców podejmie pracę
w krajach UE przy robotach wykończeniowych. Wcześniej pracowaliśmy w
Wiedniu. Własny samochód i narzędzia. Znajomość j. niemieckiego - 609
317 930
Spawacz - uprawnienia MAG - 601
614 289
Spawacz z uprawnieniami MIG/MAG,
obsługa suwnicy. Doświadczenie: 10 lat.
(Holandia: 3,5 roku, remont i spawanie
od podstaw łyżek hydraulicznych) - 888
760 138
Specjalista techniczno – handlowy
branży IT/RTV, serwisant itp. (Jelenia
Góra/Lubań/Lwówek/okolice). Wykształcenie elektroniczne: inżynierskie i technikum. Biegła obsługa PC - 509 786 383,
075 78 168 55
Sprzedawca 22 lata - mężczyzna pilnie podejmie pracę - doświadczenie
- 511 298 966
Sprzedawca 40 lat - pilnie podejmę
pracę na nie pełny etat - 691 019 891
Stolarz - doświadczenie, może być
za granicą - 886 184 866
Stróż, kierowca - 888 830 115
Stróż - 57 letni - 756 478 206
Student - Podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry w nienormowanym
czasie(parę godzin dziennie) oraz całe
weekendy. Posiadam prawo jazdy kat.
B, C - 667 206 858
Student zaoczny - podejmę prace na
terenie Jeleniej Góry, prawo jazdy kat.
B i C, dobra znajomość j. angielskiego
- 605 633 029
Studentka finansów i rachunkowości
- na stanowisku biurowym, administracyjnym, z możliwością przyuczenia. Jestem
osobą dyspozycyjną od pn. do pt., bez
nałogów - 723 822 335
Studentka zaoczna - podejmę pracę
w godzinach popołudniowych, również
niektóre weekendy, chętnie gastronomia
i hotelarstwo. Karpacz i okolice - 601
457 321
Studentka zaoczne UE - 24-letnia
studentka 3-go roku na Uniwersytecie
Ekonomicznym, kierunek ekonomia,
szuka pracy - 889 490 529
Studentka 3 roku socjologii /mama podejmę pracę na pół etatu - prawo jazdy
B, język angielski - średnio zaawansowany - 608 594 111
Szukam pracy na kurs - Młody Szuka
pracy sprawny fizycznie. Wykształcenie
średnie niepełne, Szukam pracy żeby
opłacić kurs na wózki widłowe. Interesuje mnie praca fizyczna, ładowanie
samochodów rozładowywanie - 515
908 214
Szybko się uczę - wykształcenie
średnie techniczne z maturą, odbyty staż
w biurze (ARiMR), książeczka sanepidu
- 726 505 417
Technik informatyk - mam 20 lat,
studiuję zaocznie informatykę, prawo
jazdy kat. B - 515 183 120
Technik weterynarii - odpowiedzialna,
punktualna, może być z możliwością
zakwaterowania - 726 505 417
Traktorzysta A, B, C, T - doświadczenie w transporcie drogowym 55 lat
wykształcenie średnie, C - brak kursu
na przewóz rzeczy, monter ap. i układów
hydraulicznych - 721 667 199
Ucząca się (pilne) - 19 lat, niepaląca,
potrzebuje pracy w weekendy (w tygodniu może być popołudniami) - 723
529 220
Uczciwy budowlaniec - podejmę
pracę w budownictwie wszelkie prace
budowlane duże doświadczenie. Wszelkiego typu wykończenia, łazienki - 791
295 059
Uczciwy i miły uczeń technikum szuka pracy na ferie. Nawet na 3 zmiany
- 783 542 545
Uczennica L.O zaocznego - jestem
dyspozycyjną, odpowiedzialną, szybko
uczącą się osobą. Uczę się w systemie
zaocznym. Mam 20 lat - 661 571 110
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Uczeń zaoczny - podejmę prace od
zaraz, znam j. niemiecki oraz posiadam
aktualną książeczkę sanepidu - 509
262 091
W budowlance - szukam pracy w wykończeniach i remontach dobra znajomość
i doświadczenie samowystarczalność,
auto i prawo jazdy - 607 155 727 lub
75 755 33 66
W hurtowni, kierowca - lub jako pomocnik kierowcy, dyspozycyjny, wykształcenie pomaturalne - 505 288 212
W ochronie lub w sklepie - 781 957
491
W trybie nocek - kierowca, blacharz lakiernik, stróż, praca w piekarni - 606
190 898
W weekendy - dyspozycyjny znający
się praktycznie na wszystkim. Praca
dorywcza lub na stale. Z Góry - 725
079 753
Własna działalność - mężczyzna
30 lat dyspozycyjny, prawo jazdy B,
auto, doświadczenie jako kurier - 515
128 304
Własne auto - jako kierowca, posiadam własne dostawcze i osobowe. Inne
propozycje - 793 945 797
Wokalistka - zatrudnię się jako
wokalistka do odpowiedzialnego zespołu
muzycznego. Mam 20 lat i doświadczenie w tej branży. Proszę dzwonić po
16stej - 667 268 917
Z wykształcenia technik żywienia podejmę każdą pracę - 793 935 722
Zbrojarz - betoniarz - kilkunastoletnie
doświadczenie na tym stanowisku, umiejętność czytania rysunku technicznego.
Wykształcenie zawodowe. Możliwość
wyjazdu do pracy w Polskę - 075 75
57 951
Zdecydowanie - w charakterze
pracownik ochrony (obiekty handlowe)
lub dozorca konserwator (złota raczka),
również w hurtowni, sklepie dział ogrodniczy znajomość branży. Prawo jazdy
kat. B - 600 696 893
Złota rączka - mam 27 lat i duże
doświadczenie w budownictwie (płyty
k/g, gładzie, tynki, kafle, malowanie,
elektryka). Znam się również na ogrodnictwie, obsługa komputera. Ponadto
posiadam prawo jazdy kat. B - 798
188 181
Złota rączka - w budownictwie. Umiem
to, co każdy dobry budowlaniec powinien umieć. 15 lat pracy w Polsce i za
granicą. Jestem rzetelny sumienny i
pracowity - czekam na poważne oferty
- 693 578 415
Złota rączka - wymienię żarówkę,
odmaluję pochlapaną ścianę, położę
tapetę, naprawię, kran itp. - 697 816
955

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe - na Zabobrzu, najchętniej
Zabobrze III Jeldom lic. 3059 - 668
667 637
2 pokojowe Zabobrze - 40 m2 z balkonem na Zabobrzu, parter, I albo II piętro
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
3 pokojowe - Zabobrze III - bardzo pilnie
poszukuje mieszkania, nie wieżowiec
i nie ostatnie piętro - lic.3059 - 602
727 242
4 pokojowe - na Zabobrzu - Jeldom lic.
3059 - 600 434 800
Do remontu - mieszkanie do 80 tys.
zł. - 600 434 800
Dom do remontu - w okolicach Jeleniej
Góry (do 15 km) do 200 tys. - 604
867 757
Mieszkanie - może być w Jeleniej
Górze lub okolicach np. Piechowice.
PILNE! Zdecydowany KLIENT! 9549 793 363 574
Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze na ulicy Kopernika - 607 287
415
Mieszkanie do 110 tys. - Jelenia Góra,
Zabobrze lub okolice - bez pośredników!
Minimalnie 38 m2 - 883 481 186
Pilnie 3 pokojowe - 3 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu Jeldom lic. 3059 - 602
727 242
Pilnie 3 pokojowe Zabobrze III - nie
wieżowiec. lic. 3059 - 602 727 242
Poszukujemy mieszkania - 3 pokoje
w JG dla zdecydowanego klienta w
rozsądnej cenie. Nieruchomości Sudety
- 723 879 969

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
2 pokojowe (1/2 domu w Sobieszowie) - 667 268 932
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

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 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
DOM bliźniak w Cieplicach - 250 m2
lub wynajmę oraz dom wolnostojący
- 603 139 918
SPRZEDAM lub zamienię pół domu parter, własność - 781 050 813
292656. 105 i 120 tys. - dwa mieszkania
dwupokojowe o powierzchni 35 m2 i 43
m2 w centrum miasta. Po generalnym
remoncie: wymienione okna na nowe
PCV, nowe drzwi, gładź gipsowa, nowy
piec gazowy dwu funkcyjny lic. 5524 600 406 805

292625. 2 pokojowe - 50 m2, parter
Szklarska Poręba, dobra cena NM5877
- 500 122 446
293207. 2 pokojowe - ciekawe mieszkanie położone w centrum miasta w
solidnie wyremontowanej kamienicy
o powierzchni 57 m2 rozsądna cena
- 698 387 734
293713. 2 pokojowe Karpacz - w
centrum Karpacza, po kapitalnym
remoncie, 3 piętro, niski czynsz 165
zł. lic. 3059 - 602 727 242
293995. 3 pokojowe Kiepury - bardzo
słoneczne mieszkanie - na wysokim
parterze 63 m2. Lic. 6311 - 501 167
262
293666. 4 pokoje - ładne duże mieszkanie na 3 piętrze w ładnej kamienicy
po remoncie - 84 m2, cena 230 tys.
- 698 387 734
290997. 54 m2 Zabobrze II - doskonała lokalizacja, dobry rozkład, słoneczne trzy pokoje, atrakcyjna cena,
lic. 5524 - 662 112 344
293252. 6 zł./m2 grunt budowlany 2,58 ha gruntu w Trzcińsku ujętego
w studium pod budowę obiektów
turystyki i rekreacji. Widoki na Karkonosze i okoliczne Pogórza. Piękny
otwarty teren za jedyne 154 tys. zł. Lic.
5124 - 603 491 335
293248. 72m2 ścisłe centrum 3-pokojowe mieszkanie na I piętrze na
początku ulicy Wolności, ogrzewanie
gazowe + kominek, mieszkanie po
remoncie do odświeżenia. Lic.5124
- 603 491 335
290951. Atrakcyjne trzypokojowe ładne 63 m2 z balkonem na pierwszym
piętrze w zadbanej kamienicy. Cena
237 tys. zł Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308

292603. Centrum - ładne, przestronne,
w bud z cegły, 2 pokojowe, II p. 46 m2,
w cenie meble kuchenne oraz AGD, po
remoncie, nowe instalacje, Pelkom lic.
zaw. 10750 - 501 181 875
293719. Cieplice - 3 pokojowe 50 m2,
po remoncie, wymaga odświeżenia
180 tys. do negocjacji - lic. 4566 - 757
525 045
292620. Cieplice - 3 pokojowe 60 m2
po remoncie w 4 rodzinnej kamienicy
NM 5877 - 500 122 446
290973. Cieplice - dwupokojowe mieszkanie na Oś., Orlim III piętro,
balkon, cena 150 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
293805. Cieplice - mieszkanie - 2
pokojowe 40 m2, parter, ładne, po
wymianie instalacje wod. – kan. i
elektryczna w cenie tylko 135 tys.
sprzedamy Euro-Dom lic. 4566 - 695
384 914
291313. Deweloperskie - nowe atrakcyjne mieszkania w Cieplicach. Blisko
parku, budynek z windą. Roksanes
Żukowski - lic nr 7867 - 508 240 831
291030. Dobra cena - za nowy, nieduży, komfortowy, wyposażony dom
w zabudowie segmentowej N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
293181. Dom - szeregówka - Sobieszów z widokiem na Chojnik. Cena
460 tys. zł. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
293363. Dom o wielkim potencjale
- wolnostojący 245 m2 wraz z wolnostojącym budynkiem gospodarczym
76 m2, w okolicach Jeleniej Góry - 608
476 183 i 608 021 872

293837. 106 tys. zł. na Zabobrzu - 2
pokojowe na Zabobrzu II, 35,2 m2, 2
piętro, Nr lic 7867 - 508 240 825

293800. Atrakcyjny dom - Zadbana
szeregówka w Sobieszowie Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604-508-308

293082. Dom w Kowarach - poniemiecki, po remoncie, 200 m2 pow.
całkowitej, pomieszczenia gospodarcze, usytuowany na działce 4319 m2,
(całość budowlana). NŻ Lic 9549 - 667
219 752

293075. 108 000 zł mieszkanie - 35
m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie,
wysoki parter w kamienicy, bliskie centrum jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752

293671. Bardzo ładne mieszkanie - w
kamienicy w centrum miasta po kapitalnym remoncie 93 m2 na pierwszym
piętrze z dwoma balkonami N.Ż Lic.
9549 - 509 156 552

293818. Dwupokojowe z garażem Mieszkanie w nowej kamienicy blisko
centrum. Cena mieszkania 185 tys.
garażu 15 tys. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308

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

292389. Jednopokojowe Kiepury - bez
pośredników, 36 m 2, 2 piętro, tanie w
utrzymaniu, 119 tys. Kiepury 27 - 501
736 644

291316. Szklarska pensjonat - stylowy
obiekt mieszkalno-pensjonatowy blisko
centrum. Roksanes Żukowski - lic. nr
7867 Abn Stępień - 508 240 831

292623. Komfortowe - Cieplice - parter
nowe super wykończenie 68 m2, salon
z aneksem 2 sypialnie NM5877 - 500
122 446

293251. Willa ok. Morcinka - przedwojenna willa o powierzchnia użytkowa 160
m2, działka 600 m2, garaż na 2 auta, po
kapitalnym remoncie, Pelkom Lic. zaw.
10750 - 501 181 875

293811. Leśne zacisze - dom - Ładny,
funkcjonalny dom, na dużej zadbanej
działce, ze stawem. Cena 850 tys.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308

290960. Wiłkomirskiego - mieszkanie
dwupokojowe na I piętrze. Cena 175
tys. zł. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308

291315. Lokale usługowe - nowe lokale
w stanie surowym, możliwość wykończenia pod klienta. Roksanes Żukowski - lic.
nr 7867 - 508 240 831

290959. Zabobrze dwupokojowe mieszkanie 47 m2 na II piętrze z balkonem. Cena 150 tys. zł Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308

293086. Ładna i duża kawalerka - po
remoncie w cichej okolicy Jeleniej Góry
- dobra cena NŻ - 698 387 734

293184. Zabobrze III - 51 m2 - I piętro
- Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308

293667. Mały domek - w Podgórkach
100 m2 do remontu na działce 23 ar z
garażem i budynkiem gospodarczym. Z
pięknymi widokami N.Ż Lic. 9549 - 509
156 552

290971. Zadbany dom na wsi - Niedaleko Jeleniej Góry 7 km. Po remoncie
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308

293289. Mieszkanie - bardzo ładne i
duże, czteropokojowe, mieszkanie w
ścisłym centrum Jeleniej Góry. W bardzo
dobrym stanie technicznym po remoncie
- 698 387 734
293079. Mieszkanie 54 m2 - na Kiepury.
Dwa pokoje, drugie piętro, 180 000 zł do
negocjacji. NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
293664. Mieszkanie Karpacz - 3 pokojowe mieszkanie w bloku NM5877 - 500
122 447
293726. Mieszkanie Karpacz - ładne
3-pokojowe na I piętrze, 65 m2, atrakcyjna cena - 500 122 447
292655. Naprawdę warto - tylko 2963 zł.
za metr. Oferuję mieszkanie położone na
II piętrze w bloku z windą. Mieszkanie
składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz
WC. 54 m2. Bardzo dobry rozkład - lic.
5524 - 600 406 805
293526. Nowe mieszkania Cieplice - dla
Wymagających, przy powstających
Termach Cieplickich obok Biedronki
Pod Koroną ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, balkony,
parki, 7 okien na mieszkanie - info@
dom-pol.com
293794. Nowy dom - 560 tys. - Blisko
centrum Jeleniej Góry, nowy zamieszkały dom bliźniak. Wykończony z
dobrych materiałów. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
293177. Nowy dom - w ciekawej,
spokojnej lokalizacji z widokiem na
Karkonosze. Obrzeża Jeleniej Góry.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 869 172
293660. Nowy dom z pięknymi - widokami 11 km od Jeleniej Góry przy drodze na Szklarską Porębę. Na działce
1410 m2. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 9549 - 509 156 552
290957. Okazja dom - 465 tys. - Dom
w Jeżowie Sudeckim blisko Zabobrza,
na działce 1000 m, salon z otwartą
kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, WC.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604-869-172

108 000 zł mieszkanie - 35 m2 2 pokoje,
jeden z aneksem kuchennym, po
kapitalnym remoncie. Pierwsze piętro
w kamienicy, bliskie centrum Jeleniej
Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
119 tys. 36 m2 - Kiepury 2 piętro, bez
pośredników - 502 175 903
125000 - mieszkanie okolica ul. Złotniczej 2 pokoje 125000 lic. nr: 7867
ABN Stępień - 514 600 102
2 pokoje Kiepury - 54 m2 po generalnym remoncie. NL. 5908 Ncity - 695
034 321
2 pokojowe - 108 tys. - blisko centrum w bud z cegły, po kapitalnym
remoncie 2 pok. Pelkom Lic. zaw.
10750 - 501 181 875
2 pokojowe - 50 m2, Ip. rejon Malczewskiego Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292
2 pokojowe 43 m2 120000 zł. - mieszkanie po kapitalnym remoncie, okna
PCV, instalacje, gładzie. Wysoki
parter, bezczynszowe, w kamienicy
blisko ścisłego centrum miasta - lic.
3059 - 602 727 242
2 pokojowe centrum - 2 pokojowe,
43 m2 po kapitalnym remoncie,
atrakcyjna cena. Pelkom lic. zaw.
10750 - 501 181 875
2 pokojowe centrum - w centrum
miasta po kapitalnym remoncie 108
000 zł. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
2 pokojowe Kowary - mieszkanie 38
m2 w atrakcyjnej cenie, os. odp. zaw:
R.Żukowski lic. 7867 - 508 240 828
2 pokojowe mieszkanie - 38 m2 w
Cieplicach. 85.000 zł. NKOP lic. 6572
- 509 908 800
2 pokojowe mieszkanie - na Kiepury,
powierzchni 50 m2. 130 tys. Lic. 7453
- 785 535 613
2 pokojowe, 3 piętro Zabobrze Ładne dwa pokoje z dużym balkonem
na Zabobrzu, niski czynsz 200 zł.,
140000 zł. do negocjacji - lic. 3059
- 602 727 242

292589. Okolice Żeroma - 3 pokojowe,
75 m2, na Ip. ładne, przestronne,
słoneczne, nowe ogrzewanie gazowe,
Pelkom lic. zaw. 10750 - 501 181 875

28 000 zł., działka - budowlana,
3709 m2, prąd przy działce, ładnie
położona, w Pasieczniku. NŻ Lic
9549 - 667 219 752

290954. Piechowice M 3 - zadbane
mieszkanie w Piechowicach, trzypokojowe do sprzedaży. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308

3 pokoje - atrakcyjne trzy pokoje.
Po remoncie. Bardzo dobra cena.
Pierwsze piętro, balkon. cisza i
spokój. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574

293179. Piechowice- trzypokojowe
- Mieszkanie w bloku z ładnym balkonem III piętro Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308

3 pokojowe - 52 m2, parter - bloki
Cieplice 165 tys. Euro-Dom - 601
540 292

292045. Pilne - domy - w zabudowie
bliźniaczej, stan deweloperski z bardzo
ładną lokalizacją N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854

3 pokojowe - Kiepury - w okolicy
poczty, 4 piętro, 3 pokojowe, zadbane
63 m2, duży balkon z ładnym widokiem lic. 5524 - 503 111 466

292041. Pilnie 3ha - gruntu w bardzo
dobrej lokalizacji. N.Żebrowscy lic.
9549 - 505 074 854

3 pokojowe - na Kiepury, do remontu,
63 m2 Lic. 5908 - 695 034 321

293298. Pilnie w kamienicy - secesyjnej
przy ulicy Matejki mieszkanie dwu i
trzypokojowe po remoncie kapitalnym
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

3 pokojowe - pilnie poszukuję
mieszkania na Zabobrzu III - nie w
wieżowcu, ewentualnie w nowych
budynkach przy Moniuszki - lic. 3059
- 602 727 242

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

3 pokojowe 185000 zł. - mieszkanie z
bardzo niskim czynszem 118 zł, dwupoziomowe, koło parku Kościuszkowskiego, ładna kuchnia, na podłogach
deski sosnowe, na ścianach gładzie,
łazienka z wanną - lic. 3059 - 602
727 242
3 pokojowe 65 m2 - rozkładowe, słoneczne mieszkanie na pierwszym
piętrze w bloku czteropiętrowym. Okolice
Urzędu Miasta Lic. 5877 - 515 285 788
3 pokojowe Kiepury - na wysokim
parterze o powierzchni 63 m2, bardzo
słoneczne. Pośrednik - Lic. 6311 - 501
167 262
3 pokojowe mieszkanie - na osiedlu
XX-lecia. Cena do negocjacji - 726
757 981
30 000 zł działka - budowlana, 3709
m2, prąd przy działce, ładnie położona,
w Pasieczniku. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
43 m2 - 120000 zł. - mieszkanie dwupokojowe z aneksem kuchennym,
blisko ścisłego centrum Jeleniej Góry, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe. lic.
3059 - 602 727 242
52 m2 centrum - dwupokojowe na
drugim piętrze, czynsz 93 zł, własne
ogrzewanie gazowe, lic. 5524 - 662
112 344
52 m2 tylko 140 tys. - ładne mieszkanie dwupokojowe w Centrum, drugie
piętro, czynsz tylko 93 zł, lic. 5524 - 662
112 344
54 m2 Zabobrze II - ładne trzypokojowe
mieszkanie na drugim piętrze, atrakcyjna
cena - lic. 5524 - 662 112 344
58 000 zł działka - budowlana, 1372 m2,
prąd, studnia, dojazd drogą asfaltową.
Dziwiszów. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
59 m2 Kiepury 140000 zł. - mieszkanie
trzypokojowe na niskim parterze na
Zabobrzu III. Bardzo atrakcyjna cena
jeszcze do negocjacji. lic. 3059 - 602
727 242
60 m2 - w centrum jeleniej, 2 duże pokoje
z możliwością zrobienia trzech - 148.000
2.500 ZA 1 m2. Nl. 5908 - 695 034 321
62 m2 w wieżowcu - mieszkanie, 3 pokojowe, po remoncie, bardzo słoneczne,
dziesiąte piętro, piękne widoki. 207 000
zł. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
63 m2 Kiepury - mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze, okolice ZUSu,
czynsz tylko 230 zł, lic. 5524 - 662
112 344
69.5 m2 - 189000 zł. Zabobrze II - 3 pokojowe na parterze, Zabobrze II, z dużym
balkonem, rozkładowe. Mieszkanie
wymaga częściowego remont. Łazienka
i WC oddzielnie - 602 727 242
70 m 190000 zł. Zabobrze - mieszkanie
trzypokojowe na Zabobrzu II, na wysokim parterze, mieszkanie rozkładowe,
duże, wymaga częściowego remontu.
lic. 3059 - 602 727 242
93 m2 za 180 tys. - właściciel - mieszkanie w Świeradowie - Zdroju w pobliżu
GONDOLI. Bezczynszowe niewymagające remontu! Zdjęcia mailem - 793
392 735
APARTAMENT Karpacz - ładne 64 m2
2 pokojowe na I p. w budowli z cegły,
ogrzewanie gazowe. Pelkom lic. zaw.
10750 - 501 181 875
ATRAKCYJNE trzypokojowe - mieszkanie w zadbanej kamienicy, niedaleko
centrum, 63 m2, I piętro. Balkon. Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
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. N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
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OG£OSZENIA
CIEPLICE - Os Orle - 3 pokoje, IV p.
Sprzedam bez pośredników. Możliwość
dokupienia garażu - 603 502 232

DOM wolnostojący - nowy z 2006 rok,
159 m2 pow. na działce 850 m2 w dobrej
cenie NM5877 - 500 122 446

CIEPLICE 63 m2 - po remoncie z ogrodem Lic. 5877 - 515 285 788

DWUPOKOJOWE 110 000 - po kapitalnym remoncie, blisko centrum Jeleniej
Góry! Więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odp. zaw. Roksanes Żukowski
nr lic. 7867 - 519 350 100

DO sprzedania słoneczne 2-pokojowe
- mieszkanie, wszystkie media nowe,
okolice Morcinka, 50 m2, cena 172000
zł. WM Nieruchomości - 502 180 447
DOCHODOWA kamienica - centrum
Leśnej, 1200 m2. Osoba odp. zaw. Roksanes Żukowski nr lic. 7867 Więcej inf.:
Joanna Szwarga - 519 350 100
DOCHODOWE grunty - na terenie znanego ośrodka sportów - 603 954 845
DOM - 378 000 zł. - w Wojcieszycach,
działka 600 m2. Pelkom Lic nr 9482 606 405 109
DOM 179 tys. zł. - 14 km od Jeleniej
Góry, stan surowy zamknięty, powierzchnia użytkowa 150 m2, działka 800 m2,
bez pośredników - 696 421 853
DOM 230 tys. zł - dom w Trzcińsku z
dogodnym dojazdem, ładnymi widokami.
Dom przedwojenny 160 m2, działka 600
m2. Cena do negocjacji Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
DOM do kapitalnego remontu - okolice
Jeleniej Góry, działka 600 m2. Cena
105000 zł. WM Nieruchomości - 502
180 447
DOM do kapitalnego remontu - w
Jeżowie Sudeckim. Działka ok. 600 m2.
Tylko 120 tys. do negocjacji. Pilne - 501
563 434
DOM do remontu - na działce 3200 m2
przy ul. Wrocławskiej - 603 954 845
DOM Jelenia Góra - położony w poszukiwanej dzielnicy JG, blisko centrum,
bardzo zadbany, po remoncie. Pelkom
nr lic. 10750 - 691 210 677
DOM mieszkalny - Podgórzyn, 180 m,
4 sypialnie (dwie z antresola), salon z
kominkiem, jadalnia, nowa kuchnia,
ogrzewanie gaz, garaż, ogród - 508
126 143
DOM Sobieszów - dom wolnostojący,
poniemiecki 120 m2, działka 767 m2,
w dobrym stanie technicznym, lic. 5524
- 662 112 344
DOM stan developerski - jednorodzinny
na obrzeżach Jeleniej Góry do własnego
wykończenia, spokojna lokalizacja Lic.
5124 - 603 491 335
DOM w Jeżowie - energooszczędny
Ewelina Jarząbek ABN Stępień Nieruchomości os. odp. R. Żukowski nr lic.
7867 - 514 600 108
DOM w Karpaczu - bardzo atrakcyjna
oferta. Powierzchnia działki ok. 900 m2
powierzchnia domu ok. 290 m2. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja oraz cena 497tyś
do negocjacji. Polecam. N.Ż. lic. 9549 793363 574
DOM w Piechowicach - po remoncie,
cena 370.000 zł. Ewelina Jarząbek
ABN Stępień Nieruchomości os. odp. R.
Żukowski nr lic. 7867 - 514 600 108

PRENUMERATA

DOM w zabudowie bliźniaczej - 146
m2 w stanie developerskim, łączony
garażami, lic. 5524 - 662 112 344

DWUPOKOJOWE centrum - ładne
mieszkanie 52 m2, drugie piętro, czynsz
tylko 93 zł, lic. 5524 - 662 112 344
DWUPOKOJOWE mieszkanie - 55 m2,
po remoncie, 2 piętro. Lic. 8151 - 600
258 703
DZIAŁKA budowlana - ładna widokowa
działka z ZK przy działce, 1000 m2 tylko
70000 zł, lic. 5524 - 662 112 344
DZIAŁKA - w Wojcieszycach 3000 m.
- 600 258 703
DZIAŁKA Jeżów Sudecki - 2500 m2
od strony Zabobrza, piękne widoki, lic.
5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Jeleniej Górze - ul. Cieplicka
1567 m2 - 605 594 123
DZIAŁKA z pięknym widokiem - na
panoramę Karkonoszy. Okazyjna cena!
- 510 278 959
DZIAŁKI budowlane - 1463 m lub
1395 m w Ścięgnach/k Karpacza - 692
496 481
ELEGANCKIE mieszkanie - 2 pokojowe na parterze w bloku 4 piętrowym
o powierzchni 54,50 m2, środkowe, po
remoncie, duży balkon, kuchnia - meble
w zabudowie i sprzęt AGD w cenie,
Zabobrze lic. 2400 - 669 620 071
ELEGANCKIE mieszkanie - 2-pokojowe
o powierzchni 54 m2 na II-piętrze w
budynku III-piętrowym, Zabobrze III,
słoneczne, kuchnia w zabudowie, przestronna łazienka.lic.2400 - 669 620 071
GARAŻ - Wzgórze Grota Roweckiego
- 502 180 447
JANOWICE Wielkie - sprzedam dom w
trakcie remontu, działka 1500 m2 - lic.
4566 - 601 540 292
JELENIA Góra centrum - mieszkanie
2 pokojowe, 46 m2, kuchnia połączona
z salonem umeblowana i wyposażona
w sprzęt AGD. Ogrzewanie z sieci.
Koszty m-czne TYLKO 90 złotych. - 601
540 292
KAMIENICA – Lubań - centrum - 360
m2- 6 mieszkań, lokal handlowo-usługowy, miejsca parkingowe! Doskonała
inwestycja! Osoba odp. zaw. Roksanes
Żukowski nr lic. 7867 Więcej inf.: Joanna
Szwarga - 519 350 100
KAMIENICA, Jelenia Góra - 1034 m2, 2
300 000! Doskonała inwestycja - Osoba
odp. zaw. Roksanes Żukowski nr lic.
7867 Więcej inf.: Joanna Szwarga - 519
350 100
KARPACZ - mieszkanie na parterze w
kamienicy w centrum miasta, powierzchnia 41 m2, mieszkanie po remoncie do
wprowadzenia - lic. 4566 Euro-Dom
- 601 540 292

KARPACZ apartament - 64 m2 w
Karpaczu z ładnymi widokami, blisko
wyciągu narciarskiego. Cena 288 tys. zł
do negocjacji Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
KAWALERKA 26 m2 - przy ul. Karłowicza na trzecim piętrze. Czynsz ok. 140
zł. miesięcznie. Cena 110 000. - 795
869 070
KIEPURY - 51 m2 - 2 pokojowe na 3 piętrze przy ul. Kiepury. Słoneczny balkon,
wygodny układ pokoi, atrakcyjna cena!
lic. 5524 - 503 111 466
KIOSK typu Ruch - przyłącze prądu
odmalowany przygotowany do otwarcia
cena 1500 lub wynajmę - 509 608 343
KOMFORTOWA szeregówka na Zabobrzu - 100 m2, salon, kuchnia, łazienka,
2 sypialnie, w pełni umeblowane. Cena
1500 zł./mc lic. zaw.1749 - 509 596
339
KOMFORTOWY dom - na działce 2200
m2, obrzeża Jeleniej Góry - Lic. 4566 695 384 914
KWALERKA 27 m2 - w spokojnej dzielnicy z widokiem na góry. Cena: 98000 zł,
WM Nieruchomości - 502 180 447
LOKAL 80 m2 - w pełni wykończony,
b. wysoki standard, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe, parking - 513
098 128
LOKAL handlowo-usługowy 40m2 - w
Szklarskiej Porębie Dolnej 1km przed
hotelem Las, przy głównej trasie JG Szklarska 39000 - 509 263 111
ŁADNA duża kawalerka - po remoncie,
bardzo dobra cena, ciekawa i spokojna
lokalizacja - 698 387 734
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
M2 za Carrefourem - słoneczne mieszkanie na 2 piętrze z pięknym widokiem
na Górę Szybowcową, zlokalizowane
w spokojnej, zielonej części Zabobrza.
Atrakcyjna cena - 3100 zł./m2! lic. 5524
- 503 111 466
MIESZKANIA - 3 pokojowe Cieplice,
bloki 48 m2, 52 m2, 54 m2 w cenie do
180 tysięcy Lic. 4566. Euro-Dom - 601
540 292

MIESZKANIE 140 000 zł. - Paderewskiego, 2 słoneczne pokoje. Balkon,
piwnica. Po kapitalnym remoncie. Osoba
odp zawodowo: Banaszak Dorota nr
licencji 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 2 pokoje - 46 m2. Balkon,
piwnica. Ulica Paderewskiego 140 000
zł. Osoba odp. zawodowo: Banaszak
Dorota nr licencji 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 2 pokojowe - II piętro,
kamienica po remoncie, czynsz 108 zł.,
cena 125 tys. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE 2 pokojowe - na osiedlu
Orlim - Cieplice. Metraż 38 m2. Kafelki,
panele podłogowe, nowe okna. Bez
pośredników. Zapraszam do oglądania
- 506 848 674
MIESZKANIE 2 pokojowe - po kapitalnym remoncie w kamienicy w centrum
o powierzchni 54 m2, na I-piętrze, nowe
okna i podłogi, niski czynsz, do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości Szymkiewicz - lic. zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Szklarskiej Porębie o powierzchni 47 m2 po
kapitalnym remoncie do zamieszkania
od zaraz - 517 353 026
MIESZKANIE 2 pokojowe - Zabobrze 2
słoneczne, 40 m2, balkon, po częściowym remoncie, nowe okna, budynek
ocieplony, niski czynsz 150 tys. - 602
485 076
MIESZKANIE 3 pokojowe - rozkładowe, słoneczne z dużym balkonem
o powierzchni 53,90 m2 w bloku
4-piętrowym, Zabobrze II, atrakcyjna
cena.lic.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 82 m2 - 2 poziomy, 3
pokoje, po remoncie, nowe instalacje, z
kominkiem, umeblowane. Cena 238000
zł. WM Nieruchomości - 502 180 447
MIESZKANIE 86 m2 - w Piechowicach
lub zamienię na mniejsze z dopłatą - 698
821 878
MIESZKANIE bezczynszowe - w Jeleniej Górze 60 m2 cena 90.000. Bez
pośredników i prowizji. Doskonała oferta
na własne mieszkanie - 509 056 345
MIESZKANIE Malczewskiego - 51 m2,
3 pokoje, III p., po remoncie. Możliwość
dokupienia garażu. Bez pośredników 661 029 447

MIESZKANIE - 50 m2, deweloperskie I
p., cena 132 tys. lic.4566 - 601 540 292

MIESZKANIE ok. Morcinka - 2-pokojowe
o powierzchni 50 m2 na I-piętrze w
budynku wielorodzinnym, słoneczne,
ogrzewanie gazowe etażowe, niski
czynsz, zadbana klatka schodowa,
zielona i cicha okolica - lic.2400 - 669
620 071

MIESZKANIE - bardzo ładne 4 pokojowe na II-piętrze o powierzchni 86 m2,
Zabobrze, blok IV-piętrowy, mieszkanie
środkowe, rozkładowe, ciepłe, blok
ocieplony, czynsz 380 zł/m-c. lic. 2499
- 669 620 071

MIESZKANIE ok. Morcinka - bardzo ładne 2-pokojowe na II-piętrze o
powierzchni 52 m2, rozkładowe, słoneczne, bardzo ciepłe, dobry standard,
czynsz 260 zł./m-c, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071

MIESZKANIE - bezczynszowe 4 pokoi
120 m2, garaż, co własne, media miejskie, tv kablowa, Internet - 605 268 746

MIESZKANIE parter w centrum - 107 lub
45 m2 nadające się na lokal usługowy 502 538 844

MIESZKANIE - 2 pokoje. po remoncie.
47 m2. Bardzo atrakcyjna lokalizacja
oraz cena. Polecam N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
1,50
za sztukę
26 tygodni
1,40
za sztukę
52 tygodnie
1,30
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

MIESZKANIE w centrum - 3-pokojowe
na II-piętrze w kamienicy o powierzchni
71 m2, rozkładowe, doskonała lokalizacja, czynsz 220 zł/m-c, atrakcyjna cena
- lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w Cieplicach - 3 pokojowe na I-piętrze w bloku 3 piętrowym
o powierzchni 67,40 m2, duży balkon
doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w Jeleniej Górze - kamienica, 38 m2, 2 piętro, rozkładowe, cena
128000 lic. 11965 - 514 893 882
MIESZKANIE w Mysłakowicach - 2
pokojowe 44 m2 - bezczynszowe z
garażem i ogródkiem - 508 770 482
NOWY dom w Sosnówce - na pięknej
działce w bardzo atrakcyjnej cenie - 601
741 483
OKAZJA - mieszkanie - 2 pokojowe na
Kiepury, 50 m2. 130 tys. Lic. 7453 - 785
535 613
OKOLICE Żeroma - 3 przestronne 75
m2, I p. w budownictwie z cegły, nowe
ogrzewanie gazowe, nowe okna Pelkom, lic. zaw. 10750 - 501 181 875
PARK Sudecki 49 m2 - wykończone
umeblowane 265 tys. - 888 221 321
PAWILON - usługowo-handlowy 76 m2
dwupoziomowy w centrum JG. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
PENSJONAT w Karpaczu - działający,
cena 950.000 zł - wyposażony, „do
wejścia” Ewelina Jarząbek ABN Stępień
Nieruchomości os. odp. R. Żukowski nr
lic. 7867 - 514 600 108
PIĘKNY dom w Dziwiszowie - 130
m2, działka 3700 m2. Os. odp. zaw.
Dominika Stępień, lic. zaw. 5627 - 508
240 823
SŁONECZNE 2-pokojowe mieszkanie - z aneksem, z dzialka, spokojna
dzielnica, 48 m2, cena 166000 zł., WM
Nieruchomości - 502 180 447
SPRZEDAM lub zamienię - 74 m2
ścisłe centrum Jeleniej Góry, 3 pokojowe
na mniejsze bez pośredników - 791
961 112
SPRZEDAM lub zamienię - na kawalerkę
54 m2 na Zabobrzu II, 3 pokojowe, duży
balkon, własnościowe, bezczynszowe,
rozkładowe, piękne widoki, bardzo dobra
lokalizacja - 502 784 697
STANISZÓW - działka - 1900 m2 z
pozwoleniem na budowę 2 domów
mieszkalnych jednorodzinnych sprzedam lic. 4566 - 601 540 292
ŚWIERADÓW - 2 pokoje 240 000 lic.
nr:7867 Abn Stępień - 514 600 102
TANIE mieszkanie - 2 pokojowe o
powierzchni 54 m2 na I-piętrze Zabobrze, blok po termomodernizacji, rozkładowe, duży balkon od południa, okna
nowe, niski czynsz, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - 2-pokojowe o
powierzchni 38,90 m2, na parterze w
bloku 4-piętrowym na Zabobrzu, ocieplony, ładna klatka schodowa, bardzo
dobra lokalizacja, czynsz 162 zł/m-c - lic.
2400 - 669 620 071
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TANIE mieszkanie - bardzo ładne 3
pokojowe o powierzchni 55,65 m2 na IIIpiętrze w bloku 4-piętrowym, środkowe,
ciepłe, rozkładowe, zadbane, doskonała
lokalizacja, 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 do negocjacji
- lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - po remoncie 2
pokojowe o powierzchni 47,55 m2,
rozkładowe, środkowe o dobrym standardzie, Zabobrze, blok 4-piętrowy,
czynsz 270 zł./ m-c, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
W kamienicy - secesyjnej 3 pokojowe
rozkładowe, z balkonem, 112 m2 - 320
tys. lic. 4566. - 757 525 045
WILLA ok. Morcinka - willa poniemiecka
po kapitalnym remoncie o powierchnia
użytkowa 160 m2, działka 600 m2, garaż
na 2 auta, cena 850 tys. Pelkom lic. zaw.
10750 - 501 181 875
WODOMIERZE i plombowanie - Szybko
i kompleksowo. Partner ﬁrmy Wodnik
Pogotowie Techniczne Złota Raczka 513 067 750
ZABOBRZE III - mieszkanie 2 pokojowe,
54 m2. II piętro umeblowana i wyposażona kuchnia - lic. 4566 Euro-Dom - 695
384 914
ZMODERNIZOWANE - do indywidualnego wykończenia 2 pokojowe
mieszkanie centrum Jeleniej Góry.
Wykończenie pod zamieszkanie w
cenie. Cena 124000 zł. WM Nieruchomości - 502 180 447
ZMODERNIZOWANE 2 pokojowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry.
Nowe instalacje, 32 m2 - cena 119500 zł.
WM Nieruchomości - 502 180 447

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
KAWALERKA w Sobieszowie, umeblowana - 667 268 932
POKÓJ z kuchnią 36 m2, ogrzewanie
gazowe, parter koło Małej Poczty 750
zł. + media - 660 670 990
DO wynajęcia, sprzedaży dom połowa domu, nowy w Cieplicach
- 603 139 918
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
POKÓJ parze pracującej lub uczącej
się - może być 1 osoba. Używalność
kuchni i łazienki - 075 64 27 017
POKÓJ, do uzgodnienia - 75 75 215
95, 695 605 043
MIESZKANIE dwupokojowe w Cieplicach z miejscem parkingowym 800 +
kaucja + liczniki - 502 351 405
POKOJE na ferie zimowe - Karkonosze - agroturystyka 25 zł za osobodobę - 605 209 637
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Regulamin

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

og£oszenia

Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka, parking. Cisz i spokój Wojcieszyce 900 zł - bez dopłat - 605
209 637
2 pokoje Kiepury - całkowicie umeblowane, od zaraz.1100 zł. czynsz - 502
399 088
2 pokoje na Kadetów - bardzo ładne
po remoncie. 63 m2. Atrakcyjna oferta.
Cisza i spokój, ale blisko do centrum.
Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793 363 574
2 pokoje umeblowane - ul. Warszawska
1200 zł. w tym czynsz + media. Kaucja
za 2 miesiące - 601 910 621
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów
J.Góra, nowe, przestronne, duża wyposażona kuchnia, od lutego 1000 zł +
opłaty - 607 785 776
3 pokojowe - Zabobrze 1200 zł.+ liczniki
- 697 183 433

Mieszkanie - Zabobrze 43 m2, 3
pokoje wynajem 1000 zł. od lutego - 691
432 207
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie
umeblowane. Do wynajęcia od już.
40 m2. Polecam. N.Ż. lic. 9549 - 793
363 574
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu. Cena 700 zł. + czynsz, media i
kaucja - 693 067 202
Mieszkanie 2 pokojowe - należy
we własnym zakresie zrobić centralne
ogrzewanie lub kominek - 695 653 260
Mieszkanie 3 pokoje - od już, po
remoncie. 78 m2. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja oraz cena. POLECAM. N.Ż.
lic. 9549 - 793 363 574
Mieszkanie 75 m2 - w Cieplicach. Lic.
8151 - 600 258 703

3 pokojowe 50,80 m2 - po remoncie
1.300 + opłaty - 781 075 527

Mieszkanie dwupokojowe - częściowo umeblowane Zabobrze 2 - 900
zł. - 502 361 967

4 pokojowe mieszkanie - na Wojska
Polskiego. Lic. 8151 - 600 258 703

Mieszkanie w Mysłakowicach - na ul.
Włókniarzy - 791 643 869

Cieplutka i przytulna kawalerka - w
Piechowicach - kuchnia częściowo
umeblowana - 501 294 926

Młoda para szuka współlokatora - /
lokatorki do mieszkania. Cieplice - centrum, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, atrakcyjna cena - 509 921 231

Cześć magazynu ok. 30 m2 - bezpieczny, prąd, brama wjazdowa, regały
- 516 200 030
Dla studentów - pokoje 1, 2, 3 - osobowe przy KK, 380 zł. od osoby w pokoju
2 osobowym - 501 167 262
Dom Karpacz Górny - 6 pokoi i inne,
1500 zł. plus liczniki - 505 035 885
Dwupokojowe mieszkanie 40
m2 - w centrum Jeleniej. Po remoncie,
ogrzewanie gazowe. 900 zł. + rachunki
- 504 494 539
Dwupokojowe z balkonem - umeblowane, wysoki standard, Cieplice, 900
zł plus liczniki, od lutego - 509 928 342
Garaż lub mały - magazyn w centrum
i okolicy - 516 200 030
Garaż na Zabobrzu - koło Szpitala w
cenie 160 zł. - 727 237 179
Kawalerka 750 zł. - do wynajęcia od
już. Ciekawa okolica. W cenę wliczone
ogrzewanie i Internet. Polecam. N.Ż. lic.
9549 - 793 366 574
Kawalerka w Jeżowie Sudeckim
- piec dwufunkcyjny, pierwsze piętro,
ładna z dużą łazienką - 513 048 068
Kawalerka w Karpaczu - 400 zł.
i opłaty - garaż do dyspozycji - 607
051 705
Komfortowe mieszkanie - dwupoziomowe trzy pokoje umeblowane
i wyposażone z dużym balkonem w
nowym budownictwie z miejscem parkingowym N.Ż Lic. 9549 - 509 156 552
Lokal 40 m2 - po salonie fryzjerskim na
ul. Oś. Robotniczym - 782 569 847
Lokal biurowy przy ul. Konopnickiej
- 150 m2, 20 zł. za m2. Os. odp. zaw.
Dominika Stępień, lic. zaw. 5627 - 508
240 823
Lokal handlowy - parter w centrum
miasta - 504 105 087
Lokal handlowy przy ulicy Ogińskiego
- 50 m2 parter + 50 m2 piętro - 501
167 262
Lokal użytkowy - 25 m2, 2 pomieszczenia + wc, na parterze, wejście z lokalu
WIKING od strony ulicy Drzymały. Parking przy lokalu. 999 zł, media w cenie.
bez pośredników - 889 898 898
Lokal użytkowy - 68 m2 w ścisłym
centrum Jeleniej Góry przy ulicy Konopnickiej - 602 442 474
Lokale biurowe - o różnej powierzchnio po kapitalnym remoncie przy jednej
z głównych ulic w JG. Nr lic. 7867 - 508
240 825

Nowe mieszkanie 2 pokojowe - blisko
centrum w spokojnej okolicy. 1000 zł
miesięcznie plus kaucja i rachunki - 664
756 555
Od lutego nowe - 2 pokojowe mieszkanie, blisko centrum - okolice AE. 1200 +
woda + prąd - 693 886 333
Od zaraz atrakcyjne - w pełni wyposażone M3-51 m2, Kiepury. Opłaty: 1000
zł.+ media + kaucja - 606 205 413
Od zaraz pokój jednoosobowy - w
mieszkaniu dwupokojowym na Zabobrzu - czynsz 250 zł. + rachunki - 500
373 282

Lokal 100 m2 z parkingiem
przy Wolności - ogrzewanie
gazowe - 790 609 579

57 m2 - na większe mieszkanie willowe z
ogrodem lub sprzedam - 793 560 829
80 m2 w Karpaczu - sprzedam lub
zamienię na Jelenia Gore 3 pokojowe
mieszkanie w centrum Karpacza - 505
177 959
Duże mieszkanie - w Jeleniej Górze zadłużone - na mniejsze - 781 465 274
Mieszkanie 48,15 - własnościowe na
większe 3-4 pokojowe własnościowe,
bez dopłaty - 790 323 684
Mieszkanie 52 m2 - na Cieplice - informacje po 19:00 - 661 280 156
Na większe - dwie kawalerki komunalne
25 i 36 metrów stare budownictwo na
mieszkanie 4 pokojowe - 500 490 882
Wrocławska 5277 m2 - pod stacje
benzynową, motel - 603 954 845

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
Młody, przystojny blondyn dla pań
– 794 079 785
25 latka i 44 latka - zapraszają na Les
show możemy dojechać - 508 403 452
Młody, przystojny blondyn dla pań –
794 079 785

Agnieszka dla wymagających Agnieszka dla wymagających - 727
530 442

Pokoje lub mieszkanie - Internet - 787
345 408

Atrakcyjny pan 30 lat - dla kobiet
z klasa i par, zaproszę do siebie - 724
350 786

Pokój 2 osobowy - z dostępem do
kuchni i łazienki w dużym nowym mieszkaniu na ul. Kadetów - 501 364 479
Pokój w centrum - Internet, umeblowany, nowy parking, ogród - telefon po
11 tej - 691 266 299
Pokój w centrum Karpacza - Pokój w
centrum Karpacza - 721 517 462
Pokój w mieszkaniu studenckim - od
1 lutego - 791 489 563
Pomieszczenie ma magazyn - lub
warsztat Pomieszczenie 22O m2 J.G.ul.
Okopowa 6, duża brama, powierzchnie
biurowe, szatnia, wc, wysokie, izoterma
- 604 569 485
Powierzchnia magazynowa - tanio
100 m2 - 669 932 654
Willowe 4 pokojowe - 120 m2 blisko
centrum - 514 342 781

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 pokojowe - czteroosobowa rodzina
szuka dwupokojowego mieszkania w
rozsądnej cenie - 660 690 957
2 pokojowe - w Jeleniej Górze do 1400
PLN z opłatami - 609 932 128

Lokal pod kancelarie - poszukuje
lokalu na parterze pod kancelarie dla
zdecydowanego klienta lic. 7867 os. odp.
zaw: R.Żukowski - 508 240 828

Mieszkanie - 3-pokojowe na ul. Kiepury umeblowane - 691 648 261

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

Pilnie lokale usługowe - blisko centrum,
dobra lokalizacja i dobra cena. NŻ. Lic.
9549 - 660 408 360

Lokale na biura - już od 35 zł /m2 ( w
tym media) duży wybór N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854

Magazyn - 214 m2, po remoncie lic nr:
7867 ABN Stępień - 514 600 102

Wynajmę pokój - w mieszkaniu studenckim od 1 lutego - 791 489 563

Pilne dom w - w zabudowie szeregowej, nowy, umeblowany i wyposażony z
garażem na Zabobrzu III. N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854

Garaż w okolicy centrum - Garaż w
okolicy centrum - 516 200 030

Luksusowy dom pod miastem - pod
Jelenią Górą. 230 m2, działka 2640 m2,
w pełni wyposażony - 3000 zł. miesięcznie + opłaty. Nr lic. 7867 - 508 240 825

Szukam garażu - w okolicach ulicy
Morcinka - 609 850 106

27 latek szuka - milej, zadbanej, dyskretnej dziewczyny do niezobowiązujących
spotkań najlepiej na dłużej, okolice
Jeleniej Góry - proszę o SMS - 518
490 534

Lokale handlowo - usługowe - przy
jednej z głównych ulic w JG, parking,
duża witryna, po kapitalnym remoncie,
90 m2 powierzchni, wolne od zaraz. Nr
lic. 7867 - 508 240 825

Lokale użytkowe - 58 m2 i 13 m2
przy ulicy Wolności w dobrej lokalizacji
z miejscami parkingowymi. Cena 35 zł.
za m2 w tym media. N.Ż Lic. 9549 - 509
156 552

Poszukujemy do wynajęcia - kawalerki lub małego mieszkania w Jeleniej
Górze lub okolicach w rozsądnej cenie
- 664 176 206

Karpacz - szukam mieszkania dla 3
osób w Karpaczu. Dwu lub trzypokojowe. Pilnie - 794 977 498

Lokal z witryną - dla poważnego
Klienta. 20 - 40 m2 w dobrej lokalizacji.
Osoba zainteresowana wynajmem
długoterminowym. Nr lic. 7867 - 508
240 832
Małżeństwo szuka - do wynajęcia
od zaraz 3 lub 2 pokojowego w pełni
umeblowanego mieszkania, mogą być
piece do 1500 zł. - 794 947 855
Mieszkanie - Młode małżeństwo bez
dzieci szuka do wynajęcia najlepiej nieumeblowanego mieszkania w Jeleniej
Górze. Minimum 60 m2 w wysokim
standardzie, bez pośredników - 660
708 013
Pilnie szukam 2 lub 3 pokojowego - w
pełni umeblowanego mieszkania na
tzw. prywatkę, mogą być piece, do 1500
zł. - 794 947 855

Remonty - mieszkania, biura. Gładzie, malowanie, regipsy, sufity podwieszane, zabudowy, panele, glazura,
wykładziny, solidnie i fachowo - 660
181 055
Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, paneli, cyklinowanie schodów,
renowacja drzwi, malowanie wnętrz i
gładzie - 697 143 799
Firma budowlana, serwis wykona:
elewacje, regipsy, płytki, panele, malowanie, elektryka. Szybko i solidnie - 666
074 093
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie, podłogi
i wiele innych - szybko i solidnie - 880
992 649
Remonty mieszkań - tanio i solidnie
- 698 056 197
Remonty budynków, mieszkań i
biur - 12 lat praktyki na zachodzie w
budownictwie - 886 633 989
Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Budowa domów z wykończeniem pod klucz - pomoc w zakupach - 605
151 196
Budowlane - docieplenia elewacje,
remonty, budowy, FV - 606 508 723
Budujemy, remontujemy - wykańczamy, regipsy, panele i glazura, malowanie, gładzie i instalacje - 504 598
644
Elektryk - Instalacje elektryczne,
montaż i naprawa. Pomiary. Szybko,
tanio i fachowo - 667 138 280
Hydraulik - awarie, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Pogotowie Techniczne/
Złota Rączka - 513 067 750

Master-bud - Usługi budowlane od
malowania po budowę domu. Profesjonalne wykonanie zlecenia w rozsądnej
cenie. Najważniejszy jest klient - 696
921 686

Pan 37 - 183, 80 - wesoły, zadbany,
niezależny, pozna panią 34 do 40 z J.G
lub bliskich okolic - dzieci nie stanowią
problemu tylko poważne oferty - 514
982 538
Pan w wieku 27 lat - szuka milej pani
do spotkań bez zobowiązań i miło
spędzonego czasu - pozdrawiam - 795
811 926
Para szuka jej lub jego - Parka poszukuje Pani lub, Pana do trójkąta - parka18_34@wp.pl
Poznam faceta w wieku 40 lat Poznam faceta w wieku 40 lat - 667
430 884
Poznam fajną dyskretną dziewczynę
- lubiącą pieszczoty, erotyczny masaż,
pocałunki itp. Ja 30 lat, szczupły. SMS +
opis - Buziaczki - 796 978 948
Poznam zadbaną i dyskretną - Panią
Bi z ładnym biustem. J.Góra i okolice.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam - 607
495 461
Ula 22 i Sara 25 - czyli super h ze
striptizem i masażem plus to, o czym
marzysz będąc z ładną dziewczyną do
17 - 792 434 738
Zapłacę chętnej Pani - za francuzika w
aucie - przystojny brunet - 794 282 236
Zgrabna i miła dziewczyna - zaprasza
pana - 788 510 302

USŁUGI
BUDOWLANE
Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609 789 262
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

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

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

Blondynka 21 lat - o rubensowskich
kształtach i dużym biuście tylko na
wyjazdy dyskrecja i higiena 100% - 794
279 020

Maja lat 19 - top blondynka z biustem
4 zaprasza na Francuza, tak jak lubisz i
nie tylko - 796 691 135

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

Kominki i wkłady kominowe - montaż
kominków i wkładów kominowych.
Stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704

Malowanie - Malowanie - 793 299
616

Ładna blondynka oczekuje - sponsoringu od dojrzałego pana - 724 828 099

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

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

Blondynka - dla dojrzałego pana 788 510 302

Jeżeli marzysz o niezapomnianych
chwilach w Karkonoszach zaproś do
siebie ładną brunetkę 25 lat na całą noc
- 500 514 206

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

Minikoparka - Bobcat z operatorem
- 793 240 653
Nadzory budowlane - prowadzenie budowy. Tanio, solidnie, ogromne
doświadczenie - 504 060 896
Od zaraz - kompleksowe remonty,
wykończenia wnętrz od a do z, docieplenia. Konkurencyjne ceny - 513 556 324
Odśnieżanie dachów - szybkie i
profesjonalne odśnieżanie dachów 691 496 971
Ogólnobudowlane - glazura panele, tynki, hydraulika oraz inne usługi
z zakresu budownictwa. Możliwość
ustalenia ceny od całości zlecenia - 502
068 070
Płytki, panele, malowanie - remonty
mieszkań - tanio i solidnie - 509 362
908
Płytki, regipsy - gładzie - solidnie,
czysto, profesjonalnie - 883 761 213
Płytki, regipsy, tynki - wykończenia
mieszkań, domów - 518 854 126
Prace budowlano - remontowe - wykonam wszelkie prace budowlano-remontowe i roboty dekarskie - 605 540 672
Profesjonalne usługi budowlane płytki, panele, tynki, malowanie, regipsy,
tapetowanie, montaż drzwi, sufity podwieszane itp. - 608 026 379

Pogotowie Budowlane - 24
godz. Remonty, poprawki,
przeróbki, realizujemy
zlecenia w ten sam dzień
- możliwość posprzątania
- 783 697 527, 665 945 886 pogotbudow24@gmail.com

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

			

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

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.

Przyjmę zlecenie na budowę domu
- lub remont profesjonalne wykonawstwo za rozsądną cenę - 605
209 140
Remont od A do Z - szybko i solidnie
- 609 272 704
Remonty - 607 961 108

Remonty - wykończenia - tanio,
solidnie, czysto - 883 761 213
Remonty kompleksowe - wykańczanie wnętrz, przebudowy, montaż płyt k-g, glazury, paneli, gładzie,
konkurencyjne ceny, sprawdź, bo
warto - 665 248 427
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Remonty kompleksowo - wysoki stopię trudności - solidnie - 694 054 682
Remonty mieszkań - Remonty mieszkań - 691 631 082
Remonty na każdą kieszeń - szybko,
tanio i solidnie - 669 755 260
Renomax ogólnobudowlane usługi remonty mieszkań, domów, docieplenia,
elewacje - 606 508 723
Rusztowanie elewacyjne 100 m2
- wynajmę - możliwy transport rozstawienie, wykonawstwo docieplenia elewacje
- 606 508 723
Solidne remonty - mieszkań, łazienki,
kompleksowo. Tanio i solidnie konkurencyjne ceny - 783 203 200
Szybko, tanio i solidnie - Usługi remontowe i budowlane - 669 755 260
Ściany działowe itd. - i wykończenia
wnętrz, brukarstwo. Szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
Świadectwa energetyczne - dla
budynków, lokali mieszkalnych oraz usługowych tanio i szybko. - 660 408 360
Układanie glazury - hydraulika,
wykończenia - 723 958 492
Usługi budowlane - jeleniogórski
- całkowite wykończenia budynków,
(elektryka, hydraulika, c.o. - wszystkie,
budowa ścianek, układanie kafelek i
podłóg - 605 151 196
Usługi budowlane - remonty mieszkań, łazienki, kuchnie, montaże, szybko
solidnie. Budowa domów, przeróbki,
poprawki po fachowcach - 662 554
120

USŁUGI
MUZYCZNE
Wykonam naprawę zegarów
starych, ściennych, różnych firm.
Duży serwis części zamiennych solidnie i tanio - 075 74 622 33
Wesela, imprezy, muzyka instrumentalno - wokalna, akordeonowa,
różny repertuar, nagłośnienie Muzyk Orkiestra - 075 75 339 21,
692 046 727
Ave Maria na skrzypcach - na Ślubie
Kościelnym - 661 125 226
DJ poprowadzę każdą imprezę - mój
staż 20 lat - 724 297 578
Muzyczne umilanie rozwodów Profesjonalna orkiestra na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - 603
560 398
Muzyczny duet - studniówki, wesela
bankiety - 609 851 863
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych
- zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewni
profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki, wesela - 603 560 398
Profesjonalna Orkiestra - na
każdą okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym skład
m.in. Sax akordeon z wokalem - 603
560 398

Usługi budowlano remontowe - mieszkań, domów i biura. Wykończenia itp.
płytki, regipsy. tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane - 721 207 152

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

Usługi hydrauliczne - hydraulika od-A
do Z - 511 639 680

Zespół Family - wesela - 605
210 566

Usługi hydrauliczne - 513 194 392

Zespół muzyczny - na wesele - 609
563 928

Usługi malarskie - tapetowanie,
montaż paneli ściennych i podłogowych
zapytaj o więcej tanio i solidnie - 669
367 277
Usługi remontowe mieszkań i wykończeniowe takie jak: łazienki, ścianki z
regipsy, oświetlenia i inne - 724 609
453
Usługi remontowe od A do Z - zabudowy, ściany sufity z płyt gipsowo kartonowych, malowanie, gładzie, panele
- 721 074 711
Wlokbud - ogólnobudowlane - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarki
z wywrotką, zagęszczarki gruntu - 793
240 653
Wodomierze i plombowanie - szybko
i kompleksowo. Partner firmy Wodnik
Pogotowie Techniczne Złota Raczka 513 067 750
Współpraca - bruk itd. - nawiążę
długoterminową współpracę. W zakres
moich usług wchodzą: brukarstwo, drenaże i prace wykończeniowe. Dysponuje
koparka i transportem. Faktury VAT.
Szybko, tanio i solidnie - 787 210 943
Wykonam ocieplenie - zabudowę
poddaszy, glazurę, ocieplenie elewacji
- profesjonalnie - 667 106 084
Wykończanie wnętrz - kompleksowe
wykańczanie wnętrz, remonty profesjonalnie i nie drogo - 691 496 971
Wykończenia - remonty mieszkań;
glazura, panele, gładzie, malowanie,
malowanie animacji z kreskówek w
pokojach dzieci - 512 441 518
Wykończenia - remonty, płytki,
regipsy, montaż drzwi i okien - 883
761 213

Zespół muzyczny - wesela, imprezy
okolicznościowe, karaoke - 607
832 176
Z e s p ó ł M u z y c z n y To p a z
- profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie wesel, studniówek imprez okolicznościowych.
E-mail:zlukasiak@op.pl Zapraszamy
- 693 295 832

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
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów - wykładzin oraz
tapicerki meblowej i samochodowej
- 602 741 924
Sprzątanie mieszkań - całoroczna
lub jednorazowa opieka nagrobkiem,
sprzątanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zielonych
- 512 441 518

USŁUGI
OPIEKA

Wykończenia i remonty - duże
doświadczenie - 606 433 514

Zaopiekuje się dzieckiem, dyspozycyjna, odpowiedzialna - 75 64
34 613, 796 629 452

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

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

Agencja detektywistyczna L i c e n c j o n o w a n y d e t e k t y w,
l i c 0 0 0 3 9 5 3 , r e j e s t r MSWi A
RD.19.2009. Profesjonalne usługi
detektywistyczne z zachowaniem
pełnej dyskrecji. Sprawy cywilne,
rozwodowe, gospodarcze, obserwacja, wywiad i inne - 601 637
134
REKLAMA

Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Pielęgniarka zaopiekuję się
starszą osobą - dyspozycyjna - 075
64 33 036, 509 850 678
Zajmę się dzieckiem - mama 1,5
rocznej dziewczynki zajmie się dzieckiem u siebie w domu - 693 332 338

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Korepetycje z języka angielskiego
- tłumaczenia - 785 970 229
Akademia prezentacji - zaprasza na
kursy efektywnej prezentacji. Dowiesz
się m.in. jak profesjonalnie przedstawić
prezentacje, jak zapanować nad tremą
- 501 144 264
Angielski-korepetycje - gimnazjum, przygotowanie do matury, z
możliwością dojazdu do ucznia - 663
369 045

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

Centrum Szkoleniowe Academicus
- organizuje szkolenia zawodów - 609
107 379

Sprowadzę z zagranicy każde auto
na zamówienie - pomoc w formalnościach, autoholowanie - 886 157 162

Francuski - korepetycje, tłumaczenia. Tanio - 606 505 009

Komputery - naprawa i modernizacja, instalowanie systemu, konfiguracja Internetu, dojazd do klienta Jelenia
Góra - Cieplice - 793 296 648

J. niemiecki - zapraszam na lekcje j.
niemieckiego; kursy ogólne, konwersacje, pomoc w nauce, przygotowanie do
matury - 506 012 201
J. niemiecki - mgr germanistyki udzieli
korepetycji, każdy poziom - 781 402
004
Język rosyjski - z rodowitą Rosjanką,
od 0 do zaawansowanego, z wprowadzeniem do kultury rosyjskiej - 502
821 674
Korepetycje z matematyki - szkoła
podstawowa, gimnazjum - 510 846
174
Matematyka - dla dzieci pomogę
dzieciom z podstawówki i gimnazjum
przy lekcjach 10-15zl/h. Jestem studentka z dobrym podejściem do dzieci i
doświadczeniem - 511 293 023
Matematyka - najtaniej - korepetycje.
Zapraszam gimnazjalistów i uczniów
szkoły podstawowej - 517 171 414
Matematyka, fizyka - wieloletnie
doświadczenie; zakres szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej
(łącznie z przygotowaniem do matury)
- 603 630 164
Napiszę maturę - Napiszę pracę
maturalną z języka polskiego, zadzwoń
lub napisz tamara249@wp.pl - 794
501 677
Nauka gry na akordeonie i elektronicznych instrumentach klawiszowych - 609
136 364
Niemiecki korepetycje - tanio, profesjonalnie, wszystkie poziomy zaawansowania - 668 041 863
Osk Skorpion - zaprasza na kursy
prawa jazdy kat. B oraz doszkolenie
przed egzaminem państwowym. Posiadamy kryty i oświetlony plac manewrowy.
- 667 315 675

Biuro Rachunkowe poprowadzi
księgowość firmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej - 601 837 677
Anteny pogotowie - montaż - 793
686 870
Czyścimy wszelkie zabrudzenia - na
każdej powierzchni bez używania chemii
i detergentów (hypoalergicznie) najnowocześniejszą techniką czyszczenia
- 696 483 541
Dekoracje okolicznościowe - balonowe, kwiatowe, materiałowe. Sale,
kościoły, samochody. Wesela, komunie,
studniówki. Wynajem białych pokrowców
- 697 908 374
Dekoracje ścienne - malowanie
artystyczne, projektowanie i aranżacja
wnętrz. Robisz sobie przytulne gniazdko,
może pokój dla Malucha to oferta dla
Ciebie - 515 126 246
Fachowarenowacja mebli - wraz z pozłacaniem, malowaniem i innymi technikami
zdobniczymi - 695 024 808
Gotówka na życzenie - w domu klienta
raty miesięczne Stara Kamienica okolice.
Piechowice - 783 706 358
Grupa Doradcza RESH - dotacje unijne,
pomoc prawna, windykacje, detektywi - 693
873 473
Hydraulik - awarie, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Pogotowie Techniczne/
Złota Rączka - 513 067 750
Instalacje - elektryk - Instalacje elektryczne,montażinaprawa.Pomiary.Szybko,
tanio i fachowo - 667 138 280
Klimatyzacja-odkażanie,odgrzybianie
osobowe i dostawcze, zabieg polecany
również zimą - zapisy telefoniczne - 785
770 025

Pomoc przy maturze - z polskiego,
angielskiego, niemieckiego, korepetycje
mgr filologii polskiej - 788 023 681

Kominki i wkłady kominowe - montaż
kominkówiwkładówkominowych.stawianie
kominów dwuściennych - 691 466 704

Pomogę z matematyki - gimnazjalistom, słabym uczniom pomogę z matematyki i fizyki 30 zł. - 608 342 953

Kontenerowy wywoź gruzu i śmieci
- wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery
5m 7m i 8m3. Konkurencyjne ceny.
Zapraszamy - 511 508 841

Tipsy - kurs - 350 zł. Metoda żel
lub akryl (15 godzin) + zdobienia
+ certyfikat oraz zestaw 25 ozdób
gratis! - 517 171 414
Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego (już od 20 zł.), Możliwość dojazdu do uczniów - 793
943 250

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny, wystawiam faktury VAT – krzkow82@
wp.pl
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia – 695 133 584

Kredyt dla każdego - BEZ BIK-u,
100% przyznawalności - 783 299 989
Książka Przychodów i Rozchodów od
70 zł - Biuro Rachunkowe - możliwość
odbioru i dowozu dokumentów do i z siedziby firmy klienta. Nasze biuro rachunkowe gwarantuje obsługę księgową na
najwyższym poziomie! Zapraszamy do
współpracy - 782 020 635
Malowanie artystyczne - malowanie
aerografem - obrazy, ściany, samochody, motocykle itp. Od reklam po
portery. - 667 138 280

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

Mąż do wynajęcia - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
Meblozabudowy, szafy - garderoby
itp. Drzwi rozsuwane lub klasyczne
storol@vp.pl - 603 328 832
Mechanika, alarmy - naprawy główne
i bieżące - alarmy samochodowe - 791
744 793
Naprawa maszyn - do szycia. Dojazd
do klienta - 603 869 841
Naprawa wszelakiego sprzętu AGD
- Naprawa wszelakiego sprzętu AGD 796 985 622
Naprawa zamków błyskawicznych
- drobne naprawy kaletnicze, nabijamy
napy oraz guziki - 518 536 580
Odśnieżanie dachów - 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 - płaskich i
spadzistych - 782 846 082
Odśnieżanie dachów - UWKM. Usuwanie sopli. Prace wysokościowe
- 602 394 468
Odśnieżanie dachów 2 zł. m2 Odśnieżanie dachów 2 zł. m2 - 601
542 602
Parapety drzwi schody - tanio na
zamówienie - 782 848 759
Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Piszę biznes plany - do nowych projektów jak również dla firm już istniejących
- 606 791 020
Profesjonalne projektowanie
ogrodów - przez arch. krajobrazu, komputerowe projekty 3D, kompleksowa
realizacja, zimowa promocja, nie czekaj
do wiosny! - 660 708 013
Routery, pogotowie komputerowe
- Konfiguracja i montaż routerów, dzielenie łącza internetowego. Pogotowie
komputerowe, wgrywanie oprogramowania, usuwanie wirusów. F-ra VAT
- 793 686 870
Rozliczę pity roczne - osób fizycznych - tanio, profesjonalnie, dojazd
- 508 231 328
Serwis pogwarancyjny - okien i
drzwi-masz kłopot dzwoń, naprawiamy to, czego inni nie potrafią
- 792 591 381

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
Autotransport - kraj - zagranica.
Sprowadzanie na zamówienie. Pomoc
w formalnościach - 886 157 162
Kierowca z własnym samochodem
osobowym kombi do wynajęcia
popołudniami i na weekendy - auto na
gaz - 794 360 682, 693 656 151
Piłeś nie jedź! - dzwoń po doświadczonego kierowcę - od piątku do
poniedziałku - dyspozycyjność 24 h
na dobę - pozostałe dni po 16 - 794
360 682, 693 656 151

Szybka pożyczka - gotówkowa
bez poręczycieli i opłat wstępnych,
oferta 15 banków - 510 171 225

Auto - laweta - Podol - auto oferuje
usługi transportowe auto laweta do 1700
kg, wyciągarka 3,6t, cena za kilometr
1.2zł - 608 382 458

Szybka pożyczka - miesięczne
spłaty rat - 509 675 760

Auto - Laweta 24h - Polska - Europa
- 505 092 579

Ścinka drzew - w trudnych
warunkach za pomocą technik
alpinistycznych lub podnośnika
koszowego, karczowanie i frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia.
- 605 326 223

Autopomoc 24 h - zawsze wszędzie
tanio i profesjonalnie - przewóz osób 501 234 403

Usługi elektryczne - szybko,
solidnie - 607 339 582
Usługi hydrauliczne - Montaż
pieców gazowych stałopalnych
odbiory gazowe - 508 647 464
Ustawianie oraz montaż anten
satelitarnych i naziemnych, serwis,
kadra inżynierska. 10.00-22.00.
Obsługujemy pensjonaty oraz
instalacje wielopunktowe. Wystawiamy faktury VAT - 793 686 870
Ustne konsultacje z prawnikiem
- Grupa Doradcza RESH - pomoc
prawna, przygotowanie pism,
negocjacje - 693 873 473
Wodomierze i plombowanie szybko i kompleksowo. Partner
firmy Wodnik Pogotowie Techniczne Złota Rączka - 513 067
750
Wodomierze, montaż - legalizacja krótkie terminy - 601 798 039

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
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Wykonujemy haft komputerowy - na wykrojach i wyrobach
gotowych oraz mamy możliwość
dodatkowego uatrakcyjniania
za pomocą termo-dżetów - 667
654 331
Zorganizuję kuligi -- 781 383
489

Kierowca z busem - maxi do wynajęcia - 603 138 605
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra
VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter
Meblowóz, 25 m3, Iveco Daily 17 m3, ład.
1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i solidnie.
Faktury VAT - 509 211 282
Przewozy na lotnisko - Praga (90 zł.),
Wrocław (50 zł.), bus 7-osobowy - 601
750 153
Renault Master MAXI - ładowność
2000 kg, cena transportu do uzgodnienia
- 601 429 858
Ski-Bus - wyjazdy do Czech na narty
- 505 092 579
Transport towarowy - bus maxi do
1,4t - 606 508 723
Transport towarowy i osobowy - Bus
Renault Master (1,50/km) i BMW na gaz
0,70/km (ceny umowne) - 728 895 353

USŁUGI
Z D R O W I E U R O DA
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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia

Ośrodek Terapii Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny
606 921 436
Gabinet psychoterapeutyczny
602 638 645
Jelenia Góra ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni
Przeciwgruźliczej i Chorób
Płuc)
Masaż na Zabobrzu - oferujemy masaż klasyczny i
relaksacyjny ciała. Rezerwacja: Studio Rolletic Kiepury
67 - 698 339 403
Masaż, sauna - aseroterapia,
magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia, komputerowe
odchudzanie, vibroacustic migrena, depresja, nerwica,
solarium - 600 106 329
S i ł o w n i a i f i t n e s s - B O D YGYM Siłownia i Fitness
Jelenia Góra-Cieplice ul
Jagiellońska 26 (wjazd od
ul Sobieszowskiej) Otwarte:
P N . - P T. 8 - 1 2 / 1 5 - 2 2 S B . 9 - 1 5
Zapraszamy! - 693 009 233
Tanie zabiegi kosmetyczne - Mikrodermabrazja + algi 80 zl, Nowoczesne oczyszczanie 80 zl, Fantazyjne
malowanie paznokci od 20 zł, Henna
z regulacja 15 zł - 660 687 03
Tipsy profesjonalnie - żelowe od
40 zł - tipsy na każdą okazję - dłonie i
stopy, dopełnienia! Bogate zdobiennictwo,
wysokiej jakości żele. Również w weekendy - 661 305 201

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych
sprzętów AGD i RTV lub innych rzeczy metalowych, własny transport i
świadczę usługi transportowe Benz
310 - 605 726 890
Potrzebne meble dla pogorzelców,
segment pokojowy, komody, meble
kuchenne - 605 275 435

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto, automat - rok od 1999 cena do
10000 - 503 123 616
Autoskup - powypadkowe - samochody powypadkowe, uszkodzone i
całe. Również angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710
Autozłomowanie - 663 393 415
Firma PODOL-AUTO oferuje skup
samochodów za gotówkę, również uszkodzonych, posiadamy własny transport
auto-laweta do 1700 kg z wyciągarką 3,6
t. - 608 382 458
Każdy samochód do 500 zł. - może
być uszkodzony, bez opłat, itp. Posiadam
własny transport. Odpiszę także na SMS
- 504 554 515
Przyjmę każde auto - za wyrejestrowanie lub tanio kupię - 506 384 694
Samochód w cenie do 1000 zł. - może
być uszkodzony lub bez opłat lub przyjmę
każde auto za wyrejestrowanie - 661
519 540
Skup aut - gotówka od ręki - osobowe,
dostawcze, maszyny rolnicze - ciągniki,
całe, powypadkowe, uszkodzone, angliki,
wszystkie roczniki bez wyjątku. Odbieram
własnym transportem - 604 899 303,
698 707 299

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
Koła zimowe do Forda - 13. Rozmiar
165/80 - 2 sztuki, 185/70 - 2 sztuki
lub same opony, same felgi - 793
146 877

292501. Audi A3 - 1997, 1.6, sprowadzony, zarejestrowany, stan techniczny
jak i wizualny bardzo dobry, cena 16900
- 501 035 988

Alu 4 na 100 z rantem + opony
195/50/15 - zainteresowanym wyślę
zdjęcia - 885 303 715

293557. Audi A3 1.6 2000 rok - stan techniczny i wizualny bardzo dobry, pierwsza
rejestracja 2001 roku, ważne OC. Sprzedam lub zamienię na coś większego.
Cena 18 000 - 603 517 772

Opony 135/80 R12 - (Tico, Fiat 126p)
tanio - 514 277 068
Opony 6.50 R16 C - (ŻUK) - tanio - 514
277 068
Opony FULDA 185 R14c - bieżnik
10mm 600 zł. - 694 707 986
Opony osobowe dostawcze - używane w idealnym stanie oraz felgi do
każdego auta duży wybór zadzwoń
- 508 105 608
Opony zimowe stan bdb. - Hankook 195/60R15 bieżnik 5mm 2szt.;
Michelin 195/60R15 bieżnik 5 mm 2
szt. - 795 848 987

FELGI
KUPIĘ
Alufelgi 4x100 - z dobrymi oponami letnimi 185-195/50 15 cali.
Alufelgi najchętniej z rantem. oferty ze
zdjęciami na levis22@tlen.pl
Dębica Frigo - 175/70/13 jedna
sztukę lub dwie - 883601725
Letnie opony - 195x65x15 - 664
065 001
Opony zimowe - 185/65 R15 - 695
166 886
Felgi stalowe do Suzuki Swift - 883
601 725

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Mazda 323 F - 1995 rok, przegląd i
ubezpieczenie do 2011 - cena 3000
zł. - 504 476 123
Citroen xm, 1993 - turbo diesel,
2.100, pełna elektryka, stan dobry
- 665 951 366
Eskort - 91 rok - stan db. za 800
zł. diesel - 668 604 292

Skup aut - za gotówkę, całe i powypadkowe osobowe i dostawcze z lat 19932009 - zawsze aktualne - 664 200 250

Opel Vivaro 1870 cdti - wyposażenie, pełna elektryka, klimatyzacja, hak, 9-cio osobowy - 691
200 395

FELGI
SPRZEDAM

VW Sharan - 96 rok, benzyna,
automat. cena 12 000 - 663 860
006

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

291348. Audi 80 B4 kombi 1,9
TDI - 1993 rok, cena 7500 - 502
921 973

293577. Audi A4 - 10.500 zł. - 97 rok, 1.8
w kraju od 05.09 roku, zadbany, czysty
środek, elektryczne szyby, klimatyzacja,
itd. z zewnątrz bez korozji i uszkodzeń,
stan dobry, po wymianie elementów
zawieszenia przebieg 168 tys. - 787
175 953
291163. Audi A4 - 2,5 tdi v6 rok2000,
ABS, ESP,GPS, wspomaganie kierownicy, komputer za 17 tys. - 601 258 992
293322. Audi A4 tdi kombi - 90 KM,
183000 km, sprowadzony do opłat, cena
12000 zł. do negocjacji - 793 156 993
293957. Audi B4 1,9 tdi - 1994 rok, klimatyzacja, elektryczne szyby i szyberdach
zarejestrowany ważny przegląd i OC,
cena 6200 zł. - 602 725 853
292077. Bmw 316 - 1996 rok, 1.6 b ważne OC przegląd, zadbana, naprawdę
warto 4500 zł. - 505 934 610
292507. Bmw 320D - 2003 2.0D 150 km,
tiptronic, stan techniczny jak i wizualny
idealny, możliwość kredytowania, cena
34900 - 501 035 988
292118. Bmw 530 2000 rok - czarny
metalic, alusy 16 zimowe, xseony,
pełna elektryka, full wypas, skóra, GPS,
szyberdach, 1060 tys. przebiegu, stan
bardzo dobry, 2.8 benzyna, 24 tys.
sprowadzone - 665 540 990
291400. Bmw 730i e32 - LPG 2800
zł. - 514 404 294
293702. Bmw Cabrio - 320 TC Baur, nie
typowy model, silnik igła, nowe 3 zawieszenie Bilstein, oleje, paski, płyny itp.
ważne OC i przegląd, alu Borbet, cena
zimowa 4600 zł. - 605 492 373
291985. Bmw e30 318 gaz sekwencja
- 1991, gaz od 30.06.09, AC + OC +
przegląd do kwietnia, przebieg 250 tys.,
silnik m40 1,8L, 113KM, koła zimowe +
alu 15” z oponami letnimi 205x50, radio
mp3, 3800zł do negocjacji, fre2d@wp.pl
- 609 499 553
292269. Bmw e36 - rok produkcji 96,
pojemność 1600, gaz, hak, komplet
opon zimowych i felgi na oponach letnich
16. Stan dobry. Spalanie w mieście 11-12
l gazu. CENA: 8800 zł. - 503 511 955
292161. Buggy - cena 1000 zł. sprawny
- 607 731 523

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
293464. Calibra 2.0 16v - cena 4500 do
negocjacji, ABS, klimatyzacja, elektryka, komputer, stan dobry, opłaty do
09-2010 rok - 661 717 183
292154. Chrysler Voyager 2,5 TDI 97 rok, moc: 115 KM, czarny metalik,
przyciemniane szyby, klimatyzacja,
elektryczne szyby, lusterka, ABS, centralny zamek, poduszki powietrzne,
radio CD, wspomaganie kierownicy,
cena 12500 - 509 669 437
290991. Cinquecento 700 - 98 rok - w
całości na części, cena 550 PLN do
rozsądnej negocjacji - 600 064 229
291122. Citroen Berlingo - 125 tys.,
2.0 HDI multispeace, 90 KM, serwisowany ASO, faktura VAT, homologacja ciężarowy, II właściciel - 605
458 999
292483. Citroen Berlingo 1997 pojemność 1400, bezwypadkowy,
3-drzwiowy, zarejestrowany w Polsce,
ubezpieczenie do czerwca 2010 roku,
przegląd do października 2010 roku
- 607 731 083
292508. Citroen Jamper - 2005 2.8
HDI 8 osobowy przebieg 88 tys.
pełna dokumentacja, stan idealny,
możliwość kredytowania, cena 34900
+ VAT - 501 035 988
292410. Citroen ZX 1200 zł. - 1,4 benzyna zielony 3 drzwi ważny przegląd
i OC - 661 685 449
293254. Corsa 1,4 za 800 zł. - rocznik
1990, silnik nie odpala, drugi sprawny
dodaję gratis - 695 455 522
291598. Fiat 126 p 555 zł. - 1998 rok,
ważne OC i przegląd - 693 672 614
292636. Fiat Brava - 1.4 12v po
wymianie wielu części, ze sprzętem
grającym, cena 8000 zł. do negocjacji
przyjmuję oferty zamiany rozpatrzę
każdą propozycję - 785 157 199

292315. Fiat Bravo z 1996 z gazem
- alarm, 2 poduszki, 4 nowe opony
zimowe, zadbany i na czas remontowany, cena 5500 do negocjacji
- 781 053 692
293376. Fiat Palio - kombi - z
10.2001 roku, 1,2 benzyna + gaz,
wspomaganie, centralny zamek,
alarm, zimowe opony, nowy akumulator. Auto w bardzo dobrym stanie,
od 7 lat u jednego właściciela. Cena
5999 zł. - 608 498 262
293641. Fiat Punto - 1996/97 zarejestrowany, zadbany, karoseria
ocynkowana bez korozji, ekonomiczny 1100 benzyna, niebieski,
RO dwie poduszki powietrzne, dwa
komplety kół. - 603 182 814
293872. Fiat Siena 99 rok - silnik
1.4 benzyna, zarejestrowany w
Polsce, pierwszy właściciel, stan
bardzo dobry 4300 zł. - 608 382
458
294039. Ford Fiesta - rok produkcji
1994. Silnik 1.3 kat. Kolor zielony
metalik. Wspomaganie kierownicy,
2 poduszki powietrzne. Uszkodzony (po kolizji) Cena 690 zł. (do
negocjacji) - 510 316 234
293756. Ford Focus - diesel - kombi
z 2000 roku, w stanie b. dobrym,
auto do opłat, cena 10500 zł. - 793
608 323
292409. Ford Mondeo - 2004 rok 2 litry, diesel, 130 koni, 6-biegowa
skrzynia, kombi pełne wyposażenie, stan idealny - 609 437 664
293589. Ford Mondeo TD - rok 96,
pojemność 1.8 TD, zarejestrowany,
2 x poduszka, elektryczne szyby,
lusterka, wspomaganie kierownicy,
ABS, c-zamek, bogato podświetlany kokpit, zadbany, cena 4500
- 604 899 303, 698 707 299

291434. Ford Mondeo tdci - 2005
rok od roku w kraju serwisowany
bogata wersja 115 km spalanie
6l/100 km, igła tanio! Wszystkie
szyby oryginalne, bezwypadkowy
- 504 154 873
291921. Ford Probe 2.2 turbo rocznik 92, elektryczne szyby,
l u s t e r ka, wspomaganie zamienię
- proszę przesyłać oferty Kuballa22@
tlen.pl - 507 930 010
291111. Ford Transit - 9 osób, benzyna
+ gaz, 90 rok, przegląd do października
2010, ubezpieczeni do marca, brak jednej kanapy z tyłu, stan dobry, 3500 tys.
złotych do negocjacji, nowa chłodnica,
akumulator, obudowa termostatu - 791
801 729
291173. Golf 2 LPG 1400 zł. - silnik 1300
na wtrysku, 75 km, 1991 rok, ważne
opłaty, zadbany, dużo wymienionych
części, instalacja LPG, ekonomiczny,
gratis dużo części, cena 1400 Jelenia
Góra - 691 100 251
293361. Golf 3 - 1,8 benzyna (90 KM),
1995 rok, zarejestrowany + ważne OC,
przebieg 195 tys. drugi właściciel w kraj,
elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy, radio, garażowany 5
tys. do negocjacji GG 5242465 - 697
555 366
293371. Golf 3 - 1,9tdi kombi - ABS,
klimatyzacja, 2 poduchy, elektryczne
szyby, lusterka, centralny zamek itd. stan
idealny 8000 zł. - 783 756 967
293653. Golf 3 - 1.6 - benzyna - 1993/94
rok, zarejestrowany, bez korozji, wnętrze
zadbane, wspomaganie kierownicy,
RO, nowy przegląd techniczny - 603
182 814
291254. Golf 3 - 1997 - kombi benzyna,
160 tys. przebiegu, klimatyzacja, ABS, 4
poduszki - 793 030 210
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
293335. Golf 3 - 1997, 1.4 benzyna, 3
drzwiowy. W dobrym stanie (użytkowany
przez kobietę). Cena 7000 (negocjacja)
- 781 133 900
293039. Golf 3 - cena do uzgodnienia
- 792 647 442
293776. Golf 3 diesel - rok 95, pojemność 1.9 diesel, do opłat, bez korozji,
wspomaganie kierownicy, RO, obniżony,
fotele kubełkowe, sportowa kierownica,
silnik w bardo dobrym stanie, cena 2800
- 604 899 303/698 707 299
292347. Golf 3 TDI - zarejestrowany,
opłacony, dużo nowych części, rok 1994,
silniczek, bez wycieków, garażowany
kierowca, niepalący 7,500 do negocjacji
- 693 264 154
293946. Honda Accord - 92 rok, 240000
km, 2,0 +instalacja gazowa, 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
elektryczne fotele, klimatyzacja, centralny zamek, alarm, wspomaganie
kierownicy, automat, tryb sport, ważny
przegląd i OC, opony zimowe. Cena
2,700 zł. - 665 163 087
291180. Honda Civic 1.5 92 rok - 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
293951. Honda Vivic kombi 1998 rok - po
zderzeniu z drzewem przodem, autko
w bogatej wersji, opłacony do końca
lutego, cena ok 1500 zł, do negocjacji
- 692 419 130
293319. Hyundai Atos 2000 rok - 5-cio
drzwiowy, opłacony, zarejestrowany
przegląd do września 2010 roku, pojemność 999 cm, klimatyzacja, hak, wspomaganie kierownicy itp. Piechowice - 660
335 777
292113. Hyundai Sonata 2.4 - 1999
rok, full opcja oprócz skóry auto nie
zarejestrowane w Polsce. Ściągnięte
ze Szwecji 5 500 zł do negocjacji - 502
926 137
291576. Isuzu midi - pojemność 2.00
benzyna, hak CENA:1500 do negocjacji
- 506 864 083
292449. Iveco Eurocargo - kontener,
zarejestrowany - 502 245 444
292125. Jaguar Daimler double six
- skora klimatyzacja szyberdach, elektryka, rok 1987, kolor niebieski metalik,
155 przebiegu w bardzo dobrym stanie,
dla kolekcjonera 17 tys wszystko oryginalne, alusy 16 - 665 540 990
293978. Jaguar X type - 2003 v6, skóra,
alu, ful wyposażenie, kompletna angielska dokumentacja, rozbity przód, 5 tys.
do negocjacji - 605 492 373
292363. Kawasaki 600 - sprowadzony z
Włoch i drugi taki na części na chodzie
- sprzedam lub zamienię, czekam na
propozycje na motor daję gwarancję 883 601 725
293689. Kawasaki GPZ 500 2600 zł.
- 1996 rok, do wymiany opona, klocki
hamulcowe rozrząd, nowy przegląd i
OC - 605 492 373
292317. Laguna kombi 1,8 + gaz - 97
rok, alufelgi, szyberdach, elektryka,
wspomaganie ABS, stan techniczny b.
dobry 5000 - 880 098 319
292961. Lancia Ypsilon - pojemność 1,3
diesel z 2005 roku. pełne wyposażenie
elektryczne, cena 27,900 stan bdb.,
ważny przegląd i OC - 504 238 128
292327. Mazda 323 F - 92 rok 3200
zł. - 1,6, 16V stan techniczny b. dobry.
Bez korozji - 880 098 319
292498. Mazda 6 - 2002, 2.0 D, stan
techniczny jak i wizualny idealny, możliwość kredytowania - cena 27900 - 501
035 988
293473. Mazda mx-3 sport/coupe - w
stanie bdb., ważne ubezpieczenie i
przegląd - 604 812 787
292448. Mercedes - Avantgarde, E290 TD, sedan, zarejestrowany - 502
245 444
292393. Mercedes 123 220 D - 1400
zł. - 601 924 778/694 473 203
292461. Mercedes 124 LPG - opony
zimowe, ważne OC i przegląd, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, 1900
zł. - 792 183 850
293663. Mercedes 190 - 1990/91 rok,
alufelgi, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, bez korozji, wnętrze
zadbane, tapicerka bez przetarć przebieg 240 tys. - 1.8 benzyna, cena 3900
do uzgodnienia - 603 182 814
291865. Mercedes 190 LPG - 1990
rok 2.0 LPG szeroka listwa skórzana,
tapicerka, automat skrzynia, cena 2300
zł. - 796 913 718
291584. Mercedes w 124 - benzyna +
gaz, szyberdach, alufelgi, elektryczne
szyby, ABS, 1986 rok, po wymianie
tylnych sprężyn i wydechów - 663
285 353

293267. Mondeo - 2006 2.0 TDCI, stan
techniczny jak i wizualny idealny możliwość kredytowania - 501 035 988
290964. Mondeo 1.6 16v kombi - 93
rok, 2 x air bag, szyber dach, zadbane
wnętrze, po wymianie układu hamulcowego, ABS, cd/mp3, przyciemnione tylne
szyby, cena 3100 do negocjacji, aktualny
przegląd i OC - 691 210 702

293739. Renault 19 LPG - tanio - zarejestrowane, zadbane bez korozji, rok 92,
1.8 benzyna + gaz, garażowany, auto nie
wymaga żadnego wkładu finansowego,
wspomaganie kierownicy, cena 1600 604 899 303/698 707 299
291498. Renault 19 za 650 zł. - w całości
lub na części - pojemność 1,4 1994 rok.
Brak przeglądu i OC - 795 849 394

292763. Mondeo MK2 ghia LPG - 1998
rok, 2000 cm3, pełne wyposażenie
oprócz skóry, opony zimowe, aktualne
badanie techniczne i ubezpieczenie.
Cena 6400 zł. - 510 250 607

292767. Renault Clio 1.2 /1500 zł.- 92,
5 drzwiowy, obniżony (sportowe sprężyny), wymaga poprawek blacharskolakierniczych. Ważny przegląd i OC.
Zapraszam - 692 736 817

293869. Nissan Almera - 1.4 benzyna
z gazem, wspomaganie kierownicy, do
wymiany progi, lekko uszkodzone drzwi
kierowcy, 2100 zł. - 608 382 458

292970. Renault Clio 99 rok - 1.4
benzyna 75 km, 145.000 km, ABS, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy,
2 x poduszki powietrzne, blokada skrzynia biegów, garażowany, zarejestrowany
8.500 zł. - 783 873 862

293655. Nissan Serena - tanio - zarejestrowany, pojemność 1.6 benzyna, rok
97, elektryczne szyby, 2 x poduszka,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, 2 x szyberdach elektryczny,
dodatkowe nadmuchy na tył, 7-osobowy,
bez korozji, zadbany, cena 4900 - 604
899 303/698 707 299
293477. Nissan Sunny 1,4 1995 rok sedan, niebieski metalik, szyberdach
elektryczny, poduszka powietrzna,
zarejestrowany, opłacony. Cena 4000
to uzgodnienia - 783 756 967
291184. Opel - 94 rok, 2 x airbag, ABS
centralny zamek na pilota, koła zimowe,
ważne opłaty, stan BDB! Cena, do negocjacji lub zamienię? Rozważę każdą
propozycję - 8l na 100 km. Zadbane,
niewybite - 882 491 671
292509. Opel Astra - 2002 1.7 DTI
stan techniczny jak i wizualny idealny
możliwość kredytowania, cena 18900
- 501 035 988
293505. Opel Corsa 1.2 B - tanio - rok
94, zarejestrowana badanie techniczne
i OC do 11.2010, ekonomiczny, opony
zimowe, stan bardzo dobry nie wymaga
wkładu, cena 3550 zł. - 507 930 010
293266. Opel Vectra - 1997, 1.6, stan
techniczny jak i wizualny bardzo dobry,
możliwość kredytowania, cena 9900 501 035 988
292511. Opel Zafira - 2008 1.7CDTI
stan techniczny jak i wizualny idealny,
możliwość kredytowania, cena 54900
- 501 035 988
291614. Passat 1.8T 20v-1998 - ABS,
climatronic, komputer, wspomaganie,
autoalarm 4 x airbag, immobilizer, elektryczne szyby + lusterka, RO, centralny
zamek, regulowana kierownica, 2 x podłokietniki, podgrzewane fotele + lusterka
auto zadbane garażowane 13900 zł. do
negocjacji. - 604 922 815
294049. Passat 2001 b5fl - 1.9 TDI czarny, 190 tys km, książka serwisowa,
climatronik, ESP, domykanie szyb,
alu, zarejestrowany, 23500 zł. - 793
420 003
293996. Passat B4 1.9 TDI - klimatyzacja, alufelgi, komputer, regulowana
kierownica RO SONY mp3. Wersja GT
94 rok, ważne OC i przegląd - cena 8000
tys. - 792 406 113
292833. Passat B4 1.9 tdi - kombi, czerwony, 1994 rok, opony letnie i zimowe,
po wymianie układu wydechowego,
rozrządu - cena 7700 zł. do małej negocjacji. Ważny przegląd i ubezpieczenie
- 500 247 902
291289. Passat B5 1.9 TDI - granatowy,
130 km, rok 2002, do małych poprawki
maska przednia, cena 21000 PLN - 609
261 631
292645. Passat kombi 1.9 TDI - przebieg
290000, hak, poduszki powietrzne,
centralny zamek, ABS. Cena 11000 - do
negocjacji - 669 287 371
291058. Peugeot 306 ok.3200 zł. - 1100
cm, 1995 rok, 3 drzwiowy, immobilizer, k.
czerwony, opony zimowe, wymieniony
olej, filtry, płyn chłodniczy, przegląd do
09 grudnia 2010, OC do czerwca 2010
roku - 516 198 195
293574. Peugeot 605 + gaz - 1995 rok,
2,0 turbo E + gaz. Pełna opcja oprócz
skóry, RM, automat. Zadbany. Opony
nowe zimowe. Cena 3500 zł. możliwa
zamiana na inny - 783 139 444
293214. Peugeot Partner - 2006 - 1.9D
stan techniczny jak i wizualny bardzo
dobry możliwość kredytowania, cena
19900 + VAT - 501 035 988
292356. Peugeot Partner 1,4 - 1999,
przebieg 161000, zarejestrowany jako
osobowo-ciężarowy. Kupiony w Polsce,
pierwszy właściciel - 508 083 121
293866. Polo 1.0 - wersja 2 drzwiowa
model II, kombi, zarejestrowany, 2 kpl.
opon, 1600 zł - 608 382 458
291650. Polo 6n 1.4 96 rok - stan bdb.,
3 drzwiowy, centralny zamek na pilota +
alarm, wspomaganie kierownicy, kolor
czarny cena 5000 sprzedam lub zamienię za inne w podobnej cenie najlepiej
Golf 3 - 790 510 850

291621. Renault Megane 97 rok +
gaz - pojemność 1,6 + gaz, 2 poduszki,
centralny + pilot w kluczyku, klimatyzacja,
elektryka, wspomaganie, hak, welurowa
tapicerka, zadbany, ekonomiczny, zarejestrowany, 6,900 PLN - 691 061 706
293795. Renault Megane cupe - zarejestrowany, rok 96, pojemność 1.6
benzyna, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek pilot, 2 x poduszka, RO,
bez korozji, zadbane czyste wnętrze,
welurowa tapicerka ,cena 7300 - 604
899 303/698 707 299
291809. Renault Scenic 1,6 16 v gaz BRC, rok 2000, przebieg 2003 tys. Po
wymianie rozrządu i pompy, oraz nowiutkie sprzęgło LUK. bogate wyposażenie,
zadbany. Cena 16.500 do negocjacji
Jelenia Góra - 791 332 001
293397. Renault Scenic 1997 - ostatnio
robiony rozrząd i przegląd klimatyzacji. W
tej cenie są opony letnie na alufelgach,
czujnik cofania. Cena wywoławcza to
9.800 zł. - 75 76 14 026
291017. Renault Trafic 96 rok, diesel
- 190 tys. km, 3-osobowy, krótki, niski,
sprowadzony 4200 zł. + opłaty - 510
978 952
292422. Renault Twingo 1,2 - 2 x
poduszka powietrzna, immobilizer.
Serwisowany regularnie w Renault.
Przegląd 29.04.2010, ubezpieczenie
10.08.2010r. Dorzucam 4 nowe opony
zimowe oraz dwie letnie praktycznie
nowe. Cena 4300 zł. - 721 462 140
293870. Renoult Clio 97 rok - silnik 1.2
benzyna, 5 drzwi zarejestrowany w
Polsce, opony zimowe, radio, blokada
skrzyni biegów 4300 zł. - 608 382 458
293209. Rover 214i - 96 rok - sprowadzone, zarejestrowane, OC i przegląd do
lipca 2010 roku, ogólny stan samochodu
bardzo dobry, cena 5 800 zł. do negocjacji (możliwa zamiana) - 883 633 140
291619. Rover 416 gsi - sedan pojemność 1.6 - 92 rok - cena 1000 zł. - 726
923 972

293920. Vectra B - sedan 96 rok 1.8
16V benzyna, 115KM zarejestrowany w
kraju. Wyposażenie - ABS, elektryczne
szyby, lusterka (podgrzewane), centralny
zamek, alarm, alufelgi 15, sterowane
radia w kierownicy, szyberdach, zawieszenie, wymieniony rozrząd - 509
365 625
293712. Vitara 4x4 - off road - 91 rok,
podniesiona opony Sahara, nowe oleje,
paski, łożyska itp. nowy przegląd, stan
silnika i napędów super - 605 492 373
294070. VW LT 28 2,4 TD - 3500 zł.
- maxi blaszak, 3 osobowy, stan techniczny dobry, bez korozji - 880 098 319
291655. VW Passat b3 kombi - 1990
rok, 1.8 benzyna, instalacja gazowa
w kole zapasowym, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy. elektryczny
szyberdach, roleta bagażnika, nowe
opony zimowe, radio CD, cena 2960 zł.
do negocjacji - 886 315 460
291873. VW Passat kombi 2002 rok
- TDI 150 KM zarejestrowany w kraju,
cena 23800 zł. - 796 913 718
293504. VW Polo - rok 96 - ABS, wspomaganie kierownicy, airbag, radio cd,
nowe alufelgi i opony, opony zimowe,
nowy akumulator i układ wydechowy,
polisa OC 12.2010, super stan - 507
930 010
292321. VW T4 1,9 TD 97 rok - blaszak
3 osobowy. Stan techniczny b. dobry
10500 zł. - 880 098 319
291602. Żuk - rok produkcji 1995,
benzyna 5-cio osobowy, przegląd i OC
ważne, cena 900 zł. - 605 270 381
Alfa Romeo 156 - 98 rok, 2.0 benzyna.
- 668 346 981
Astra F na części - z roku 92, skrzynie
biegów, alufelgi, części mechaniczne,
blacharskie, szyby i inne GG 4764255
- 505 288 212
Astra II - 2000 rok - diesel - srebrny
metalik, pojemność 2000 cm3 DTI, pełne
wyposażenie, sprowadzony od osoby
prywatnej - 1 właściciel, bezwypadkowy,
stan bardzo dobry. Cena 11.900 PLN 511 699 191
Audi 100 C3 cygaro - rok 1985 pojemność 2200 + gaz - zamienię na automat
- 516 166 121
Audi 80 - 1.6 benzyna z gazem 91 rok,
b3, czarny opony zima i lato na alusach,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, dobra cena - 661 692 641
Audi 80 - w całości lub na części. Auto
jest na chodzie i posiada instalacje
gazową - 691 766 210
Audi A4 - 1.9 TDI - czerwony metalik
2 x airbag, klimatronik, zadbany - 782
498 141
Audi A4 - 2004 rok TDI 130 km, kombi
pełna opcja oprócz skóry, stan idealny 509 029 334

292506. Seat Cordoba - 2005 1.9 TDI,
stan techniczny jak i wizualny bardzo
dobry, możliwość kredytowania - 501
035 988

Audi A4 -.1.9. TDI - 98 rok - stan perfekcyjny, czyste, zadbane, jestem osobą
prywatną, jedynym właścicielem, auto
jest bogato wyposażone i nie wymaga
żadnych opłat, 100% sprawne. - 508
176 215

293240. Seat Ibiza - 1.9 tdi 2007 - czarny
metalik, 5 drzwi. Sprowadzona. W 100%
sprawna - 665 677 876

Audi C4 - 100 tan ogólny dobry, ubezpieczony, gaz, nowe zimówki - 782
897 698

292960. Seat Ibiza - 97 rok - pojemność
1,4,5 drzwi, 2 poduszki, elektryczne
szyby, lusterka, wspomaganie, centralny
+ pilot w kluczu, alarm, zarejestrowany
ważne OC, przegląd, ekonomiczny
4,900 PLN - 691 061 706

Bmw 320 e36 - sedan, 1992 rok,,
autoalarm, centralny zamek, elektryczne
lusterka, ABS, alufelgi 17”, sprowadzony,
do opłat - 695 989 554

292504. Seat Toledo - 2003, 1.6, stan
techniczny jak i wizualny idealny, sprowadzony, zarejestrowany, możliwość
kredytowania - 501 035 988
291471. Seicento Sporting Abarth - oryginalny 99 rok - 1,1 okazyjnie za 6500
zł. - 723 902 475
291327. Sprzedam lub zamienię Mercedes 124 LPG, opony zimowe
sprzedam lub zamienię możliwa dopłata
- 792 183 850

Bmw 46 323 - 99 rok, pojemność - 2.3
benzyna + b. dobrej jakości instalacja
gazowa, bogate wnętrze - 601 698 950
Bmw 520i - rok1988, 227 tys. przebiegu pojemność 2.0, alufelgi, centralny
zamek, skórzana tapicerka, cena 2500
zł. lub zamienię - 721 762 837
Bmw 525 TDS - 93 rok - xenon atrakcyjny wygląd - klimatyzacja - 511 508
841
Bmw 730i e32 - cena 2800 zł. - 514
404 294

293678. Subaru 4x4 3900 zł. - Leone 1,8
LPG - elektryczne szyby lusterka i elektryczny szyberdach, silnik po remoncie,
nowe OC, stan bardzo dobry, zadbane
- 605 492 373

Bmw e30 318 z gazem LPG - rocznik 91,
silnik m40 1,8L, 113km, gaz sekwencja
założony 30.06.2009, OC z AC ważne
do kwietnia, radio z mp3, koła zimowe +
alufelgi z oponami letnimi, cena 4000 zł.
do negocjacji - 609 499 553

293625. Suzuki Vitara X-90 - 1.6 benzyna czarny metalik, napęd na cztery
koła 4X4, felgi chromowe, dach twardy
ściągany jak Cabrio, 130 tys. km przejechane. Cena 12.500 tys zł. - 075 71
74 718

Bmw E34 - full - LPG - 520, składak
96, pojemność 2000 cm3, LPG, bogata
wersja, pełna elektryka, do poprawek
blacharsko-lakierniczych. Cena 2000 zł,
do małej negocjacji - 795 849 198

294016. T4 transporter 8 os. 1,9 TD rok 91, przedłużany, hak, szyberdach,
elektryczne szyby, opłacony, zarejestrowany jako ciężarowo osobowy,
niedawno przeszedł przegląd. Możliwa
zamiana na osobowy - 793 199 383 lub
605 594 216
293278. Twingo 1999 - komplet
kół zimowe i letnie w stanie bardzo
dobrym, ważne przegląd i OC, poduszka
powietrzna, cena 4500 - 697 295 706

Bmw E36 - 325 TDS, rok produkcji
1994, typ sedan, kolor granatowy,
obniżony, wyposażenie, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, lusterka,
szyberdach, centralny zamek, przyciemniane szyby - 790 309 129
Bmw E36 compact - rok produkcji 1996,
przebieg 116 tys. pojemność 1600,
klimatyzacja, dwie poduszki powietrzne,
wspomaganie, zadbany, w kolorze
zielony metalik, ABS, cena 7500 zł,
zarejestrowany - 075 75 52 297

Buggy 1500ccm - na bazie fiata 125,
zbudowany w zeszłym roku, mało
używany, stan db., skrócony, cena 850
zł. - 516 722 318
Chevrolet Astro - 601 924 778/694
473 203
Cinquecento 700 - 98 rok - sprzedam w całości, części, cena 550 zł. do
rozsądnej negocjacji - 600 064 229
Citroen AX - bardzo oszczędne
ekonomiczne autko, poj.700 benzyna,
niskie opłaty, radio zarejestrowany OC
do 26.10.2010. Cena 750 zł. - 604 899
303,698 707 299
Citroen BX - tanio 1000 zł. - 1.6,
benzyna, czarny, aluminiowe felgi,
nowe opony zimowe, opłacony i zarejestrowany, cena do negocjacji - 784
540 729
Citroen Xantia - 94 rok, 2000 ccm,
benzyna, elektryczne szyby, welurowa
tapicerka, zadbana, sprawna cena, przegląd, OC 2700 zł. - 502 491 979
Citroen xm, 1993 - turbo diesel,
2.100, pełna elektryka, stan dobry - 665
951 366
Civic V za 3500 - gen sedan, 1.5 16v
po remoncie, tuning, car audio - 723
529 319
Daewoo Matiz 800 cm - 2003 rok,
kupiony w salonie 1-wszy właściciel,
granatowy metalik, bez wypadkowy,
blokada skrzyni, centralny zamek, komplet - opony zimowe + letnie, cena 7500
zł. - 880 406 360
Daihatsu Feroza - sprawne dwa
napędy, brak lewej klamki, wymienione
sprzęgło, nowy akumulator, kopułka i
kable prądowe, zimowe opony, samochód nie jest zarejestrowany w Polsce.
- 511 282 098
Dostawczy - Opel Movano 2500 D,
rok 1999, 3 osobowy blaszak, biały - 661
333 884
Espero 1997 rok - 1.5 benzyna z
gazem sprzedam szybko za nie wielkie
pieniądze 2400 do negocjacji - 509
489 787
Fiat 126p - 2007 rok - przegląd do
października 2010r. OC do września,
posiada wspomaganie kierownicy,
alarm, c-zamek. Pojemność silnika 1,6.
Cena 4000 zł. naprawdę warto - 795
968 592
Fiat 126p 555 zł. - ważne OC i przegląd
- 693 672 614/757 413 019
Fiat Bravo 1.9 TD - 97 rok, autko
zadbane, 2 poduszki, elektryka, aluski
15, cena 7200 do negocjacji - 509
489 787
Fiat Ducato - 94 rok - 1 9 TDI -stan
dobry - 695 095 238
Fiat Fiorino - 601 924 778/694 473
203
Fiat Punto GT - 1.4 94 rok - elektryczne
szyby, wspomaganie, centralny zamek,
ABS, 2 komplety kół - letnie i zimowe,
garażowany, uszkodzone zawieszenie,
amortyzator ważny przegląd i OC, cena
2200 do negocjacji pilne - 669 755 409
Fiat Punto II 2000 - pojemność: 1,2
benzyna przebieg: 60,000 km Opis:
bordo-metalik, 5-cio drzwiowy CENA:
8,300 zł - 510 591 129
Fiat Scudo diesel - 1997 rok, 219000
km, biały - 790 215 333
Fiat Tipo 2.0 - 178 tys. przebiegu, 92
rok, skóra, klimatyzacja, elektryka szyb,
przód, wspomaganie brak przeglądu
i OC od końca 2009 roku, cena 1400
zł. do negocjacji, autko bardzo ładne i
zadbane - 516 831 182
Fiat Uno - 400 zł. - 1.1 89 rok, benzyna/
gaz, kolor czerwony, nowo wymienione
części, wspomaganie kierownicy, nowy
olej , po remoncie blacharki. Cena 400
zł. - 726 697 966
Fiat Uno 1100 - fayer pięciodrzwiowy,
1983 rocznik, stan dobry, cena 800 zł. do
uzgodnienia. Kowary - 721 276 724
Fiesta - 1.1 benzyna, rok produkcji
1994, ważny przegląd i OC - 667 264
170
Fiesta - rok 97, pojemność 1.25 zetek
16V 75 km, kolor srebrny metalik, stan
dobry + komplet opon z felgami - 500
289 971
Fiesta 92 - LPG 1350 zł. - 1.1 z gazem,
nowe sprzęgło, radio. Jeździ na benzynie
i gazie. Nowy przegląd, OC do czerwca
- 783 032 842
Ford Aerostar - rok 93 - w całości lub
na części, rok 93, LPG, V6, 3000 cm3,
pełna elektryka, wersja sport. Cena 1000
zł. - 795 849 198
Ford Escort - 1991 diesel 1,8, stan
dobry cena 1000 zł. do uzgodnienia
(pilne) - 668 604 292
Ford Escort 94 rok - zadbane stan
pojazdu rewelacja elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, podgrzewane
lusterka, dwie poduszki powietrzne,
alufelgi, ważny przegląd i OC, silnik 1,6,
16v. Cena 2000 zł. - 791 332 282
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Ford Fiesta - rok produkcji 1994,
1.1 benzyna, ekonomiczna, w bardzo
dobrym stanie - 667 264 170
Ford Galaxy ghia - 1997, 140KM,
wersja ghia Dynamiczny, komfortowy,
przestronny, 7-osobowy van. - tanio 9700 zł. - 696 483 541
Ford Granada - 999 zł. - 601 924
778/694 473 203
Ford Mondeo - 1.8 TD - 1998 rok, stan
dobry, cena 800 zł. - 075 76 19 631
Ford Mondeo - 1994 rok 1.8 benzyna
elektryczne szyby, szyberdach, zielony
metalik, ubezpieczony, auto w ciągłej
eksploatacji, cena 1500 do uzgodnienia
- 509 439 798
Ford Mondeo - 2006 2.0 TDCI, stan
techniczny jak i wizualny idealny, możliwość kredytowania - 501 035 988
Ford Mondeo - okazja - 1993, klimatyzacja, gaz, elektryczne szyby, typ hb.
Opony zimowe i letnie. Spalanie gazu
10 l. Samochód ma blachy ocynkowane,
cena 4800 lub zamiana z dopłatą z
mojej strony na coś nowszego. - 504
727 202
Ford Mondeo 97 z Niemiec - ładny,
zadbany, kombi, pojemność 1800,
bogate wyposażenie, autko było serwisowane i jest technicznie super, cena
3200 plus 1200 opłaty - 694 518 216
Ford Mondeo kombi - 1.8 turbo pełna
elektryka, cena 3000 zł. - 691 020 938
Ford Scorpio 93 - (granatowy) - pojemność 2400 cm3, V6, pełna elektryka, brak
przeglądu i OC. Cena 1000 zł. do małej
negocjacji - 795 849 198
Ford Transit 9500 zł. - 1999 rok
biały zarejestrowany 5 osób +1000 kg
komplet opon zimowych zadbany - 606
165 967
Gilera RC 125 - 40 KM, prędkość max
150 km/h, stan bardzo dobry cena 3000
do negocjacji - 726 521 442
Golf 2 - 1.6 benzyna - rok produkcji:
1990, Skrzynia biegów: manualna, Moc:
70 KM (51 kW), Pojemność skokowa:
1595 cm3, benzyna, Liczba drzwi: 4/5,
OC i przegląd ważne do 06.2010 Cena:
2500 zł. - 788 403 124
Golf 2 - 1986, czerwony - 3000 zł. stan bdb. jest sprowadzony z Niemiec,
1,3 benzyna 114,000 km, serwisowany,
książka serwisowa, płyny wymienione,
amortyzatory, tarcze hamulcowe papiery
przez przypadek spaliłem, ale są do
odzyskania - 783 032 825
Golf 2 - 1988 rok pojemność 1.3, 4
drzwiowy, szyberdach, pierwszy właściciel - 605 038 511
Golf 2 - 1990 rok, 1.6 benzyna, pięciodrzwiowy, przegląd i OC - aktualne, po
wymianach oleju i rozrządu, w ciągłej
eksploatacji, radio CD + głośniki. Cena
1200 zł. do negocjacji - 783 640 119
Golf 2 - składak 90/97 1.3 benzyna +
gaz, cena 1100 - 607 509 762
Golf 2 i skuter - rok produkcji 1989
pojemność 1.3, benzyna, 5 drzwiowy
oraz skuter Daelim NS 125 rok produkcji
1998, czterosuw, możliwość zamiany na
Mitsubishi Galant - 517 337 804
Golf 3 - 1,8 benzyna (90 KM),1995 rok,
zarejestrowany + ważne OC, przebieg
195 tys. drugi właściciel w kraj, elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie
kierownicy, radio, garażowany. 5 tys. do
negocjacji GG 5242465. - 697 555 366
Golf 3 - 1,9 TDI - 90 km, wyposażenie: ABS, 2 x air bag, centralny zamek,
elektryczne lusterka, szyby, alarm,
regulowana kierownica, zarejestrowany,
opłacony. stan idealny. Nie jestem handlarzem. 8200 zł. - 783 756 967
Golf 3 - 1.8 + gaz 1997 rok - pięciodrzwiowy, uszkodzony silnik, przeskoczył na rozrządzie, cena 1700 zł. nie
odbieram telefonów zastrzeżonych - 792
697 442
Golf 3 - 1.9 D - 1996 wspomaganie,
centralny na pilota, letnie na alu 14
zimowe na 13 łańcuchy zimowe, także
oryginalne lampy tylne, jak i przednie
kierunkowskazy z halogenami, książka
obsługi 2 komplety kluczy - 668 155
293
Golf 3 - 1.9 TDI kombi - 1998, elektryka, ABS, centralny zamek, domykanie
szyb i szybra, zielony metal, 8900 do
negocjacji, OC i przegląd do 07/2010
- 604 786 525
Golf 3 - 1992 benzyna + gaz 1,8
- nowe sprzęgło, klocki, szczęki hamulcowe po remoncie zawieszenia przód i
tył amortyzatory wydech skrzynia biegów
bez wycieków po wymianie rozrządu i
płynów otwieranie z pilota 3200 zł. - 603
177 813
Golf 3 - 1996 rok w bardzo dobrym
stanie, cena 650 zł. - 075 76 19 631
Golf 3 - 4x4 - 1.8i, rok 1995 - 513
655 297
Golf 3 - kombi zielony, elektryczny szyberdach,2*airbag,stanb.dobry,garażowanylub
zamienię na Vana - 883 605 623
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REKLAMA

Firma Motoryzacyjna “Ligęza” Sp. z o.o.
58-506 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 28, tel. 075 642 14 82, fax 075 642 14 80

Rauschert
(dawny Polam)

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

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

113 KANAŁÓW

25,90 ZŁ

Abonament
telefoniczny
lub modem WiFi

114,90 ZŁ

89 ZŁ

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

86 KANAŁÓW

2 Mb/s

8 Mb/s

+ PREZENT!

113 KANAŁÓW

26,90 ZŁ

Plan Funkcjonalny

150 MIN
119 ZŁ

8 Mb/s

+ PREZENT!

lub

Plan Aktywny

500 MIN

145,90 ZŁ

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

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

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

25 stycznia 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
GOLF 3 - rok 94 LPG - zarejestrowany stan
dobry, cena 1250 zł. - 507 930 010
GOLF 3 GT - 1.8 benzyna 90KM, 1992 rok,
czarny, trzydrzwiowy, centralny zamek, komputer pokładowy, elektryczny szyberdach,
dużo nowych części, do drobnych poprawek
lakierniczych cena: 3.500 do negocjacji. - 605
613 323
GOLF 3 tdi - 1994 rok, po wymianie zawieszenia nowe amortyzatory, opony zimowe,
nowe sprzęgło, 7500 (do negocjacji) - 693
264 154
GOLF 3 Variant 1.9 TDI - 275 tys., srebrny
metalik. po remoncie przedniego zawieszenia. W stanie bdb. szyberdach, relingi,
lusterka z kierunkowskazami, alu z oponami
letnimi oraz kpl. kół z op. zimowymi bardzo
atrakcyjny - 502 853 404
GOLF 4 - samochód jest 6-miesięcy w kraju.
Zostałsprowadzonybezwypadkowy.Samochódjestopłaconyizarejestrowany-cena17
000 zł. do negocjacji - 500 278 867
GOLF 4 tdi 1.9 - 98rok - czarny trzy drzwiowy,
stan idealny, zarejestrowany, po wymianie
rozrządu,sprzęgłanowyakumulatorikomplet
opon zimowych. Bez wypadkowy, sprowadzony z Niemiec, 3 miesiące temu, cena
16500 PLN do negocjacji - 889 343 552
GOLF 5 - 1.9 tdi 110 km, rok 2004, kolor
srebrny,5-drzwiowy,przebieg125tys.,klimatyzacja, elektryczne szyby, dwa komplety kół
- cena 34 900 do negocjacji - 602 530 174
HONDA Civic - blacha do poprawek, stan
techniczny bardzo dobry, cena 6200 - 793
050 453
HONDA Civic 1.5 92 rok - v gen - pełna
elektryka, wspomaganie kierownicy, po
remoncie silnika (na dotarciu), cena 4600
PLN - 605 571 125
IVECO - maxi bus - 883 601 725
KEGA 50 - od Namysłowa 50L. jest metalowa. Cena 50 zł. do negocjacji - 882 491
671
KTM lc 4 600 - z 1997 roku cena, jaka mnie
interesuje to 4200 zł. w 100% sprawny - 723

MERCEDES - Benz - A-170, rok produkcji 1999, pojemność 1.7, diesel, 90 koni
mechanicznych, jeździ kobieta, pierwszy
właściciel w kraju, cena 17 tys. do negocjacji
- 606 484 586

NISSAN Micra k10 za 430 zł. - auto w pełni
sprawne nic nie stuka puka, silnik stan bdb.,
brak dowodu rejestracyjnego - do odebrania
w wydziale komunikacji, cena 430 zł., opony
zimowe - 669 427 535

MERCEDES 123 - 1400 zł., 220 D - 601 924
778/694 473 203

NISSAN Primera p11 gaz - 1.6 16V - gaz
sekwencyjny, 1996/1997 rok, dwa komplety
kół alu 15”, autoalarm i centralny zamek z
pilotem, immobilizer, hak - 695 989 554

MERCEDES 124 - 601 924 778/694
473 203
MERCEDES 124 e kombi - 94 rok, 2500 diesel, granatowy, autoalarm, RO, klimatyzacja,
wciągłejeksploatacji,sprzedamlubzamienię,
10400 zł. - 601 924 778
MERCEDES C 180 - 1995 rok - pojemność
1.8 benzyna, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, 2x airbag, elektryczny szyberdach,
centralny zamek - cena do uzgodnienia 724 123 906
MERCEDES C220d - rok 1996, biały, klimatyzacja, elektryczne szyby, podgrzewane i
elektryczne lusterka, tylne zagłówki, radio
CD - 511 414 895
MERCEDES Vaneo - 2002 rok, diesel - 693
113 773
MERCEDESVito5-osobowy-1997rok,2,3L
diesel.ASR,ABS,2xairbag,centralnyzamek,
elektryczne szyby, szyberdach,Alufelgi, biały,
oszklony do polowy, dopuszczalna ład.710
kg. Salonowy, ważne OC i przegląd 11900 zł.
lub zamiana na osobowy - 792 661 611
MERCEDESA 210 (okular) - kombi 2,5
olej napędowy 210.tys. manualna skrzynia
biegów, grafitowy metalik, rok 1996, pełne
wyposażenie oprócz skóry, samochód jest
w bardzo dobrym stanie - 15,000 PLN - 601
578 249
MICRA k11 - rok 1993 pojemność 1,0 16V
wiśniowy metalik, stan b. dobry, ważny
przegląd i OC - 889 453 384
MITSUBISHI Carisma LPG - 1997 rok,
1,6-bogata wersja, cena - 7000 zł. - 501
044 866
MITSUBISHI lancer - rok produkcji 1996/7
(przełom) pojemność 1.3 GLX. Wspomaganie, ABS, 2 x airbag, elektryczne szyby,

NISSAN Sunny LPG - tanio - rok 93, pojemność 1.4 benzyna + LPG, zarejestrowany,
autko na chodzie, ekonomiczny - 604 899
303/698 707 299
OMEGA B 900 zł. - kombi 95 rok, zielony
metalik, 2,0 benzyna, anglik, częściowo
rozebrany na kołach, pozostało 70% auta
- 606 508 723
OMEGABsedan+LPG-zpowoduwyjazdu
z 96 roku - wersja pełna, bez skóry - cena do
uzgodnienia - 605 913 262
OPEL Astra CDTI 3 kombi - 2005/2006, 127
tys. stan b. dobry, 6 biegów, klimatyzacja,
CD, relingi, elektryczne szyby, lusterka, ABS,
ESP, tempomat, Komputer, kierownica
multifunkcyjna z instalacją. Cena 30.900
zł - 605 594 123
OPEL Astra III - 1.7 CTDI 2005 rok, przebieg
96000 - 600 873 466
OPEL Astra kombi 96 rok - 1,7 turbo diesel,
zarejestrowany, ubezpieczony 4.700 zł. - 607
509 762

OPEL Vectra B - 1998 rok, 1,8 benzyna,
183 tys., kombi, zielony metalik, klimatyzacja
i elektryka, sprzedam lub zamienię, cena
10900 - 501 208 885
OPELVivaro 1870 cdti - wyposażenie, pełna
elektryka, klimatyzacja, hak, 9-cio osobowy 691 200 395
PASAT kombi 2 litry - rok 91, benzyna - gaz,
szyber dach, hak ma komputer pokładowy,
stan dobry, kolor czerwony - 781 562 674

VW Passat 1.9TDI 2000 rok - kombi (Jelenia
Góra) - 697 970 008

RENAULT Scenic - 1999 rok, 1,9 DTI, stan
techniczny i wizualny bardzo dobry. Cena do
uzgodnienia - 506 166 013

RENAULT Twingo - rok produkcji 1999,
pojemność 1,2, stan bardzo dobry, zadbany,
ważny przegląd i OC, komplet opon letnich i
zimowych - 697 295 706

PEUGEOT 306 xr 1.4 - 5 drzwiowy, benzyna
1.4, spalanie od 6 do 8, stan dobry, komplet
kół letnich i zimowych ważne OC i przegląd,
cena:4300 do negocjacji - 721 631 548

RENAULT Twingo - silnik o pojemności
1200 cm 3, 1996 rok, pełna elektryka, dwie
poduszki powietrzne, autko w dobrym stanie.
Za jedyne 4000 zł. - 793 444 627

PEUGEOT 405 - gaz - kombi,1,4 benzyna,
ważny przegląd i OC, ekonomiczny, opony
zimowe, cena 1200 zł. - 698 707 299,604
899 303

ROBUR - rok 1990, jest zarejestrowany
i ubezpieczony, nowe opony, gotowy do
jazdy - 695 408 644

OPEL Calibra x 2 - 2 auta w cenie jednego
pojemność 2 litry benzyna ABS, kolory
czerwony i czarny, cena 4300 zł. - 693 753
742, 691 860 411

POLO - 92 rok, pojemność 1.0, OC do lutego
przegląd do września, lekkie wgięcie z tyłu
i inny kolor błotnika z przodu. Cena 1000
zł. - 794 686 232

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

RENAULT Megane Scenic - 1997 rok,
1.6 benzyna, przebieg 210 tys. Cena około
10800 zł. - 506 045 306

PASSAT z gazem za 1450 zł. - z 90 roku 1.8,
autozarejestrowanewkraju,zawieszenienie
wybite, na chodzie, sprawny, jeżdżący, do
małych poprawek - 696 035 809

PEUGEOT406,97rok-1.8kombi,elektryka,
nowe opony, cena 6900 - 660 181 460

OPEL Corsa b 1,4 Joy - 1993 rok, 182000

VW Passat – kombi B3 - 88 rok - 1.8 benzyna + gaz na chodzie - 722 104 012

PASSAT 2001 B5fl 1.9 TDI - ABS + ESP, 4
elektryczne szyby, 4 poduszki, klimatyzacja
automatyczna, centralny zamek, alarm,
alufelgi, czarny - 793 420 003

OPELCalibra + LPG - 92 rok,ABS, centralny
zamek, elektryczny szyberdach i lusterka,
butla w miejscu koła zapasowego, silnik 2.0
8v, alufelgi 15” przegląd do 10.2010 rok OC
03.2010 roku, w ciągłej eksploatacji, cena
4000 do negocjacji - 691 210 702

OPEL Corsa A - rok 1990, 1400 ccm, 60
KM, przegląd do listopada 2010. Cena 800
zł. - 695 455 522

RENAULTMegane-cupepowypadku1200
zł. - 607 668 563

RENAULT Scenic 2004 dci - 131 tys. silnik
101 km, pełne wyposażenie, książka serwisowa po wymianie rozrządu cena 26.900 zł.
zarejestrowany, ubezpieczony do 08.2010
idealne autko rodzinne. Cena do negocjacji
- 796 066 401

PEUGEOT 405 - sedan, 1991, benzyna
+ LPG, stan dobry, bez korozji, na chodzie,
pojemność 1.6 klimatyzacja, wygasło ubezpieczenie, cena 2.000 do negocjacji lub
zamiana na inne - 726 737 387

PEUGEOT Boxer - biały, 2400 tdi, ważny
przegląd i OC, maxi, poduszka powietrzna,
12600 zł. do uzgodnienia, faktura VAT - 601
924 778

POLO GTI - 1992 rok, 1.3 pełny wtrysk,
czarny, ciemne lampy, kubełkowe fotele, szyberdach, OC 03,2010., przegląd 12.01.2011
- cena 1800, zamienię na większy z gazem
- 696 035 809
POLONEZA Caro - rok produkcji 1996.
Stan auta bardzo dobry -zadbany. Proszę
dzwonić po 16 - 783 419 886

ROMET ogar - Motorower trzy biegowy
ROMET OGAR po kapitalnym remoncie na
dotarciu z papierami, cena 500 zł. w Gryfowie
Śl. - 694 093 714
ROVER 416 gsi - sedan pojemność 1.6 - 92
rok - cena 1000 zł. - 726 923 972
SAMURAI Long - 98 rok, sprowadzony,
opłacona akcyza, nowe opony, hak, 4X4
sprawne napędy oraz reduktor, cena 8500
zł. - 504 199 004
SAMURAJ 4x4 - napęd 4x4, buda plastik,
bez rdzy, nowy przegląd, akumulator, ubezpieczenie, składak 94, w pełni sprawny, cena
6000 zł. - 601 881 262
SEAT Ibiza 1.8 B - 94 rok, kolor czerwony,
centralny zamek, elektryczne szyby, szyber
dach, po wymianie oleju, - 796 473 417
SEAT Marbella za 450 zł. - pojemność 900
cm, rok produkcji 1997, przegląd do 08.2010
rok kolor czerwony, oszczędny, monowtrysk.
Można obejrzeć na ul. Powstańców Wielkopolskich koło ZETO - 790 479 220
SEATA Toledo - 95 rok, 2.0i obniżony
utwardzony. 2 kpl. alufelg zima + lato, pełna
elektryka.Zadbany,cenadouzgodnienia,lub
zamienię - 724 085 343

PRZEZ WYSŁANIE SMS

RENAULT 19 - 93 rok na części - brak
przeglądu i ubezpieczenia silnik super 781 622 465

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

RENAULT 19 - rok 93, pojemność 1.7
wspomaganie, gaz, kubełkowe siedzenia,
tylne szyby, przyciemniane hak, halogeny,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
stan bdb. zarejestrowany, opłacony, cena
2500 - 505 447 978

SIMSON s50 - w stanie bdb., ale opony do
wymiany. Simosn zarejestrowany, opłacony,
wszystko sprawne, cena 1300 zł. do negocjacji - 726 215 030

RENAULT Clio - 1997 rok, 1.2 czarny
perłowy, centralny zamek, przyciemnione
szyby, alufelgi, obniżony, stan dobry - 697
488 762

SKUTER Gillera Storm 50cm - 50 cm,
1994 rok, pali 3.5l/100 km, max v 90 km,
zarejestrowany ubezpieczony, cena 1900
zł. - 793 504 192

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

924 280

LANCER 4x4 napęd - 1992 z napędem na
SPA
w Karpaczu
4 SANDRA
koła, srebrny, 1,8
pojemności,
centralny
zamek,
alufelgi, 4x elektryczne
szyby,3ABS,
ul.Obrońców
Pokoju
wspomaganie
kierownicy, radio, cena 1800
58-540 Karpacz
zł. - 604 899 303,698 707 299
MAZDA
- 601 924 778/694
473 203
Odpowiedz
na pytanie

lusterka. Immobilizer. Uszkodzone sprzęgło
(docisk). Cena do uzgodnienia - 727 640
718
MITSUBISHI Lancer 4x4 - zarejestrowany,1.8 benzyna, 92 rok, elektryczne szyby,
wspomaganie, na chodzie, cena 1800 zł.
- 604 899 303/698 707 299

km, turkusowy metalik, hak, szyberdach,
welurowa tapicerka, po wymianie oleju,
pasków, rozrządu, zarejestrowany i ubezpieczony - 790 215 333
OPEL Corsa C - 2001/02, benzyna pojemność 1000. Serwisowana 100% bezwypadkowa - 512 170 233

MONDEO - kombi 96/97 - Mk2 1.6 benzyna,
OPELKadet-zinstalacjągazową,hakiem,w
MAZDA
323 F wstęp
- 92 rok, centralny
zamek,
i wygraj
do aquaparku
ABS, elektryczne szyby i lusterka, centralny
całości lub na części - 606 313 668
wspomaganie, przyciemniane szyby. Stan
zamek,
szyberdach, relingi dachowe, roleta
Czy wb.SandraSpa
Karpaczu
można
techniczny
dobry 3300 PLNw
- 880
098
OPELOmega - 1997 rok, 2.0 benzyna, kolor
bagażnika,oponyzimowe.Przegląddo2011
319
czarny, po delikatnym tuningu, w bagażniku
skorzystać z :
roku, OC do czerwca 2010 rok, cena 4750
zabudowa grająca, skórzana tapicerka, bez
MAZDA 323F - 96 rok - 1,5, 88 km - biała
zł. - 724 989 953
rdzy, wymienione części, garażowany, w
179 tys./km ABS, klimatyzacja, elektryczne
a) Sqasha
MONDEO TD - 1996 rok, 1,8 turbo diesel,
pełnej eksploatacji 2700 zł. - 726 697 966
szyby, immobilizer, zimówki + letnie na alu,
kombi zielony metalik, klimatyzacja rok
b)techniczny
Lodowiska
stan
BDB. wizualny do drobnych
OPELTigra-1996,1,4pojemności-niebieski
w kraju, centralny zamek, alufelgi, opony
poprawek (nie przeszkadza w jeździe) po
metalik, klimatyzacja, alufelgi, elektryczne
zimowe,
podgrzewane
fotele,
wspomaganie
wymianie rozrządu, regulacji zaworów, filtrów
szyby i lusterka, centralny zamek. alarm,
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać
na e-mail:
marketing@jelonka.com
kierownicy,
relingi
dachowe,
2
x
airbag.
cena
powietrza - 5900 zł. - 691 535 286
radio wspomaganie kierownicy, cena 5400
45002010
zł. - 698a707
604 899wielkie
303 losowanie
na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia
od 299,
1 lutego
!!!899 303
zł. - 604
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs
SPA-aww
treści
maila
proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
MOTOBI spider
stanie
bardzo
dobrym,
OPELVectra-sedan1.8irok1992,zadbana,
przebieg 2300 km zadbany, cena 2000
kontaktowy.
możliwa zamiana na inny - 793 688 323
W przypadku nie odebrania nagrody w terminiezł.7- dni
losowania
nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.
697od
971
421

RENAULT 19 - Renault 19 - 601 924
778/694 473 203

RENAULT Clio 1.2 1500 zł. - 5 drzwiowe,
obniżone (sportowe sprężyny), wymaga
poprawek blacharsko - lakierniczych.
Ważny przegląd i OC. Zapraszam - 692
736 817
RENAULTClio1.2LPGsuper-elektryczne
szyby, centralny, szyber, instalacja gazowa
BRC, opony zimowe, super stan, rachunek
z warsztatu za naprawy z dnia 20.01.2010
na 930 zł., nie wymaga wkładu, 4 drzwiowy,
cena 3000 zł. Polecam - 507 930 010
RENAULT Clio 92 rok - 1.2 benzyna, 5
drzwiowy, elektryczne szyby, szyberdach,
kolor niebieski, stan bardzo dobry, sprowadzony, do opłat, cena 1500 zł. - 792
697 442
RENAULT Clio II 1.9 D - 1999 rok, 3
drzwiowy, 90 tys. km, koła aluminiowe +
zimowe cena 8.800 zł. - 605 594 123
RENAULT Espace 84 rok - 2000 benzyna
w całości lub na części - 607 509 762
RENAULT Espace 89 rok - 2000 benzyna
+gaz,zarejestrowanyna7osóbfotele,butla
gazu w kole zapasowym, zadbany 2.700
zł. - 607 509 762
RENAULT Laguna kombi - 1-właściciel,
zakupiony w salonie, rok produkcji 1998
mały przebieg - 796 332 894
RENAULT Laguna z gazem - rok 1998,
16V. 141 tys. klimatyzacja, ABS, PP, pełna
elektryka, gaz założony w 2009, rado mp3.
Centralny zamek, w pełni sprawny. zarejestrowana ubezpieczona. Cena 11800 zł.+
opony letnie - 796 066 401
RENAULT Laguna z klimatyzacja - zielona
w dieslu - spalanie 5.5l z klimatronikiem radio,
dwa komplet kół, wspomaganie, elektryka
immobilizer, centralny zamek, po wymianie
rozrządu, tanio 4.8 tys. - 510 111 069
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SEICENTO - 2000/2001 rok, czarny, dwa
kompletyoponstanbardzodobry,cena5800
PLN - 511 699 191

SKODAFelicja 1,3 95 rok - silnik stan bardzo
dobry 300 zł. - 604 753 342

SKUTER Piaggio 50cm - 220 zł - na części
- 607 162 320
SKUTER powypadkowy - „Chińczyk”
powypadkowy na części bądź do naprawy
z dokumentami. Cena do uzgodnienia po
obejrzeniu - 694 857 424
SPRZEDAM lub zamienię - Honda Prelude
91 rok, do naprawy gaźnik. Cena 2500
zł. - 503 480 177
SUZUKI Swift - 92 rok sedan 1.3 benzyna
ważny przegląd i OC - cena do uzgodnienia
- 607 509 762
SUZUKI Swift - bardzo oszczędne 5,5l/100
km, auto posiada 5 drzwi, kolor czerwony, w
100% sprawny - 883 601 725
SUZUKI Swift 91 rok - 1.0 - kolor czerwony,
w bardzo dobrym stanie technicznym,
opłacony, zarejestrowany, nowy akumulator,
komplet kół letnich na 2 alu, radio z DVD.
Cena 2000 do malej negocjacji. Polecam
zwinne i oszczędne autko - 662 030 111
SUZUKI Swift 92 rok - 1,3 benzyna, na
chodzie w całości lub na części brak opłat
600 zł. - 607 509 762
SUZUKI Vitara 1,6 cabrio - pojemność 1,6
czarno - żółty, elektryczne szyby, ospojlerowany, miękki dach, 1994 rok, zimówki +
letnie na alufelgach, cena 11500 zł. - 608
094 727
TOYOTACarina - 96 rok - 314 przebiegu 1.6
benzyna z instalacją gazową 3 miesięczna
sedan z lekko uszkodzonym tyłem 6000 do
negocjacji - 663 981 724
VECTRA - diesel - za śmieszne pieniądze
z silnikiem 1.7TD ISUZU, rok 92,w ciągłej
eksploatacji, ważne opłaty, cena 2400 zł do
negocjacji - 605 060 748

VW Polo 1,9 sdi kombi - 1998 rok, 126000
km, wspomaganie, elektryczne szyby, klimatyzacja, centralny zamek, granatowy metalik,
poduszka powietrzna, Lubań, 12000 zł.,
relingi dachowe, alarm - 695 378 869
VW Polo 600 zł. - 1987 rok - elektryczne
szyby niebieskie wnętrze, opłaty do kwietnia, zniszczona tarcza sprzęgłowa. - 695
572 041
VW Sharan - 96 rok, benzyna, automat.
cena 12 000 - 663 860 006
VW Sharan 2,0 gaz sekwencja - 95 rok, 2.0
benzyna + gaz, sekwencja, ABS, 2 airbagi,
centralny zamek, szyberdach, halogeny,
alarm, zadbany, polecam. Cena 12 tys. lub
zamienię na tańszy - 783 032 842
VW T4 97 rok - 1,9 TD 3 osobowy, wspomaganie. Stan techniczny b. dobry 11500
PLN - 880 098 319
VW T4 blaszak - pojemność 2400 D, rok
produkcji 1992 - blaszak - 7500 zł. - 660
345 497
VW Transporter T3 - 1.6 diesel, 86 rok, stan
dobry, do wymiany tylko opony, trzy osobowy, kolor bordowy - 796 473 417
XANTIA- 94 rok - 2000 ccm, benzyna, elektryczne szyby, welurowa tapicerka, zadbana,
sprawna, OC i przegląd - 502 491 979
YAMAHA xt 350 - cena, jaka mnie interesuje to 2500 zł. motocykl ma do wymiany
króciec ssący - motocykl posiada wszystkie
dokumenty jakie potrzebne są do rejestracji
- 723 924 280

RÓŻNE
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe i opałowe - grab,
dąb, buk, jesion, olcha, brzoza, świerk transport gratis - 697 812 567
SZAFAantyk po renowacji oraz komoda
z marmurem - 075 75 42 057, 695 702
259

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,
suszone, pocięte, porąbane, cena 120180 zł m - 695 725 857
PERS rudy - Garfield - rodowód - 889
065 161
MATERAC nowy - 150 zł., aparat fotograficzny, nowy - Zenit 12 TL z lampą
200 zł. - 607 220 746
TUCZNIKI naturalnego chowu na ubój
lub dalszej hodowli - 605 209 637
PROSIĘTA pieczone różnej wagi i ceny
- inne zwierzęta również sprzedaję - 605
209 637
BUTY firmy Bartek - dla dziewczynki
rozmiar 23, różowe - 781 402 004
DUŻE akwarium 400l. - z pokrywą,
filtrem, lampą UV oraz rybami - 510
042 794
DYWAN wełniany 2,5 na 3,5 - stan b.
dobry tanio - dowiozę gratis. J. G - 600
721 484
OKNA - wyprzedaż - Wyjątkowa cena
- 510 253 666
RADIO JVC kd-pd-r51 - mp3 Moswet
wejście pod iPod pilot cena 200 zł. - 697
089 694
SIANO koniczyn i traw - w kostkach
super jakość - 504 201 580
TANIO nowe buty - męskie nr 42, czarne
zimowe firmy Gino Rossi - J. G - 600
721 484

RÓZNE
KUPIĘ

RENAULT Megane - 1999 rok, 4 x airbag,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
elektryczne szyby, alufelgi, 1.9 diesel, 165
tys. przebiegu, sprzedam lub zamienię, cena
9100 - 605 592 226

VECTRA combi 2 l. - diesel - hak, kpl. opon
zimowych i letnich, radio CD, alufelgi, nowy
układ hamulcowy, wydechowy, elektrycznie
podgrzewane lusterka, tempomat, wymieniony olej, przegląd do września 2010 roku,
rok produkcji 2000 - 603 592 423

RENAULT Megane-2003rok,4xpoduszki,
pojemność 1.9-diesel, centralny zamek,
alarm, CD, ESP, elektryczne szyby, pasy
dziecięcetylne,nowyukładrozrządu,wymieniony olej, kpl. opon zimowych i letnich, bez
wypadkowy. - 603 593 423

VOLKSWAGEN Polo - 1995, pojemność
1.3,benzyna, kolor czarny, jeździ kobieta,
pierwszy właściciel w kraju, cena 6000 zł.
do negocjacji - 606 484 586

STAROCIA - meble, obrazy, szkło,
porcelanę, lampy, białą broń, ordery i
odznaczenia - dokumenty wojskowe,
odznaczenia, monety i inne bibeloty 609 443 235

VOYAGER Chrysler 95 rok - 2,5 turbo diesel
7 osobowy 5.500 zł. - 607 509 762

KOSIARKĘ konną - 887 095 801

ZABYTKOWE meble do renowacji - 075
76 210 36

NOWĄ kufajkę - 796 489 565

25 stycznia 2010 r.
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

