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WYDARZENIA
PLUS TYGODNIA
Piotr Syposz
muzykolog, kulturoznawca

Fot. Konrad Przezdzięk

Znany wielu wielbicielom kultury średniowiecza
muzyk i artysta działający w grupie Cornu Cervi
z Kopańca okazał się także świetnym pedagogiem. Wymyślił projekt „Fabryka Kolorowych
Dźwięków”, który wdraża z fenomenalnym
skutkiem na półkoloniach artystycznych
w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Pan Piotr bazując na swojej fascynacji
muzyką, zwłaszcza tą dawną, buduje
u najmłodszych zainteresowanie
brzmieniem rozmaitych instrumentów (niektóre z nich robi
sam). Nie poprzez nudną
teorię, ale zabawę podkreśla estetyczny wymiar
muzyki, którą oczarowuje
nie tylko najmłodszych
słuchaczy.

(tejo)

AWANS TYGODNIA
Stanisław Dziedzic
prezes Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji

Były prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” SA., radny jeleniogórski
kadencji 2002 – 2006 (zrezygnował, kiedy zaproponowano mu powyższe stanowisko), w latach
PRL dyrektor Fabryki Dywanów w Kowarach, a ostatnio dyrektor oddziału KSWiK w Szklarskiej
Porebie. Związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej Dziedzic wcale nie ma zamiaru
rezygnować z dalszej akt ywności,
choć jest także działaczem Polskiego
Związku Emerytów. Mimo wieku
(rocznik 1938) pan Stanisław pnie
się po szczeblach dyrektorskoprezesowskiej kariery i został
szefem Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji po
decyzji poprzednich prezesów,
Lesława Kowalczyka i Daniela
Szatkowskiego, którzy złożyli
wypowiedzenie z pełnionych
funkcji.

Fot. Konrad Przezdzięk
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(tejo)
Więcej przeczytasz na stronie 12.

Strzelali do piratów drogowych

Z czym na 997?

Brawurowy pościg za przestępcami uciekającymi autem
zakończony użyciem broni służbowej: tak wyglądała środowa akcja policjantów. Mundurowi zatrzymali dwóch
pijanych mężczyzn, z których jeden o mało nie przejechał
jednego z funkcjonariuszy.

Plus Roku 2009
– str. 4
W mróz do roboty
– str. 5
Prognoza prezydencka
– str. 6
W kleszczach kanara
– str. 7
Kolosy i horror
– str. 7

W minioną środę (3 lutego)
około godziny 14.25 policjanci z
oddziałów prewencji z Legnicy
pełniący służbę w Karpaczu zatrzymali po pościgu dwóch mężczyzn
w wieku 34 i 36 lat. Mężczyźni
uciekali samochodem. Kierowca
podejrzany jest o czynną napaść
na policjantów, jazdę w stanie
nietrzeźwości oraz
Fot. Policja

– str. 4

Miasto młodych bandytów
– str. 8

spowodowanie zagrożenia w ruchu
drogowym, a 36-letni pasażer – o
naruszenie nietykalności cielesnej
i znieważenie funkcjonariuszy –
poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka policji
jeleniogórskiej..
Kierowca jadąc brawurowo
wpadł w poślizg i omal nie staranował grupy ludzi, którzy na szczęście
zdążyli odskoczyć. Widząc to policjanci dali piratom
sygnał do
zatrzymania.
Kierowca

nie reagował na polecenia, przyspieszył i zaczął uciekać. Stracił
panowanie nad pojazdem i wjechał
w zaspę. Kiedy funkcjonariusze,
którzy jechali za nim, podbiegali do
samochodu, kierujący gwałtowanie
ruszył uderzając jednego z mundurowych. Sprawca nie reagował
na kolejne wezwania do zatrzymania. Policjant oddał dwa strzały
ostrzegawcze w auto. Nikomu
nic się nie stało. Spacyfikowani
przestępcy byli bardzo agresywni
i zaatakowali policjantów. Zostali obezwładnieni. Pili alkohol:
kierowca miał prawie dwa i pół
promila w organizmie,
pasażer –
1,6.

(tejo)

Drgnęło przy Świątyni Łaski
Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

Na placu
budowy ruszyły
roboty. Obok –
pawilon i dom
na zdjęciu z
przełomu lat 70.
i 80. XX wieku.

Fot. Archiwum

O półkoloniach, nie tylko w JCK, czytaj na stronie 14

Leżący od 2006
roku odłogiem
teren, na którym jeszcze kilka lat
temu stały kamienica i pawilon ze sklepem chemicznym, ożył tempem
prac budowlanych.

Na gruncie na rogu ulic ks.
Kubsza i 1 Maja roboty idą pełną
parą. W minionym t ygodniu
wywożono stamtąd gruz, co
jest oznaką początku budowy
w tym miejscu planowanych

Deptanie honoru
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9

inwestycji. Będzie to budynek
usługowo-mieszkalny, któr y
uzupełni wyr wę w tej części
zabudowy śródmieścia.

(tejo)

Bez grama piksela
– str. 10
Zakochani w teatrze

Obiekt – z użytkowym poddaszem – swoją wysokością i stylem nawiąże do sąsiednich
kamieniczek i będzie najpewniej podobny do zbudowanego w pierwszym pięcioleciu XXI wieku
domu mieszkalno-usługowego, który wyrósł w miejscu wyburzonych pawilonów.

Sprawcy trafili do policyjnego aresztu. Kierowcy za popełnione przestępstwa grozi do 10 lat
pozbawienia wolności, a jego koledze do lat 3.

– str. 10
Walentynki w „Norwidzie”

Z POŚLIZGIEM, ALE ŚMIESZNIE

– str. 11
– str. 12
Ślepi na los niewidomego
– str. 13
Zimowa laba, gorąca zabawa
– str. 14
Cienie Hirschbergu
– str. 15
Nasze skarby dla wszystkich
– str. 17
Supersportowcy!
– str. 18
Sudety z tarczą
– str. 20
Dziewczyna i boks
– str. 20

Po powrocie do zdrowia Romana Żurka, założyciela kaba- ni nie żałując sporej sumki wydaretu, z tygodniowym opóźnieniem występ „Neo–Nówki” nej na bilety.
(rylit)
rozbawił 1 lutego wielbicieli grupy, którzy zasiedli na
widowni dużej sceny Teatru im. Cypriana Kamila
Norwida.
Satyrycy zaistnieli na polskiej
scenie kabaretowej dzięki skeczom o „moherowych beretach”.
Do Jeleniej Góry kabaret przyjechał ze swoim nowym programem „Seks, Alkohol i Książki”,
składającym się z kilku nowych
skeczy. Komikom towarzyszy
zespół muzyczny „Żarówki”. Aby
widzowie – którzy w komplecie
wypełnili dwa „seanse” – nie
zapomnieli o wcześniejszych
dokonaniach kabaretu występ był
przeplatany starszymi skeczami.
Już pierwszym swoim wejściem, z charakterystycznym
swoim wyglądem Roman Żurek
wprowadził widownię w doskonały nastrój, który trwał do końca
występu. Zarówno widownia jak

kabareciarze
bawili się świetnie. Ci ostatni musieli
nieraz powstrzy mywać
s i ę
przed
wybuc h e m
śmiechu
aby móc
kont ynuować
występ.
Widzowie
opuszczali
salę teatru
rozbawie-

Fot. Rylit

Gersten nie odpuszcza

„Neo-Nówka”, kabaret z
Wrocławia założony w 20
00 roku przez grupę stu
którego szeregi przewinę
dentów, przez
ło się kilku artystów kaba
retowych, obecnie wystę
Roman Żurek, Michał Ga
puje w składzie:
wliński i Radek Bielecki.

8 lutego 2010 r.
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Promocja gwiazd w filharmonii
Koncertem „beethovenowskim” rozpoczęła się
w miniony piątek XVII edycja Festiwalu „Gwiazdy
promują…”, imprezy, która na trwałe wpisała
się do kalendarza wydarzeń w Filharmonii
Dolnośląskiej i Państwowej Szkoły Muzycznej I i
II st. im. Moniuszki, gdzie pod okiem mistrzów
przez nadchodzący tydzień szkolić się będą
uczniowie.
Jacek Wota będzie szkolił
perkusistów. Od jutra do
wtorku potrwają warsztaty fortepianowe z prof.
Jerzym Sterczyńskim. W
dniach 10 – 12 lutego
prof. Tomasz Miczka
przeprowadzi kurs oboju. Równolegle trwać będą warsztaty wiolonczelowe prowadzone przez prof.
Tomasza Strahla. Wszystko organizuje – przy wsparciu Filharmonii
Dolnośląskiej Państwowa
Szkoła Muzyczna I
i II st. im. Moniuszki w
Jeleniej Górze.

Hubert Salwarowski z
Jakubem Chrenowiczem

> Każdy kto odpowie mailem na pytania umieszczone na stronie
www.galeriaczekoladowa.pl weźmie udział w losowaniu

Walentynkowego wieczoru
w Czekoladziarni..

(rylit/tejo)

Nagroda to:

fontanna czekoladowa z owocami, butelka wina,
ciasto i zimne napoje o łącznej wartości 0 zł .

25

Pytania:
> > 1.W jakie dni odbywają się koncerty w Czekoladziarni?
> > 2. W jakie dni odbywą się w Czekoladziarni Czytanie-Bajkowanie?
>>
W tresci odpowiedzi prosimy podać nr tel. komórkowego.
Na odpowiedzi czekamy do 11.02.2010 roku do godz. 12.00.

prof. Roman
Lasocki
Fot. Rylit

Festiwal został otwarty przez
prezydenta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego, który docenił znaczenie
imprezy rozsławiającej miasto nie
tylko w całym kraju, lecz także za
jego granicami. Później – zabrzmiała oczekiwana muzyka. Na repertuar złożyły się utwory Ludwiga van
Beethovena: słynna VII Symfonia
A-dur, Uwertura „Coriolan” i III
Koncert Fortepianowy c-moll, po cesarskim piątym koncercie, uważany
za najbardziej udane tego gatunku dzieło wielkiego klasyka.
Utwór wykonał jako solista Hubert Salwarowski
a filharmonicy zagrali
pod batutami Jerzego
Salwarowskiego i Jakuba
Chrenowicza. Wieczór
z gawędziarską swadą i
erudycją poprowadził
szef artystyczny festiwalu prof. Roman
Lasocki.
Festiwalowi towarzyszą XVII Ogólnopolskie Warszt at y Muzyczne
dla uczniów klas
skrzypiec, fortepianu, oboju, wiolonczeli i perkusji.
Wczoraj rozpoczęły
się zajęcia z prof. Bartoszem
Bryłą (skrzypce), dziś prof.

Wyniki opublikujemy na www.galeriaczekoladowa.pl w dniu 12.02.2010. a
zwyciężca zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo.

Jerzy Salwarowski

> > Konkurs odbywa sie pod patronatem portalu: Jelonka.com.

Program festiwalu – www.jelonka.com
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Co ulica to Kubica
Polska to kraj świetnych kierowców. Nie mam na myśli
tutaj legendarnych mistrzów rajdowych, którzy urodzili
się w kraju. Mówię tak ponieważ, gdyby zapytać przeciętnego kierowcę, jak ocenia swoje umiejętności, to w 90
procent przypadków jako mistrza kierownicy wskazałby
na siebie. Zastanawia mnie, skąd to się bierze w kraju, w
którym tyle tysięcy osób ginie rocznie na drogach. Czy to
tylko polska cecha narodowa, brawura, brak dróg, złe
przepisy a może jest jakiś błąd w szkoleniu kierowców?
Gośćmi w programie „z 4 stron
miasta” byli Mirosław Łukasiewicz ze
Szkoły Jazdy Wiraż w Krakowie, Ro-

bert Stelaszczyk ze Szkoły Jazdy Radar
oraz Jan Bujak ze Szkoły Jazdy Bujak.
Pierwsze pytanie wyniknęło z życia i

Pomogła policji złapać złodziei
Inspektor Zbigniew Ciosmak podziękował Katarzynie
Gondurak, mieszkance Jeleniej Góry, za pomoc policji w
zatrzymaniu sprawców przestępstwa.

Fot. Policja

Do zdarzenia doszło 28 grudnia
2009 roku około godziny 20.00
na Zabobrzu. – Pani Gondurak
przejeżdżając ulicą Karłowicza w Jeleniej Górze zauważyła, jak dwóch
młodych mężczyzn podbiegło do
przechodzącej kobiety i wyrwało jej
torebkę. Sprawcy uciekali zaułkami
Zabobrza – informuje podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka prasowa
policji jeleniogórskiej.
Widząc to kobieta o przestępstwie powiadomiła oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze
oraz ruszyła
autem śladem sprawców. Przez

cały czas pozostawała w kontakcie
z dyżurnym. Dzięki dokładnej
informacji uzyskanej od jeleniogórzanki policjanci zatrzymali
dwóch złodziei w wieku 18 i 19 lat,
a łup został w całości odzyskany.
Pokrzywdzona odzyskała torebkę
zanim zdążyła o fakcie kradzieży
powiadomić policję.
Pani Kasia powiedziała, że postąpiła tak, gdyż uważa, że tak powinien zachować się każdy człowiek.
To nic nie kosztuje, a można komuś
pomóc. Każdy z nas może znaleźć
się w sytuacji, w której potrzebował
pomocy, a czy ją uzyska –
zależy od innych.

postów internautów. – Dlaczego na
naszych ulicach mamy istną paradę
„eL-ek”? Bywa, że szkoleniowe auta
potrafią skutecznie zatamować ruch
na ruchliwych odcinkach miejskich
traktów. Wiem, że nie robią tego mi
na złość. Że uczą się prawdziwej jazdy,
w „bojowych” ulicznych warunkach.
Tylko czemu zawsze wtedy kiedy się
gdzieś spieszymy, zgaśnie silnik adeptowi na wzorowego kierowcę.
Z drugiej strony w mamy tak
skonstruowane w Polsce przepisy,
że jak już wyuczymy się sztuki prowadzenia, aby dostać upragnione
prawo jazdy, to przestajemy myśleć
o przepisach ruchu drogowego. Nie

zaglądamy do kodeksu, nie śledzimy
zmian, bo przecież możemy i wiemy
jak jeździć. Trwa to tak długo, aż
nazbieramy punktów karnych i
zostaniemy przymusowo odesłani
na kurs. Co tak naprawdę wiemy o
przepisach? Ile z nich pamiętamy, a
ile stosujemy?
Kolejna sprawa to brak zwyczaju
jazd doszkalających. Jak słusznie
zauważył jeden z moich gości, języka – często nieświadomie – uczymy
się cały czas, bo zmusza nas do tego
życie i uczestnictwo w rzeczywistości. Zapominamy o tym, że można
korzystać z jazd doszkalających. Jeśli
kupuje się nowy samochód, jeśli nie

Z czym na 997?

Fot. Tejo
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Telefon alarmowy 997 lub
112 to telefon pogotowia.
Służy on do natychmiastowego wezwania pomocy,
poinformowania policji o
wypadku lub innym zdarzeniu, gdzie konieczna
(tejo) jest błyskawiczna reakcja.
Niestety wykorzystywany
jest do wielu innych roz– Postawa Katarzyny
mów lub zgłaszania faktów,
Gondurak jest godna które szybkiej reakcji nie
pochwały, gdyż będąc wymagają.
świadkiem przestępPrzy tym telefonie przez całą
stwa, widząc krzywdę dobę, pełni służbę dwóch policjaninnej osoby nie pozo- tów. Na bieżąco reagują na wszelkie
stała obojętna. Zare- zgłoszenia o przestępstwach lub
agowała umiejętnie nie prośby o pomoc. Wielokrotnie, przy
okazji różnych spotkań, słyszy się, że
narażając swojego życia na połączenie z numerem 997 trze– podkreśla policja.
ba bardzo długo czekać, a wręcz, że

nie można się w ogóle
dodzwonić. Dzieje
się tak właśnie
dlatego, że
dzwoniący
zasypują
dyżurnego policji mało
istotnymi – z
punktu
widzenia pogotowia oczywiście –
problemami.
Dzwoni na przykład mężczyzna i
informuje, że od kilku dni nie świecą
dwie lampy uliczne przy jego domu.
Właśnie się obudził i przypomniał
sobie, że wczoraj wieczorem było
ciemno. Policjant informuje go, że
od oświetlenia jest pogotowie…ale
energetyczne. Mężczyzna nie daje
łatwo za wygraną: Proszę mi podać
numer do nich!
Jeśli trafił na okres względnego
spokoju w pomieszczeniu dyżurnego, to ten w wykazie znajdzie
i poda dzwoniącemu numer do
energetyki, najczęściej jednak pulpit
z lampkami sygnalizującymi kolejne
połączenia świeci bez przerwy. Na
rozmowę z policjantem czeka pięć
lub sześć osób. Każda z nich może
potrzebować pomocy natychmiast.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
czuje się pewnie w mieście lub chce
się poćwiczyć kontrolowany poślizg
na śliskiej nawierzchni, to taki kurs
nie jest niczym strasznym ani obciachowym. To podnoszenie kwalifikacji
a nie oznaka słabości.
W niektórych amerykańskich
stanach jest tak, że prawo jazdy otrzymuje się etapami. Najpierw wolno
jeździć tylko po drogach lokalnych
w towarzystwie doświadczonego
kierowcy, potem otrzymuje się zgodę
na jazdę po trasach szybkiego ruchu, a
na końcu pełną samodzielność. Może
u nas by się to sprawdziło?
Dorzuciłbym jeszcze na koniec
Kolejny telefon: Dzień Dobry,
jadę z Wrocławia do Niemiec. Jak
najszybciej dojechać? Następny –
Przepraszam, gdzie kupię baterie
do telefonu komórkowego? I jeszcze
jeden: - Panowie! Wodociągi od
dwóch godzin coś kopią na ulicy,
a ja nie mam wody! Policjanci są
cierpliwi, jeśli jest spokojnie, to
pomogą. Wskażą sklep, podadzą
numer telefonu, przełączą do wodociągów.
Ale prawie zawsze coś się dzieje.
Policjant podnosi słuchawkę raz po
raz: wypadek, kolizja, mąż bije żonę,
skradziono radio z samochodu,
samochód prowadzi nietrzeźwy
kierowca…
Każde takie zgłoszenie wymaga

obowiązkowy egzamin z kultury
jazdy dla kierowców. Bo często jest
tak, że umiejętność prowadzenia nie
jest równoznaczna z prawidłowym,
bezpiecznym zachowaniem na drodze. A polscy kierowcy nie zawsze zachowują się uprzejmie i wyrozumiale
dla innych użytkowników ruchu
drogowego, niestety.
Czy zmiany w szkoleniu spowodują, że będzie mniej pragnących
prześcignąć Kuzaja czy Kubicę? Raczej
nie, ale może my wszyscy poczujemy
się bezpieczniej na drodze.

Wasz Wiktor Marconi
przekazać te informacje policjantom pracującym w mieście, a na
koniec wszystko to dokładnie pisemnie udokumentować. A wystarczy w
wielu wypadkach zastanowić się,
pomyśleć i sięgnąć po książkę telefoniczną. Służba dyżurnego jednostki
i jego pomocnika trwa dwanaście
godzin. W tym czasie odbierają oni
do tysiąca telefonów.
Kiedy nieoczekiwane zdarzenia,
np. gołoledź, paraliżują ulice i drogi,
ilość odbieranych telefonów jest
kilka razy większa niż w normalny
dzień. Wszyscy chcą tego samego:
poinformować policjanta, że jest
ślisko i ma przestać siedzieć bezczynnie tylko odblokować ruch.
Tylko, że dyżurny dwie godziny

NIESTETY, OSOBY KTÓRE FAKTYCZNIE
POTRZEBOWAŁY WTEDY POMOCY
SŁYSZAŁY W SŁUCHAWCE GŁOS Z TAŚMY:
„POGOTOWIE POLICJI, PROSZĘ CZEKAĆ…”.
odpowiedniej reakcji, odpowiedniego zachowania funkcjonariusza i
wykonania określonych czynności.
Trzeba wypytać dzwoniącego
co się stało i gdzie, czy są ranni i
potrzebna jest karetka, następnie

wcześniej postawił na nogi służby
odpowiedzialne za utrzymanie dróg
i nie ma żadnego wpływu na to co
dzieje się na zewnątrz.

Sławomir Masojć

Kara za dowcipy
Są również dowcipnisie, którzy robią kawały przez telefon, obrażają policjantów oraz
zgłaszają fikcyjne, nie mające miejsca wypadki. Wielu z nich udało się ustalić i ponieśli
już karę za swoje pomysły.

PLUS ROKU 2009 – AWANS ANNY SKÓRY
Alina Obidniak od początku lideruje naszej zabawie i zgromadziła już 40 głosów. Na drugie miejsce awansowała śpiewaczka
Anna Skóra (34 głosy). Wyprzedziła Z Zygmunta Korzeniewskiego (20 kuponów). O jeden mniej ma poseł Marcin Zawiła.
Marian Piasecki (10), Stanisław
Firszt (9), Regina Chrześcijańska i Joanna Moryc (po 4) Zuzanna Dziedzic
(5) i Andrzej Więckowski (5),
Jacek Grondowy (2), Danuta
Razmysłowicz (2), Tadeusz
Wnuk, Robert Futehendler (po
1) oto pozostali kandydaci, na
których głosowaliście.
Plus Roku wszedł na łamy
Internetu, co na pewno podkręci tempo zabawy.

W każdym z wydań naszego tygodnika wskazujemy na drugiej
stronie osoby, które dokonały
czegoś, co wyniosło je
ponad przeciętność czy też
sztampę obowiązku.
Ludzi z pasją jest wśród
jeleniogórzan i mieszkańców okolic znacznie
więcej. Nie wszystkich
zauważyliśmy, nie do
każdego dotarliśmy.
Aby tę listę uzupełnić

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

zapraszamy też Państwo!
W podwójnej roli: głosujących oraz proponujących.
Macie bowiem także szansę
na zgłoszenie człowieka,
który Waszym zdaniem
powinien znaleźć się wśród
„Plusów Roku 2009”. Co
tydzień aż do końca lutego
drukować będziemy kupony plebiscytowe z wolnym
miejscem na nazwisko Waszego faworyta. Na początku
marca zwieńczeniem naszej
zabawy będzie uroczysta
gala dla wszystkich chętnych jeleniogórzan w Domu
Turysty „Polonia” w Cieplicach, którą poprowadzi
Jacek Ziobro.
Zapraszamy do udziału!

Redakcja
Jelonki.com

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

Elżbieta Kotlarska – poetka, działaczka
społeczna
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak – poetka
literatka
Jacek Grondowy - aktor
Jacek Musiał – szef Aeroklubu Jeleniogórskiego
Jacek Włodyga – starosta jeleniogórski
Jadwiga Reder-Sadowska – miejska
rzeczniczka konsumentów
Jan Hanc – polonista, poeta
Jan Koprowski – dyrektor handlowy JZO
Jan Owczarek – polonista, poeta
Janina Hobgarska – dyrektorka Biura
Wystaw Artystycznych
Jiri Nosalek – dramaturg, reżyser
Pavel Helebrandt - kompozytor
Joanna Moryc - śpiewaczka
Anna Skóra - śpiewaczka
Krzysztof Bosek - uczeń

KANDYDACI:
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

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk
(redaktor naczelny), Angelika Grzywacz (zastępca redaktora naczelnego), Aldona Hawer (sport), Anna Pisulska, Karolina Wojtaś Współpraca: Jacek Jaśko, Robert Ignaciak (foto), Ryszard Literacki, Małgorzata Kowalska (ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Lena Aksanowa DTP: Dominik Pędziwol Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Pro Media,
45-125 Opole, ul. Składowa 4 Nakład: 10.000 egz.
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Fot. Tejo

WYDARZENIA
GALERIA SUDECKA PO CARREFOUR?

Potrójne szczęście

Zosia, Łukasz i Szymon – to
imiona trojga rodzeństwa,
które niedawno przyszło na
świat w jeleniogórskim szpitalu. Szczęśliwa mama, pani
Joanna, już ma jednego syna,
który z pewnością ucieszy
się z dwóch braci i siostry. –
Miasto – aby pomóc rodzinie
– przekaże jej w prezencie
wózek dziecięcy – poinformował prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski. Urząd
przekaże mediom materiał z
wręczenia prezentu. Rodzicom gratulujemy!

Poślizg w przetargu

Kolejny raz przesunięto
termin otwarcia ofert podmiotów, które zgłosiły zamiar
wystartowania w przetargu
na roboty związane z realizacją pierwszego etapu obwodnicy południowej. Ma się to
dokonać dziś (8 lutego).

(Ania)

Hipermarket i centrum handlowe zbudowano
i oddano do użytku w 2000 roku. Działająca
tam Hypernova była pierwszym, długo oczekiwanym przez mieszkańców wielkim sklepem
samoobsługowym, a na jej otwarcie przybyły
tłumy jeleniogórzan. Kilka lat temu placówkę
przejęła francuska sieć Carrefour.

Mróz nie mróz, do roboty!
Pracownicy kilku jeleniogórskich firm po osiem godzin pracowali w temperaturach
spadających poniżej zera stopni Celsjusza. Do Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej
Górze wpłynęło kilkanaście anonimowych skarg. Kontrole potwierdziły, że zażalenia
były słuszne. Pracodawców ukarano grzywnami od tysiąca do dwóch tysięcy złotych.
Najgorsze warunki mieli pracownicy wielu jeleniogórskich firm, kiedy
na zewnątrz temperatury osiągały
nawet do minus dwudziestu pięciu
stopni. Nieprzygotowani i odzwyczajeni do takich zim pracodawcy mieli
spory problem z ogrzaniem dużych
pomieszczeń i hal, w których pracowali ludzie. Wielu z nich nawet nie
zdawało sobie sprawy, że miejscach
pracy jest tak zimno, ponieważ sami
przebywali tam tylko sporadycznie.
– Kilkanaście razy informowaliśmy szefa o tym, jakie są warunki
na hali – mówi jedna ze skarżą-

cych. – Siedzieliśmy w czterech
swetrach, dwóch parach skarpet,
rękawiczkach. Wiele osób przez te
najgorsze mrozy pochorowało się.
Szef przyjechał jednak do hali na pięć
minut i stwierdził, że nie jest tak źle.
Powiedział, że jak komuś nie pasuje,
to może zmienić pracę. Na tym się
skończyło.
W końcu widocznie ktoś nie wytrzymał i zgłosił to gdzie trzeba.
Kilka dni później do hurtowni
przyjechali inspektorzy pracy. Jak
mówią pracownicy, po tej wizycie
firma od razu zadbała o docieple-

Kłopoty z sygnalizacją

Rowerami
i kontr-pasami

Wprawdzie warunki drogowe nie zachęcają do wypraw na dwóch kółkach, ale
rowerzyści – czując wiosnę
na horyzoncie – już myślą o
bezpiecznym przemierzaniu
jednośladami ulic Jeleniej
Góry. Andrzej Mateusiak z
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
proponuje kontr-pasy. Są
to wydzielone z istniejących
dróg i chodników fragmenty,
specjalnie oznaczone, którymi bez obaw o potrącenie i
kolizję, mogliby poruszać się
miłośnicy jednośladów.

Rodzinne oszustwo

Czterdzieści tysięcy kredytu
w dwóch jeleniogórskich
bankach próbował wyłudzić
20–letni mieszkaniec Bogatyni. Oszust posłużył się
fałszywymi dokumentami
załatwionymi przez matkę,
która miała otrzymać pieniądze. W trakcie przeszukania
mieszkania podejrzanego
policjanci znaleźli i zabezpieczyli inne umowy kredytowe.
Sprawca trafił do policyjnego
aresztu. Zarówno jemu jak
i jego matce grozi kara do
ośmiu lat więzienia.

Niektórzy pracownicy pracę w trudnych
warunkach pogodowych mają wkalkulowaną
w ryzyko zawodowe. Parkingowi na mróz nie
mogli narzekać.

Fortuna na uzdrowiska

nie pomieszczenia przenośnymi
grzejnikami.
– Najczęściej były to anonimowe
skargi, w których osoby podawały
się za pracowników danych firm.

się liczyć z nakazem natychmiastowego dogrzania pomieszczeń
oraz mandatami do tysiąca do
dwóch tysięcy złotych. Dodatkowo
przy kontrolach zwracamy pracodawcom uwagę na doposażenie
pracowników w odzież, rękawice i
ocieplane buty – mówi szef PIP.
W przypadku bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia poprzez

DO KOŃCA ZIMY JELENIOGÓRSKA INSPEKCJA
PRACY BĘDZIE PROWADZIŁA REKONTROLE
ZGŁOSZONYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.
WIZYTY INSPEKTORÓW MOGĄ SIĘ RÓWNIEŻ
SPODZIEWAĆ POZOSTALI PRACODAWCY.
Twierdziły, że podczas pracy marzną
i, że nie da się w takich warunkach wykonywać pracy
– mówi Mirosław Kocuba, kierownik oddziału
Państwowej Inspekcji
Pracy w Jeleniej Górze.
– Kontrole staraliśmy się
przeprowadzać niemal
natychmiast. W osiemdziesięciu procentach
zgłoszonych przypadków
skargi potwierdziły się.
Najniższa temperatura
była w kontrolowanej
przez nas hali produkcyjnej o dużej powierzchni.
Tam temperatura spadła
kilka kresek poniżej zera.
– Pracodawcy, którzy
nie zapewnią odpowiedniego ogrzewania muszą

zbyt niskie temperatury w pomieszczenia pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy. Musi o tym
jednak niezwłocznie poinformować
pracodawcę.
Za niewykonanie pracy ze względu na zbyt niskie temperatury w
pomieszczeniach pracy, pracodawca
nie może potrącić pracownikowi
pieniędzy z wynagrodzenia.

Angela
Zgodnie z prawem, w miejscach gdzie wykonuje się prace fizyczną temperatura nie
może być niższa niż 14 stopni, w biurach
nie powinno być mniej niż 18 stopni C. Przy
czym pomieszczenia pracy jest to miejsca,
gdzie pracownik w ciągu doby pracownik
przebywa co najmniej dwie godziny.

Pijana babcia
i krzyk wnuczka

Przeraźliwie głośny płacz
13–miesięcznego chłopca pozostawionego na zewnątrz jednej z
jeleniogórskich kamienic w wózku
nie obudził zamroczonej alkoholem babci dziecka, ale zwrócił w
miniony czwartek uwagę przechodzącego w pobliżu policjanta.
Kobieta, która upiła się (ponad dwa
promile alkoholu we krwi) i zasnęła zapominając o wnuczku – jeśli
okaże się, że stworzyła zagrożenie
dla zdrowia i życia dziecka – może
mieć kłopoty z prawem.

Komórkowy haker

Chciał nielegalnie podłączyć się
do urządzenia telekomunikacyjnego, aby naładować kartę telefonu
komórkowego na cudzy koszt.
Wpadł w ręce policji na gorącym
uczynku. Sprawca przestępstwa
tego dopuścił się w warunkach
„recydywy”. Zaledwie kilka dni
wcześniej opuścił więzienie, gdzie
odbywał karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa. Za usiłowanie nielegalnego podłączenia
się do urządzenia abonenckiego
grozić mu może nawet do 3 lat
pozbawienia wolności.

Pobili tak sobie

Dwóch pijanych szesnastolatków pobiło w miniony wtorek przypadkowego mężczyznę.
Policji, która złapała młodych
bandytów, sprawcy wyjaśnili, że
przechodzień nie podobał im się.
O losie nastoletnich przestępców
– jeden z Bogatyni, drugi – z
Lwówka Śląskiego, zdecyduje sąd
rodzinny.

UJMUJĄCE OBRAZY W „PRZESTRZENI”

Placówki uzdrowiskowe w dolnośląskich miejscowościach
mogą ubiegać się o 82 miliony złotych na inwestycje. Na
ogłoszenie konkursu przez DIP czekało Uzdrowisko w
Cieplicach, które za środki z UE chce zaadaptować basen
dla czterdziestu osób.
To już siódmy konkurs o dotacje dla firm organizowany
przez Dolnośląską Organizację
Pośredniczącą, ale pierwszy, w
którym mogą startować wyłącznie niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe w jednej z 11
dolnośląskich gmin.
Z tych pieniędzy zamierza skorzystać Uzdrowisko Cieplice, które
planuje zaadaptować mniejszy
basen, tzw. koniczynkę, która do
tej pory była nieużywana. Ma tam
powstać uzdrowiskowe SPA. Obecnie skompletowana została już
cała dokumentacja budowlana,
obiekt po części też odgruzowano. Spółka czekała jedynie
na ogłoszenie naboru wniosków do projektu unijnego,

W tym roku na przygotowanie się
do tej inwestycji czyli projekty i
studium wykonalności wydaliśmy
już około 200 tysięcy złotych –
mówi Robert Moskwa z Zarządu
Uzdrowiska Cieplice.

Fot. Angela

Okresowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
były w piątek powodem wyłączeń sygnalizacji świetlnej
w centrum Jeleniej Góry na
skrzyżowaniu Grunwaldzkiej
i Jana Pawła II. Paradoksalnie
– kierowcy nie pomstowali, a
rozważna jazda nie skutkowała korkami i zaburzeniami w
ruchu. Nie brakowało też głosów, że bez „inteligentnych”
świateł jeździ się sprawniej.

Hypernowa w budowie: jesień 1999 roku.

Fot. Rylit

RYTM TYGODNIA

referatu budownictwa, Ireneusz
Joks. Jakie plany z miejscem, które
pozostanie po markecie, ma inwestor, czyli Echo Investment? Mówi
się o zamiarze wybudowania
nowoczesnej Galerii Sudeckiej,
ale informacji tej nikt jeszcze nie
potwierdza.

Fot. Angela

Inwestor złożył wniosek do
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa Urzędu Miejskiego
w Jeleniej Górze dotyczący wyburzenia pierwszego w historii hipermarketu w stolicy Karkonoszy.
Oczekiwanie na decyzję trwa.
– Jeżeli wniosek jest kompletny,
będziemy musieli wydać decyzję
pozytywną – mówi kierownik

który mógłby dofinansować inwestycję w 40 procentach. Całkowity
koszt remontu basenu to cztery
miliony zł.
– Zamierzamy wyburzyć trzy
niecki i zrobić większy basen
o średnicy dziewięciu metrów.
Będą tam dodatkowo wszystkie
urządzenia do uzdrowiskowego
spa, a więc hydromasaż dolnej
części pleców, trzy wodospady na
kark, kapsuła młodości, sauna,
solarium.

(Angela)

Jej plakat Września Jeleniogórskiego w 2006 roku podziwiali mieszkańcy stolicy
Karkonoszy. Teraz jest okazja, aby zobaczyć więcej dzieł artystki za sprawą wystawy
„Tu, nie tam” otwartej w miniony piątek w Galerii „Przestrzeń” w bibliotece Kolegium
Karkonoskiego.
Agnieszka Owsianik-Garncarek, bo o niej mowa, tworzy prace
w stylu dość swobodnym. W jej
malarstwie o nieco przygaszonych, ale ujmujących kolorach,
szczegół nie gra roli istotnej. Liczy
się bardziej ogólne wrażenie. Nie
sposób nie znaleźć w obrazach

artystki cytatów z francuskiego
impresjonizmu i innych stylów –
głównie graficznych.
Malarstwo i sztukę Francji
poznawała u źródła studiując w
L’école superieure des arts décoratifs w Strasburgu. Jest absolwentką wrocławskiej ASP. Działa w

stowarzyszeniu Nowy Młyn, które
– między innymi – wspiera rozwój
kultury regionu Gór Izerskich i
Karkonoszy. Wernisaż uświetnili
występem uczniowie z PSM II
stopnia w Jeleniej Górze.

(rylit)
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Robert Prystrom,
Hubert Papaj,
Roman Kuty,
Zoﬁa Czernow,
Marek Obrębalski,
Ireneusz Łojek,
Grażyna Malczuk

Do wyborów samorządowych sporo jeszcze czasu, ale już w lutym ruszy oficjalna kampania wyborcza. Politycy, którzy widzieliby siebie na liście kandydatów do najwyższego
urzędu w Jeleniej Górze, póki co mitygują się w znacznej większości. Czyje nazwiska się
tam znajdą? Można to przewidzieć, ale wskazać zwycięzcę to istny totolotek!
Tylko Robert Prystrom, lider
Wspólnego Miasta powiedział oficjalnie i bez owijania w bawełnę, że
wystartuje w jesiennym starciu. Cztery lata absencji w samorządowych
ławach wcale nie wyciszyły prezesa
WM i niedoszłego prezydenta (w
2002 roku o włos przegrał z Józefem
Kusiakiem). Prystrom raz po raz
boksował rządzących argumentami
(różnej jakości), a do armaty wkładał
pociski znaczone głównie porażką
inwestycyjną przy ul. Kilińskiego.

Prystrom vs Obrębalski?

Fot. Konrad Przezdzięk

GDYBYM
PREZYDENTEM BYŁA

Iwona Grochowalska
jeleniogórzanka

– Myślę, że priorytetowym zadaniem prezydenta Jeleniej Góry
powinno być zwalczanie bezrobocia
m. in. zadbanie o powstanie większej ilości dobrze prosperujących
zakładów pracy. Istotny jest także
rozwój turystyki, bo mimo wielu
obecnych działań trzeba jeszcze
dużo zrobić. Poza tym chciałabym,
żeby w stolicy Karkonoszy oferowano więcej rozrywek kulturalnych
dla młodzieży, która nie zawsze wie,
co ze sobą zrobić.

Jak sam podkreślił, jego wołanie
odbijało się o mury ratusza niczym
echo i nie wywoływało żadnej reakcji
ze strony ekipy Marka Obrębalskiego.
Wkrótce wśród wyborczego hałasu
te same argumenty mogą stać się
bardzo skuteczną bronią rażącą
kontrkandydatów, przekonującą
jednocześnie wyborców do lidera
Wspólnego Miasta. W mojej prognozie Prystrom – wbrew temu, co się
mówi – ma spore szanse, aby ziścić
swoje marzenia i zaspokoić swe
ambicje prezydenturą.
Marek Obrębalski zapytany, czy
będzie ubiegał się o reelekcję, nie
odpowiedział wprost. – Na pewno
kandydat na prezydenta będzie
starał się poddać społecznej ocenie
– mówił wymijająco obecny szef
Jeleniej Góry.
Przypomnijmy, że po spotkaniu
liderów Platformy Obywatelskiej w
stolicy Karkonoszy słowa Grzegorza Schetyny, który powiedział, że
obecny prezydent ma się świetnie,
wielu potraktowało jako namaszczenie Marka Obrębalskiego przed
lutowym spotkaniem PO. To właśnie
tam zapadnie decyzja, kto będzie
reprezentował partię na listach
wyborczych. Szykuje się „konflikt”
z przewodniczącym rady Hubertem
Papajem, który ma prezydencki
apetyt i – jak można sądzić – spore
szanse na dużo głosów.

Obrębalski vs Papaj

Trudno – póki co – przesądzać, który z panów wystartuje (nie wyobrażam sobie obydwu w walce o urząd
szefa Jeleniej Góry). Za Markiem
Obrębalskim przemawia – mimo
wszystko – skuteczność. Wprawdzie
nie w tempie imponującym, ale

jednak udało się jego ekipie kontynuować dzieło unowocześnienia Jeleniej
Góry, które zaczyna dopiero nabierać
realnych kształtów. Monitoring,
termy, wieże, adaptacja cieplickiego
zespołu poklasztornego: te inwestycje

ostrą woltę w lewo.
A w prawo? Prawo i Sprawiedliwość „pcha” do przodu Ireneusza
Łojka, choć – z całym szacunkiem dla
radnego – chyba lepszym i bardziej
wygadanym kandydatem, spełniającym (prawie) wszystkie wymogi
politycznego PR jest Józef Zabrzański.
Nie zawsze pokorny wobec partyjnej
góry, kontrowersyjny, ale przy tym
odpowiedzialny i – tu argument dla

CZY POJAWI SIĘ KANDYDAT NIKOMU NIE ZNANY
Z DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ, KTÓRY JEST
W STANIE ZBUDOWAĆ ELEKTORAT W CIĄGU
KILKU MIESIĘCY I ZREWOLUCJONIZOWAĆ
JELENIOGÓRSKI MAGISTRAT PO WYBORCZEJ
WIKTORII? TA KWESTIA POZOSTAJE OTWARTĄ.
ruszą w tym roku i będą stanowiły
silny argument w rękach obecnego
prezydenta, któremu nie można jednak odpuścić zaniedbań, zwłaszcza
w sferze promocji miasta.
Mocne cechy Huberta Papaja to
prezencja i czyste konto polityczne:
funkcja przewodniczącego rady
miejskiej jest na tyle bezpieczna,
że nie „macza” polityka w układy i
układziki.

Malczuk vs Zabrzański

Na pytanie o kandydata lewicy
słychać w ratuszowych kuluarach
najczęściej odpowiedź: Grażyna
Malczuk. Choć pojawiają się też inne:
Józef Kusiak i Stanisław Dziedzic.
Wątpię jednak, aby dwaj panowie nie
ustąpili miejsca damie. Pani kanclerz
Kolegium Karkonoskiego to pewniak
na kandydata, ale – śmiem wróżyć –
ze sporymi szansami powodzenia.
Choć ogólny impas sił lewicowych w
całym kraju podbudowany populistyczną i mało przekonującą retoryką, może nie przekonać wyborców.
Ci – mimo wszystko – wolą ostrożny
liberalizm w wykonaniu – także
lewicujących „platformiaków”, niż

żeńskiej części wyborców – uważany
za jednego z najprzystojniejszych
rajców. A – jak wiadomo – dobra
twarz polityka to już spory kawałek
sukcesu.

Powrót Zofii?

Dolny Śląsk XXI? Właśnie: tu
mamy problem, ponieważ niemal
pewnym jest, że Miłosz Sajnog nie
zamierza wystartować w jesiennych
wyborach (kampania wyborcza
uniemożliwi mu pracę zastępcy
prezydenta miasta, którym jest od 10
listopada roku ubiegłego). Czy ugrupowanie to nie wystawi kandydata?
A może będzie to któryś z działaczy
lokalnych? W każdym razie w gronie
obecnych radnych tego ugrupowania
brakuje człowieka z charyzmą do
kandydowania i do sprawowania
urzędu prezydenta.
Rok temu szacowna wróżka Claudia wywróżyła, że miastem będzie
w kolejnej kadencji rządzić kobieta.
Grażynę Malczuk – mimo wielkiej sympatii – już wykluczyliśmy.
Pozostaje jeszcze Zofia Czernow,
prezydent w latach 1994 –1998.
Rządy pani Zofii wielu mieszkańców

W gronie „chętnych” może pojawić się także Roman Kuty z Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Czy odegra w wyborach rolę znaczącą? Pokaże przyszłość.
wspomina z nostalgią. Wiadomo
też, że Z. Czernow bez powodzenia
ubiegała się o reelekcję w 2002
roku. Czy jesienią wystartuje?
Znam takie osoby, które do tego
będą panią Zofię gorliwie namawiały. Na pewno zbudowała
sobie mocną pozycję będąc radną
niezależną od partyjnych układów,
a jednocześnie zachowując spory
wpływ na wydarzenia w mieście.
Wymienione osoby są znane
w mieście. Jeśli którakolwiek
z nich wystartuje w wyborach
i wygra je, będzie miała
szerokie pole manewru. Czy postąpi zachowawczo konserwując
ratuszowe pokr yte pat yną
„tryby”, czy też
z odwagą postawi
magistrat do góry nogami? To przewidzieć
trudno. Ostatnie samorządy
opierały się na stagnacji, co z
pewnością nie wpłynęło dobrze
na pewne postawy i zdarzenia.
Świeża krew bywa organizmowi
samorządowemu niezbędna,
zwłaszcza jeśli ten niedomaga.
Trudno powiedzieć o samorzą-
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dzie jeleniogórskim, że jest u
szczytu formy.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Kto szefem
miasta?

Czy Józef Zabrzański
będzie „czarnym
koniem” jesiennych
wyborów?
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WYDARZENIA
JELENIOGÓRZANIN W DOBRYM FILMIE
Jeszcze jeden pochodzący z Jeleniej Góry aktor młodego pokolenia rozpoczął swoją wędrówkę
filmową. Igor Obłoza, bo o nim mowa, gra w entuzjastycznie przyjętym przez widownię filmie
Jacka Borcucha „Wszystko, co kocham”, który właśnie wszedł na ekran kina Grand.
nika „Diabła” w filmie „Wszystko,
co kocham”. Jest to opowieść
o grupie nastolatków z czasów

(tejo)

Dwunastolatka – jadąc autobusem – nie miała wpisanego numeru biletu
na blankiet. Kontroler nie był wyrozumiały. Ukarał dziewczynkę mandatem i nie pozwolił jej wysiąść na wskazanym przystanku. Autobus
wywiózł nastolatkę w nieznany rejon miasta. Młoda pasażerka i jej
rodzina najadły się strachu.
dopiero tam – po wypisaniu
bloczka mandatowego – mogła
wysiąść – mówi kobieta.
Podkreśla, że bardzo martwiła
się, kiedy córka nie wróciła o
określonej porze do domu. Dopiero telefon od dziewczynki ją
uspokoił. – Zadzwoniła opisując
„przygodę” i mówiąc, że nie
wie, gdzie jest. Jakoś ustaliliśmy
to miejsce i pojechaliśmy po
nią samochodem – opowiada
nasza Czytelniczka. Nie kryje
oburzenia postawą kontrolera.
– Jak mógł wywieźć dziecko tak
daleko? –
pyta.
Sprawę
Ideał był
p o st a no Legendarny kontroler nieżyjący już Antoni Mazurkiewicz pracował w czasach, kiedy wiła wynie przeprowadzano polowań na gapowiczów, a do niewdzięcznej pracy „kanara” j a ś n i ć w
nie zatrudniano pierwszego lepszego. Zamiast mandatów sugerował całusy, a jego siedzibie
reprymenda słowna na trwale budziła w uczciwym pasażerze wstręt do oszustwa. firmy kontrolującej
Dziś o cechach pana Antoniego pamięta wielu pasażerów, niestety – kontrolerzy bilety. Jak
mówi –
mają ten przykład w głębokim poważaniu.

Fot. Archiwum

Do zdarzenia doszło w tygodniu
poprzedzając y m
ferie
z i mowe.
– Córka
dojeżdża
z centrum
miasta do
Szkoły Pod-

stawowej nr 8 autobusami miejskimi. Kiedy po godz. 13 wracała
z lekcji, sprawdził ją pracownik
firmy kontrolującej bilet y w
MZK. Brakowało numeru na
blankiecie biletu miesięcznego.
Mężczyzna ukarał dziecko mandatem – mówi matka pechowej
pasażerki.
– Nie mam jednak o to pretensji, bulwersuje mnie sposób, w
jaki sprawa została załatwiona.
Kontroler nie pozwolił wysiąść
córce na Podwalu, tylko wywiózł
ją w nieznany rejon miasta i

Ośmiu godzin trzeba było, aby ekipy wyposażone w dwa dźwigi podniosły ciągnik
siodłowy z naczepą, który w minioną środę zakończył jazdę w rowie na drodze Jelenia
Góra – Zgorzelec na wysokości Rybnicy. Jezdnia była zablokowana, a pechowi kierowcy
tkwili w miejscu nawet 120 minut!

Fot. Angela

Fot. Kam

Do zdarzenia doszło przed południem, w minioną środę, po
porannych
opadach
gęstego
śniegu.

(tejo)

W kleszczach kanara

Figę czy dary?
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych nie
dostanie wsparcia na transport
żywności dla ubogich mieszkańców. Miasto może wesprzeć
organizację, ale rzeczowo – nie
finansowo.
Sprawa tyczy niewielkiej kwoty, bo około czterech tysięcy złotych. Członkowie stowarzyszenia
twierdzą, że samorządowcy nie
dbają o potrzeby tej grupy społecznej i dlatego chcą ich odwołania
w referendum. Zbierają podpisy
pod wnioskiem. Samorządowcy
ripostują, że – ze względu na
większe zainteresowanie wsparciem na dowóz żywności z darów
– ogłosili konkurs i nie mogą poza
nim pomagać organizacjom
finansowo. JSOB może się do
konkursu zgłosić. Jego wyniki poznamy po 20 lutego. Póki co, jeśli
stowarzyszenie chce w dalszym
ciągu zajmować się transportem
żywności, musi zadbać o środki
we własnym zakresie.
JSOB bezpłatną żywność dla
potrzebujących (głównie sery
twarde i mleko w proszku) rozprowadza cyklicznie już od kilku
lat. Ostatnio czyni to w swojej
siedzibie przy ulicy Wolności vis
a vis ulicy Mickiewicza.

stanu wojennego. Na ekranie Igor
Obłoza wraz z Mateuszem Kościukiewiczem, Jakubem Gierszałem i

na scenie w głośnym spektaklu na
podstawie twórczości filmowej
Piera Paola Pasoliniego „T.E.O.R.E.M.A.T.” w reż. Grzegorza Jarzyny u
boku tak uznanych i popularnych
artystów jak Jan Englert, Danuta
Stenka, Jadwiga Jankowska-Cieślak
czy Rafał Maćkowiak.

Wkrótce przestało sypać, ale warunki na drogach nie pozwalały
na szybką jazdę. Zapomniał o tym
kierowca ciągnika siodłowego z
kontenerem, który – najpewniej z powodu
nadmiernej
pręd-

kości – stracił panowanie nad
pojazdem i zjechał do rowu. Szczęśliwie – nikt z przeciwka nie nadjeżdżał, nie było też pieszych na
drodze. Nikomu nic się nie stało.
Okazało się jednak, że incydent
popsuł humor kierowcom, którzy
jechali drogą

zastała potraktowana obcesowo. Co ciekawe – na blankiecie
mandatowym nie ma nawet podpisu i numeru ewidencyjnego
kontrolera. – Według mnie taki
dokument jest nieważny – mówi
mama dziewczynki.
– Kontroler ma obowiąz e k

Przep
ro

s

– mówi Halina Czarnecka, pełnomocnik firmy Wakat Plus,
trudniącej się kontrolą biletów
w autobusach MZK.
– Dlatego czasami zdarza się,
że pasażer musi wysiąść przystanek czy dwa przystanki dalej. Posiadając wypisany mandat może
jednak w tym dniu poruszać się
innym autobusem bez
b i -

ili za i
– Sytuacja z
ncyde
minionego ty
n
godnia dotyc t
jednostkowym
ząca dwunas
, gdzie kontro
tolatki była
lujący źle oce
nigdy nie są p
zdarzenie
nił wie
rzez
przystankach kontrolerów przetrzymywa k wyrośniętej dziewczynki m
.
. Kon
ne w autobusi
e i wysadzane Dzieci
na miesiąc zo troler, który dopuścił się
na innych
tego incyden
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od zajęć służb
przeprosiliśm
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owych. Mam
y – zapewnia
ę tego dzieck nienie i
Halina Czarne
a natomiast
cka.

okazania
pasażerom legitymacji, która
zawsze powinien przy sobie
posiadać. W przypadku kiedy
pasażer nie ma biletu lub dokumentu uprawniającego go do
korzystania z biletu ulgowego,
kontroler ma prawo wypisać
mandat. W przypadku osób
dorosłych może to zrobić tylko w
autobusie. Dla własnego bezpieczeństwa, decyzją rady miejskiej
nie może opuszczać autokaru

letu. Może
wsiąść w autobus jadący w
drugą stronę i dojechać w miejsce, gdzie miał zamiar wysiąść.
W odniesieniu do dzieci, które
nagminnie nie mają legit ymacji, ograniczamy się tylko
do pouczeń – podkreśliła pani
pełnomocnik.

(Angela/tejo)

Kolosy i horror
zgorzelecką
po południu.
A wszystko z
powodu akcji wyciągania kolosa z

Fot. Angela

Wystąpił w drugoplanowej roli
wzorowanej na autentycznej postaci wrażliwego 18-letniego buntow-

Mateuszem Banasiukiem również
śpiewa utwór „Nie chcę jeszcze
umierać” z repertuaru punk rockowej grupy WC (Wyidealizowana
Ciemność).
Igor Obłoza ma już za sobą
udany debiut sceniczny w warszawskim Teatrze Rozmaitości.
Rok temu wystąpił po raz pierwszy
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Fot. Archiwum
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się sądzą, że
wystarczy
tylko jeden
dźwig. Maszyna nie
uporała się
z ciężarem
i konieczne
było sprowa-

dzenie kolejnej. W tym czasie droga
była zablokowana, a policja już w
Jeleniej Górze kierowała prowadzących objazdami przez Wleń i
Wojciechów do Pasiecznika.
Dopiero po około dwóch godzinach odblokowano jeden pas
i puszczono wahadłowo auta ze
zmarzniętymi kierowcami. Nie

było jednak widać końca akcji. Po
szarpaninie z „tirem” i w asyście
strażaków udało się w końcu wyciągnąć ważące kilka ton auto z
rowu i udrożnić jezdnię. Stało się
to dopiero około północy ze środy
na czwartek.

(Angela/tejo)

Kolos w rowie
Ciężarówka wpadła w środę do rowu także w Pławnej. Niewiele brakowało, a uderzyłaby w
dom. Kierowca jadący w stronę Jeleniej Góry najprawdopodobniej nie dostosował prędkości
do panujących warunków atmosferycznych, wpadł w poślizg i – przewróciwszy się na
bok – zakończył jazdę w rowie. Auto zatrzymało się kilka metrów od pobliskiego budynku.
Jeśli kierowca jechałby szybciej, najprawdopodobniej samochód uderzyłby w dom. Akcja
wydobywania pojazdu zakończyła się w czwartek późnym popołudniem.
(KAM)
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Miasto młodych bandytów
Biją Bogu ducha winnych ludzi za
wygląd, kradną i włamują się do samochodów, sklepów, altanek. Nierzadko
przestępstw dopuszczają się jak „recydywiści” – na przepustkach lub w
trakcie ucieczki z domów wychowawczych, dokąd skierował ich sąd za karę

samych pokrzywdzonych, którzy nie
zgłaszają policji doniesień. –Wielu
dyrektorów stara się budować dobrą
opinię o szkole, zamiatając problemy
swoich wychowanków pod dywan –
usłyszeliśmy.
– Wiele szkół przekonało się do nas i

POLICJA: W STYCZNIU MINIONEGO
ROKU ODNOTOWALIŚMY PONAD 50
CZYNÓW KARALNYCH POPEŁNIONYCH
PRZEZ NIELETNICH. W TYM ROKU
JEST JUŻ 106 PRZYPADKÓW

Zimowy piknik na Polanie Jakuszyckiej, piknik militarny,
uroczystość Dnia Wojska Polskiego, wycieczki do Świdnicy i
Krzyżowej, zawody strzeleckie o Puchar Generała – to tylko
kilka z zadań zrealizowanych przez byłych wojskowych.
Podczas podsumowującego miniony rok spotkania chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w 2009
roku odeszli na wieczną wartę: Wiesława Seligi, Wacława Kozłowskiego
i Bogdana Grabowskiego. – Nie ma
już ich wśród nas, ale pamięć o nich
na zawsze pozostanie w naszych sercach – mówił prezes stowarzyszenia
„Radar” Janusz Górecki.
Do stowarzyszenia przyjęto też

sześciu nowych członków. Przedstawiono również zadania na najbliższy
rok. To, między innymi, inauguracja
obchodów 60-lecia wojsk radiotechnicznych, organizacja radosnego
militarnego pikniku w maju, obchody Święta Wojska Polskiego,
wrześniowe zawody strzeleckie czy
grudniowe spotkanie opłatkowe.
Nie zabrakło też podziękowań
za wzorową pracę, aktywność i

Zdeptali jej honor
Ochroniarze z „Biedronki” posądzili Ewę Biedrzycką o kradzież, której nie popełniła. Nauczycielka, która na co dzień
świeci uczciwością, została upokorzona przez pracowników
firmy za to, że do reklamówki włożyła własny… portfel.

zaangażowanie. Szczególne słowa
podziękowań padły pod adresem
Janusza Góreckiego, Janusza Ko-

Sto tysięcy złotych dla „dziesiątki”
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze wzbogaci się o wyposażenie pracowni przyrodniczej za kwotę 100 tys. zł. Magistrat podpisał umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji z unijnego programu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.
stalacje. Wyposażenie na kwotę 100
tys. zł zostanie zakupione w ciągu
najbliższych trzech miesięcy.
– Szkoła Podstawowa nr 10
jest dodatkowo zainteresowana
rozwojem nauk przyrodniczo –
matematycznych, stąd też jej wybór
do projektu. Miasto przygotowało
pomieszczenia w zgłoszonej szkole,
natomiast urząd marszałkowski przekazuje sprzęt

dydaktyczny pracowni przyrodniczej, w tym m.in. sześć stanowisk
komputerowych dla 4-5 uczniów na
jedno stanowisko, przenośny komputer, nowoczesne mikroskopy czy
tablicę interaktywną – mówi Marta
Oreszczuk, specjalista w Wydziale
Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk

Każda gmina do projektu mogła
wytypować tylko jedną ze szkół.
Wszystkie warunki formalne i
techniczne spełniła „dziesiątka”
funkcjonująca przy ulicy Morcinka,
w której przygotowano pomieszczenie na ten cel, umeblowanie i niezbędne
in-

Zadowolenia z przyznanego wsparcia nie kryje również Alina Rasiewicz, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 10, która mówi, że nauki matematyczno – przyrodnicze to przyszłość
edukacji. Dodaje, że do rozwijania tych dziedzin nauki zobowiązuje placówkę patron szkoły,
Maria Skłodowska-Curie.
W ramach projektu szkoła będzie też realizować program rozwojowy dotyczących w
szczególności przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Uczennice SP nr 10
podczas występów
1 grudnia ubiegłego
roku z okazji otwarcia
zespołu boisk przy
placówce.

Zatrzymania przez pracownika ochrony podczas zakupów w
kowarskiej „Biedronce” pani Ewa
w ogóle nie brała pod uwagę.
Jakież było jej zdziwienie, kiedy
„mundurowy” tonem nie znoszącym sprzeciwu powiedział,
sińskiego, Marka Gołębiowskiego i aby poszła za nim i „dobrze
Zenona Bluzaka.
wie, w jakiej sprawie”. – Później
(Angela) powiedział mi, że wchodząc do
sklepu wyciągnęłam z torebki
reklamówkę, w której nic nie
miałam, a kiedy wychodziłam,
coś w niej było – dodaje.
Ochroniarz zasugerował, że
kobieta pięć dni wcześniej wzięła mięso mielone, warte około
czterech złotych i nie zapłaciła
za nie – Na kamerze było wyraźnie widać, ze kobieta dwa razy
schyla się po mięso mielone a
zapłaciła tylko za jedno – wyjaśnia Krzysztof Wojtkowiak,
kierownik ochrony.
Czesław Jesionowski to
Pomówiona tłumaczy, że owjeden z głosujących w naszem dwa razy schylała się po
szym plebiscycie na najlepmięso, bo nie mogła się zdecyszego dzielnicowego, który
dować, które wybrać. Ostateczw minionym t ygodniu w
nie wzięła jedno opakowanie i
Komendzie Miejskiej Policji
poszła dalej.
w Jeleniej Górze został naWyjaśnia także, że w reklagrodzony. Na spotkaniu z
mówce miała portfel, bo wchonajlepszymi dzielnicowymi i
dząc do sklepu zawsze rutynoinsp. Zbigniewem Ciosakiem,
wo wrzuca go do reklamówki.
szefem policji, odebrał on
– Trudno było mi to jednak
policyjne upominki i słowa
wytłumaczyć ochroniarzowi.
podziękowania.
Sugerował nawet, że o sprawie
– Głosowałem na dzielnicopowinna być poinformowana
wego najlepszego w świecie,
policja – mówi zdenerwowana
bo jestem mieszkańcem rejokowarzanka. Zatrzymanie przez
nu Karpacza obsługiwanego
ochronę było dla niej szokiem,
przez sierż. Jakuba Erharda
na który zareagowała płaczem
– powiedział pan Czesław.
Kobiecie pokazano nagranie
Drugie miejsce w plebiscyna kamerze, na któr ym fakcie zajął Paweł Wódkiewicz z
t ycznie wchodząc do sklepu
Kowar, a trzecie – Radosław
wyciąga reklamówkę i dwa razy
Szymula z Jeleniej Góry.
schyla się po mięso. – Nagrany
(Angela) jest także mężczyzna, któr y
wykonuje podobną czynność,
co jest zresztą zrozumiałe, bo
Fot. Angela

W „Radarze” aktywnie

bardzo dobrze z nami współpracuje. Są
jednak i takie placówki, które chętnie
nas zapraszają do siebie żebyśmy zrobili pogadanki, uczestniczyli w części
profilaktycznej, natomiast nie ma to
przełożenia na zgłaszanie nam popełniania konkretnych czynów karalnych
– mówi Mariusz Makowski, Wydział
ds. Nieletnich i Patologii w Komendzie
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
– W styczniu minionego roku
odnotowaliśmy ponad 50 czynów
karalnych popełnionych przez nieletnich. W tym roku jest to 106 przypadków – mówi Mariusz Makowski, z
Wydziału ds. Nieletnich i Patologii w
Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. Zdaniem policji dane są jednak

Fot. Angela

Trzydzieści osiem rozbojów i wymuszeń rozbójniczych,
dziewiętnaście włamań z kradzieżami, piętnaście kradzieży, kilka uszkodzenie mienia oraz dwa przypadki
obrażenia nauczycieli – to główne ze 106 styczniowych
czynów karalnych jeleniogórzan, którzy nie skończyli
18 lat. W porównania do stycznia roku poprzedniego jest
to niemal 100 procent więcej przestępstw popełnionych
przez małolatów.

za poprzednie grzeszki. – Dopuszczają
się przestępstw najbardziej społecznie
uciążliwych – podkreślają policjanci.
I – choć liczbę czynów karalnych
popełnianych przez dorosłych udaje
się zmniejszać, nieletni wciąż grasują
i czują się bezkarnie.
Niemal stuprocentowy przyrost
statystyk ze stycznia (w stosunku
do roku ubiegłego) funkcjonariusze
przypisują większej wykrywalności.
Faktem jest, że dziennie nieletni dopuszczają się trzech, a w niektórych
dniach nawet czterech przestępstw
dziennie. Chodzi oczywiście o czyny
zgłoszone, bo nikt nie zna liczby
tych, które pozostają ukryte przez
placówki oświaty, rodziców a także

dowodem na większą wykrywalność, schodzą pod wpływem mody, roza nie popełniania przez nieletnich czy- powszechnianej w mediach agresji
nów karalnych. Trudno ten argument (choćby w subkulturze hip-hop), czy
zrozumieć „szarym” obywatelom, też chęci zaszpanowania i pokazania
swojej wyższości. –
zwłaszcza tym, którzy przez nieletW czas dojrzewania
niego zostali poszkodowchodzi także młowani.
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w grupie młowrażenia. Sądy
y podcza
kilku kradzież
dych ludzi w
rzadko wysyłają
o.
wychowawczeg
wieku 14 –
zdegenerowaną mło17 lat – podkreśla
dzież do zakładów
Kinga Bagan, socjolog kultury.
wychowawczych, czy
Uczciwym ludziom pozostaje mieć
domów opieki. Ale nawet i te w wielu
przypadkach nie spełniają roli resocjali- jedynie nadzieję na promowanie
zacyjnej, a pensjonariusze dopiero tam mody na dobre zachowanie. Póki co,
jeśli na spacerze zauważymy zakaptudostają złodziejską szkołę życia.
Z analizy pochodzenia sprawców rzonych typów, lepiej po prostu przejść
wynika natomiast, że coraz częściej na drugą stronę ulicy.
wywodzą się oni z tzw. dobrych
(Angela/tejo)
domów, a na przestępczą ścieżkę

Nagroda za głos

każdemu zdarza się zastanawiać
nad dokonywanym zakupem –
mówi Tomasz Biedrzycki, syn
pomówionej kobiet y. Wraz z
ojcem po incydencie poszli do
Biedronki, żeby wyjaśnić sprawę. Byli zbulwersowani.
Choć od incydentu minęło
kilka dni, Ewa Biedrzycka wciąż
przeżywa to zdarzenie. Zdenerwowała się tak bardzo, że zgodziła się zapłacić za mięso, którego
nie wzięła. Postawę ochrony
potraktowała jako podwójne poniżenie. Na co dzień jest nauczycielką i nie może pozwolić na
wystawienie na szwank swojej
reputacji. A w Kowarach wszyscy
się znają – Co pomyślały sobie
moje byłe uczennice, pracujące w
Biedronce? – pyta pani Ewa.

Anna Pisulska

Bez taktu?
Krzysztof Wojtkowiak, kierownik ochrony
tłumaczy, że pracownicy są wyczuleni
na kradzieże, bo z ich powodu sklepy
ponoszą ogromne straty. Wyjaśnia, że
zamierzeniem ochroniarza było jedynie
wyjaśnienie sprawy. – Kobieta robiła
zakupy bez koszyka, a jej rodzina również
zachowała się nietaktownie, ponieważ
rozstrzygała sprawę przy wszystkich
pracownikach. Poza tym należy wziąć pod
uwagę, że czasami naszym klientom zdarza się zapominać, że włożyli coś jeszcze
do reklamówki i nie płacą za to, często jest
tak w przypadku osób starszych – mówi
szef sklepowej ochrony.
Pani Ewa ripostuje, że w zachowaniu jej
rodziny nic nietaktownego nie było, a
koszyka nie miała, bo nie było ich przy
wejściu.

8 lutego 2010 r.
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ROZMAITOŒCI
Obserwacje
jubileuszowe
Wrócę do 30. Obserwatorium
Karkonoskiego. Jak zwykle odbyło
się ono w siedzibie organizatora,
czyli w progach BWA. Publiczność
dość liczna. Przyciągnęła ją nie tylko
okrągłość jubileuszowej trzydziestki,
ale i interesujący temat i wspaniali
referenci: Gabriela Zawiła, Stefania
Żelasko i – jak zwykle – Andrzej
Więckowski.
Było o szlakach kulturowych w
Kotlinie Jeleniogórskiej. Temat istotny dla całego miasta, subregionu
i ich promocji. Jego wagę docenili
i spotkanie obecnością zaszczycili
i jeleniogórski poseł na Sejm RP
Marcin Zawiła i pan wicemarszałek dolnośląski Jerzy Łużniak. Ich
obecność pozwoliła też na bieżące
uaktualnianie informacji o stanie
realizacji projektów produktów
turystycznych dotyczących Kotliny
Jeleniogórskiej.
Zebrane grono było więc w temacie kompetentne, co pozwoliło
na rzeczową i ożywioną dyskusję. Wśród zebranych zabrakło
przedstawicieli ratusza, którzy
z urzędu zajmują się promocją
stolicy Karkonoszy (jak utarło się
mówić o grodzie Krzywoustego)
i wydają odpowiednie materiały
informacyjne.
Ostatni ich twór „Spacerkiem po
Jeleniej Górze”, który zdecydowanie
jest objawem pozytywnej zmiany
myślenia w ratuszu, nie koresponduje z barwnie przedstawionymi
na Obserwatorium Karkonoskim
planami stworzenia kulturowych
szlaków tematycznych mówiących
o wspaniałej przeszłości regionu
i dorobku w dziedzinie tkactwa
i szklarstwa. Brak tam również
informacji o dawnej znaczącej
pozycji ekonomicznej Jeleniej Góry
i o źródłach jej bogactwa.
Pracownicy Muzeum Karkonoskiego opowiedzieli o możliwościach stworzenia interesujacych
tras turystycznych pokazujących
tą bogatą przeszłość. Pokazali, że
wiedza i chęć jej wkomponowania w akcje promocyjne regionu
istnieje. Jednak brak komunikacji
pomiędzy podległym marszałkowi
muzeum a samorządowym ratuszem uniemożliwił wykorzystanie
pozyskanych przez pracowników
MK informacji w miejskich materiałach promocyjnych.
Waga i unikalność tych przeka-

zanych nam faktów historycznych
mogłyby – w znaczący sposób
– przyczynić się do podniesienia
atrakcyjności turystycznej miasta i
regionu. Dzisiejszy turysta, zwłaszcza ten młodszy, wychowany na
ruchomych obrazkach, internecie i
komiksach, nie jest w stanie zachwycić się ani statyczną prezentacją muzealną, ani suchymi opisami w stylu
kto i kiedy założył i kto przebudował
i w jakim stylu.
Jednakowoż historia związana
z przeszłością Jeleniej wspaniale
nadaje się do prezentacji popularno-komercyjnej. Przy współpracy
wszystkich sił i tych wojewódzkich
i tych ratuszowych można stworzyć więcej unikalnych atrakcji na
kształt Parku Miniatur, który w 2009
roku odwiedziło przeszło 200.000
turystów.
Mamy w naszym regionie pozostałości kultury przemysłowej
lniarstwa i szklarstwa. W tej drugiej
dziedzinie coś się zaczyna dziać
w kieruku uatrakcyjnienia oferty
turystycznej, ale leżą jeszcze odłogiem tradycje lniarskie (upadający
Orzeł), papiernicze i piwne. Że
nie wspomnę o sławnej wytwórni
ziołowego eleksiru wzmacnianego
Stonsdorfer.
Badacze turystyki stwierdzili,
że średnie góry, do ktorych bez
watpienia należą Karkonosze, odwiedzają ludzie w wieku średnim
i wyżej średniego. To jest właściwy
odbiorca atrakcyjnie zorganizowanych szlaków kulturowych. To
jest szansa stworzenia turystycznej
odmienności Kotliny.
Jednak samo stworzenie, nawet
najwspanialszych atrakcji bez ich
odpowiedniego rozreklamowania
nie przyniesie spodziewanych korzyści i dlatego ścisła współpraca
wszystkich organów na terenie
Kotliny Jeleniogórskiej i wspólna
polityka marketingowa jest niezbędna. Gwarantuje to lepszy efekt przy
mniejszym nakładzie finansowym.
Może też powinno być tematem
rozmów z kandydatami w roku
wyborczym?
Swoją drogą warto zajrzeć do
BWA także w nadchodzący czwartek
na drugą odsłonę Obserwatorium
Karkonoskiego. Sądząc po zaproszonych gościach przewodnikach
debata zapowiada się smacznie.

Paweł Kucharski

PLOTKI
I FAKTY
Lubi proste dania

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

WIDZIANE Z DYSTANSU

– Wiesz, fajny ﬁlm wczoraj
widziałem…

Wydawać by się mogło, że
prezydenckie podniebienia
tylko czekają na zetknięcie
z najbardziej wykwintnymi
smakołykami „haute cuisinne”: fois gras, frutti di mare,
tagliatele, lasagne ewentualnie kawior. Nic bardziej mylnego jeśli chodzi o prezydenta
Marka Obrębalskiego. Szef naszego miasta – przynajmniej
na bankietach i drobnych
poczęstunkach z okazji różnych – uwielbia dania proste,
smaczne i swojskie. Ostatnio
zajadał się świeżym chlebem
ze smalcem przegryzanym
kwaszonym ogóreczkiem.
Zdementował także pogłoski,
jakoby dbał o linię. Zresztą:
co tu dużo pisać. Jest ona
słuszna. W każdym znaczeniu
tego słowa.

Wzór z BWA

Spośród wszystkich dyrektorów instytucji kultury
w mieście osobą najczęściej
bywającą na wszelkich
wernisażach i innych wydarzeniach kulturalnych
jest Janina Hobgarska,
dyrektorka Biura Wystaw
Art yst ycznych. Oczywiście, mamy tu na myśli nie
tylko „eventy” organizowane
przez BWA… Pani Janina dwoi
się i troi w galeriach sztuki
nie opuszczając zwłaszcza
ekspozycji fotograficznych.
Bywa także w teatrze. – Tylko
na filharmonię czasu mi brakuje, ale muszę się poprawić
– powiedziała nam ostatnio.
Rzeczywiście: powinna być
wzorem dla innych kulturalnych szefów, którzy – poza
macierzystymi – rzadko kiedy
nawiedzają obecnością swą
imprezy obce.

– Momenty były?

(anzol)
Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów do zdarzeń, które mają miejsce
w rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.

– Nie. „Nieoczekiwana zamiana
miejsc”.

Wojciech Leszczyk, radny Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Lenard (Platforma Obywatelska), zastępca prezydenta Jeleniej Góry

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Wciąż
w starym kinie
Bombardowany uśmiechem
niejakiego Grześka, wytrzeszczem oczu Mira oraz surowymi
minami innych uczestników
najdłuższej transmisji XXI
wieku uświadomiłem sobie,
że – po cichu i bez echa żadnego – obchodziliśmy w roku
ubiegłym okrągłą, setną rocznice istnienia kina w Jeleniej
Górze. Na 1909 rok są bowiem
datowane pierwsze publiczne
seanse w Kammer Lichtspiele
(dzisiejsza „Marysieńka”).
Autorzy najbardziej nudnego
i przerażająco bezpłciowego
spekt aklu, jakim raczy nas
stacja telewizyjna uwielbiająca
sensację (gdzie górka śniegu
urasta do gigantycznej zaspy,

a kapiąca z rury woda – do
biblijnego potopu), skutecznie
biją polityczną pianę do przedwyborczego sernika. Wydawać
by się mogło, że dziś nie trzeba
już filmów, reżyserów i nowoczesnych kin właśnie, aby
rozbudzić w widzach emocje.
Wyst arczy bowiem plazma
zajmująca coraz częściej miejsce potomków wybuchowych
rubinów, stół zwany ławą i dwa
miękkie fotele.
Pe w n i e t a ki mi – mi ę d zy
innymi – argumentami kierują
się jeleniogórscy decydenci,
którzy zapomnieli o tym, że
nasze kina skończyły już sto
lat. A najnowocześniejsze z
nich – „Lot” – dobiega właśnie

osiemdziesiątki. Świat odjechał
do przodu na kilka długości,
a stolica Karkonoszy – jeśli o
kinowe sprawy chodzi – wciąż
jest w latach 30. wieku minionego. Budowniczowie kina
„Capitol”, które do dziś robi
za „Lot” wydają z zaświatów
chichot historii, bo nie spodziewali się, że ich dzieło przetrwa
dziesięciolecia na tak wysokiej
pozycji.
Stało się tak, bo nikt z odpowiedzialnych za rozwój Jeleniej
Góry nie zaprosił do miasta
chętnych do unowocześnienia
świątyń X Muzy, które – poza
lekkim opacykowaniem i zainstalowaniem nieco lepszych
projektorów, głośników z dolby stereo i wygodniejszych
foteli – niewiele się zmieniły
od nowości. Podobnie kinowi
przedsiębiorcy inwestujący w
multiplexy wciąż olewają nasz
rynek.

Kiedy na ekrany kin w całej
Polsce wchodzą produkcje z
zastosowaniem robiącego – podobno – piorunujące wrażenie
efektu trójwymiarowości (vide
mocno reklamowany „Avatar”),
nasi krajanie – aby móc w pełni docenić to filmowe cacko,
muszą udać się do sąsiedniej
Legnicy. Tam bowiem czeka
multiplex ze sprzętem pachnącym nowością i efektami
sygnowanymi przez Jamesa
Camerona.
Film trwa długo i na zwiedzenie „Małej Moskwy” zapewne
czasu już nie starczy, ale i tak
będzie to pouczająca wycieczka.
Smakiem obejdzie się jeleniogórski widz, który nie ma czasu
ani możliwości pielgrzymki do
Legnicy. Spiratuje beznadziejną
kopię filmu z Internetu i oglądając ją – straci całe przesłanie
dzieła – które nie opiera się na
(kiepskiej zresztą) fabule, ale

na trójwymiarowości właśnie.
Efekciarstwo, ale – podobno
miłe dla oka.
Miejsce, gdzie multiplex „powstaje”, także obchodzi znacznie mniej chlubny jubileusz
snucia planów i budowania wizji na ekranie wyobraźni. Chodzi o byłe targowisko „Kiliński”, które wykończone przez
ówczesnych samorządowców
wydało ostatnie tchnienie w
grudniu 1999 roku. Od roku
2000, kiedy to ogłoszono optymistyczną zapowiedź wybudowania kompleksu „Forum” z
sześciosalowym nowoczesnym
kinem, mija właśnie dziesięć
smutnych lat. Plany zmieniły
się, inny jest inwestor, powstał
nawet płot! Ale: multiplexu jak
nie było, tak nie ma.
Słychać tu i ówdzie zapowiedzi, że nowości X Muzy pojawią
się być może na Zabobrzu w
palcem na wodzie nar y so-

wanym – póki co – nowym
centrum kultury. Że podobno
hipernowoczesne galerie – z
multikinem oczywiście – mają
wyrosnąć w miejscu, gdzie od
lat dziewięciu pielgrzymują
klienci pierwszych hipermarketów jeleniogórskich. Pewnikiem jest, że nowoczesnego kina nie będzie w Pasażu
Grodzkim, choć miejsce to
świetne na taką inwestycję.
Widzom, którym zachce się
filmu, a obrzydnie im ekran
komputera i telewizor z gadającymi łbami kolejnych komisji
śledczych, pozostanie w Jeleniej
Górze nostalgiczna wycieczka
do zabytków kinematografii.
Nie narzekajmy, a cieszmy się,
że te kina nie podzieliły losu
warszawskiej Moskwy, w której
miejscu wznosi się centrum
finansowe.

Konrad Przezdzięk
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Migawki „Pamięci”

Bez grama pikseli

Fot. Konrad Przezdzięk
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„Małe katastrofy cywilizacji” – to tytuł otwartej w miniony wtorek wystawy fotografii Wojciecha Zawadzkiego wieńczącej cykl poświęcony
pracom wąskiej grupy artystów zachowujących obrazy z naszego miasta
na tradycyjnej substancji światłoczułej.
Witany przez dyrektora
Książnicy Karkonoskiej Marcina Zawiłę autor (to już druga
jego wystawa w tym roku), nie
pokazał zdjęć najnowszych. Prace przedstawiające zniszczone
ogródki działkowe kolejarzy przy
ulicy Krakowskiej, pochodzące z
lat 2004 – 2005, są jednak bardzo
aktualną ilustracją socjologicznego problemu zarzucania niemal
stereotypowego „hobby” wielu
Polaków: uprawy i wypoczynku
na działkach.
Tych wzorowo zagospodarowanych ogródków jest coraz mniej.
Opuszczonych i zniszczonych

Poszerzyć bramy
Pozostaje wciąż niedosyt i świadomość, że bramy „Pamięci miasta” były zdecydowanie
za wąskie. Zmieścili się tam tylko ci, którzy są stałymi bywalcami wystaw fotograficznych
w naszym mieście. Zabrakło miejsca dla coraz większej rzeszy fotografików świetnie
fotografujących Jelenią Górę, ale niekoniecznie wiernych fotografii tradycyjnej. Można mieć
wrażenie, że zwłaszcza w przypadku takiej tematyki podział na zdjęcia cyfrowe i analogowe
ma charakter zbyt restrykcyjny. Bo fotografia to po prostu fotografia – niezależnie od
metody jej wykonania.

przybywa – z
różnych przyczyn, czy to
naturalnych, czy też mentalnych.
W pogoni za uciekającym czasem
działkowa beztroska wydaje się dziś
wielu ludziom anachronizmem.
Świetnie udokumentował to
Wojciech Zawadzki, który – chadzając w okolice Krakowskiej z
psem – zauważał, że z miesiąca
na miesiąc ubywa samochodów
na przydziałkowym parkingu, a
ogródki stają się przejmującą pustynią. – Wziął aparat i zaczął robić
zdjęcia – mówił Jacek Jaśko, inicjator projektu „Pamięć miasta”.
Zauważył przy okazji, że Jelenia

Góra to nie
t ylko ulice
centrum
i plac Rat u s z ow y,
lecz takWojciech Zawadzki i Jacek Jaśko na wtorkowym wernisażu
że inne
miejsca
przepełnione
urokiem i ukrytym znaczeniem. zaopatrzeniowej w sklepach. Na wąskiego grona fotografików
Niektóre zdjęcia W. Zawadzki z działkach hodowało się prosiaki tradycjonalistów zaproszonych
rozpędu podpisał „Ulica Kamien- i kury. Urządzało się dożynki i do projektu Jacka Jaśko „Pamięć
na”. Takiej w Jeleniej Górze nie inne imprezy. Dziś tego już nie miasta”. Jak podkreślił Wojciech
ma, ma powstać za to cykl foto- ma. Pozostało echo odbijające Zawadzki, w jego pracach nie ma
grafii przedstawiających rzekę się od gruzów sfotografowanych grama piksela. Podobnie było w
przypadku dzieł Ewy AndrzejewKamienną, nad którym pracuje przez autora wystawy.
Dokument to o tyle fascynują- skiej, Tomasza Mielecha, części
autor obecnie.
Działki na zdjęciach Wojciecha cy, że tereny te przeznaczone są prac Jacka Jaśko oraz Jerzego WiZawadzkiego pełne są duchów na zabudowę domkami jednoro- klendta (małe zdjęcia obok). Wyprzeszłości. Opuszczone miejsca, dzinnymi. Kto wie, czy za kilka stawa tego twórcy – ze zdjęciami
jeszcze lat temu kilkanaście tętni- lat zdjęcia Wojciecha Zawadzkie- Jeleniej Góry z 1958 roku – była
ły życiem. Działkowicze budowali go nie nabiorą wartości archiwal- zresztą najbardziej doniosłym i
solidne altanki, spędzali tam nej, a miejsca, które uwiecznił na zdecydowanie najciekawszym
wakacje, a plony pozyskane z swoich pracach, będą wyglądały wydarzeniem całego projektu.
upraw stanowiły niejednokrot- już zupełnie inaczej.
„Małe katastrofy cywilizacji”
nie podstawę domowego menu,
Konrad Przezdzięk
zwłaszcza w okresie mizerii to ostatnia z cyklu pięciu wystaw

ZAKOCHANI W TEATRZE OD… PRZEDSZKOLA

Michalina Brudnowska, uparła
się, że zostanie zawodową aktorką. Już w Miejskim Przedszkolu nr
27 „Okrąglaczek”, gdzie jej matka
Marta Brudnowska do dziś pracuje jako nauczycielka, ujawniała
uzdolnienia wokalne. Po ukończeniu III Liceum Ogólnokształcącego i szkoły muzycznej pierwszego
stopnia w klasie skrzypiec (gra też
na pianinie i waltorni), w latach
2002-2004 uczyła się w krakowskim Lart studiO, Policealnym
Studio Aktorskim.

Wygrała szansę

Fascynacja lalką

Nauczyciel Piotr Grosman od
zawsze fascynował się teatrem
lalek dla dzieci. Aktorka Lidia Lisowicz, która szczerze namawiała
go, by złożył papiery na studia
aktorskie, po latach powiedziała
do jego uczniów: – Utalentowany
wasz pan te zdolności artystyczne
wyssał z mlekiem matki. Od wczesnych lat dziecięcych zmuszał całą
rodzinę do oglądania wymyślonych przez siebie przedstawień,
a jako dziewięciolatek za pomocą
pacynek przedstawiał dzieciom
klasyczne bajki w Miejskim Przedszkolu nr 27 „Okrąglaczek”, gdzie
jego matka Teresa Grosman pełniła funkcję zastępcy dyrektorki.

Fot. Konrad Przezdzięk

Podczas XI Spotkań z Muzyką
i Poezją 2005 w Obornikach
Śląskich zajęła drugie miejsce w
konkursie piosenki estradowej.
Można ją było dostrzec w operze mydlanej „Pierwsza miłość”
oraz serialach: „Biuro kryminalne” (2005) i „Fala zbrodni”
(2006). Gdy dostała się wreszcie
na wydział lalkarski Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu, w marcu 2007 roku
wzięła udział we wrocławskich
eliminacjach do programu TVP2
„Szansa na sukces”.

Już jako studentka czwartego
roku studiów, po zaśpiewaniu piosenki „Mam ochotę na chwileczkę
zapomnienia” z repertuaru Hanny
Banaszak w rezultacie została
laureatką ostatniego wydania
„Szansy na sukces” i zaśpiewała
w maju 2008 roku w Sali Kongresowej w Warszawie. Od 2008 roku
jest na stałe związana z Teatrem
Muzycznym w Poznaniu.

„Balladyna” Słowackiego w inscenizacji
Piotra Grosmana i wykonaniu uczniów
SP nr 7

Kilka miesięcy przed maturą
pojechał na wydział lalkarski wrocławskiej PWST, gdzie bibliotekarz
Bogdan Nauka (obecnie dyrektor
Zdrojowego Teatru Animacji –
przyp. red.) wręczył mu informator o egzaminach wstępnych. Lecz
jego niepewność wyboru zawodu i
zbieg okoliczności sprawił, że – za
radą swej przyjaciółki – podjął
studia pedagogiczne na kierunku…nauczania początkowego
w Zielonej Górze, a potem na
wydziale edukacji teatralnej
na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Po przesłuchaniach w Jeleniogórskim Teatrze Animacji
pracował tu jako adept i
inspicjent. Debiutował na
scenie w inscenizacji Ludwika Jerzego Kerna „Ferdynand
Wspaniały” w reż. ówczesnego
szefa teatru - Andrzeja Kempy
(1991), a w ciągu trzech sezonów
zaistniał w kilku spektaklach. Gdy
jego życie prywatne uległo zmianie i ożenił się, zmienił kierunek
s woj e j d r o g i
zawodowej.
Został nauczycielem jako
trzeci
rodzic
dziec-

ka, m.in. we Wrocławskiej Szkole
Przyszłości, aż po latach zatrzymał
się w Szkole Podstawowej nr 7.
Jak z czasem się okazało, to
właśnie było jego powołaniem.
A wszędzie, gdzie się pojawiał, także zachwycał

ry na to przedstawienie przyszedł
wraz z matką Elżbietą Kamolą,
nauczycielką Miejskiego Przedszkola nr 27. Tak naprawdę Piotr
Kamola jest z zawodu informatykiem, m.in. wykonuje i aktualizuje
strony internetowe, zakłada sieci

Michalina Brudnowska ma na swoim
koncie występy w musicalach: „Ani z
Zielonego Wzgórza” Lucy Montgomery
(2004) jako Ania, „Edith i Marlene” Evy
Pataki (2008) jako Momone, przybrana
siostra Edith Piaf, „Kabaret” Johna Kandera w roli Sally Bowles, „Ach, Ameryka”
Michała Łaszewicza (2009) jako Kasia/
Justyna, „Pippi” Jacka Pawełczaka (2009)
jako Pippi. Współpracuje także ze Zbigniewem Górnym, bierze udział w koncertach
z jego orkiestrą, m.in. w poznańskiej Villa
Magnolia.
uczniów i ich rodziców
uroczymi przedstawieniami, w
których występowały w większości przypadków dzieci trudne wychowawczo. W repertuarze jego
szkolnych teatrzyków był m.in.
Mickiewicz, Norwid, Wyspiański,
Witkacy i Słowacki. Nie zakopał
więc talenty w ziemi, nie spoczął
na laurach i wciąż pozytywnie
zaskakuje.

Informatyka przy okazji
Gdy Piotr Grosman stał na
deskach Teatru Animacji
po występie w premierowym „Rycerzu
z Krainy Nadziei” (1993),
w jego stronę
biegł zdyszany chłopiec
z bukietem
kwiatów
w ręce. To
był Piotr
Kamola,
dziś aktor-amator, któ-

komputerowe w firmach.
Jak twierdzą jego znajomi,
zawsze miał duszę artystyczną.
I kiedy Łukasz Duda poszukiwał
aktorów do swojej
gr upy Teatr u
Odnalezionego działającego
przy Jeleniogórskim
Centrum
Kul-

tury, na casting trafił Piotr Kamola i został wybrany. Zagrał udanie
w sztukach: „Extra Polish” (2009),
u boku przeuroczej Agaty Mamzer
w „Free Style – Zabawy w piaskownicy” wg Michała Walczaka
(2009) jako milczący i uładzony
Karol i „Szaleni” wg Eugene’a
Ionesco (2010) w roli Żołnierza
„American Hero”. Może więc
pogodzić swoją pasję z życiem
zawodowym.

Wnioski

Te trzy przypadki dziecka nauczycielskiego, którego zamiłowaniem stał się teatr, są dość
interesujące. Tak oto Michalina
Brudnowska kontynuuje karierę
wokalno-aktorską w Poznaniu,
Piotr Grosman jest nauczycielem
kreatywnym i zachęca dzieci
i młodzież do występów artystycznych w „siódemce”, a Piotr
Kamola odnajduje się i rozwija
swój talent aktorski w repertuarze
Teatru Odnalezionego w JCK.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Chociaż dzieli ich różnica wieku, połączyła pasja – teatr. I choć praktycznie się nie znają,
ich matki były koleżankami po fachu w tym samym zakładzie pracy. Bo Michalina Brudnowska, Piotr Grosman i Piotr Kamola są dziećmi doświadczonych, znanych i lubianych
przez kilka pokoleń nauczycielek Miejskiego Przedszkola nr 27 „Okrąglaczek”.

Piotr Kamola z Agatą Mamzer w „Free
Style – Zabawy w piaskownicy” w reż.
Łukasza Dudy

8 lutego 2010 r.
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
wydawnictwo: ECM/ Universal Music Polska
Skandynawski jazz od lat zachwyca europejską publiczność.
Po erze Bernt’a Rosengrena,
Alexa Riela, Jana Garbarka na
scenę wkroczyło nowe pokolenie

KRÓTKO
Z KULTURY

muzyków,
którzy w
znakomity sposób
łączą erudycję z odmiennym
stylem i klimatem. Jednym z
nich jest norweski pianista i

erudyta Tord Gustavsen. Dziś
już po 40-tce, współpracował z
liczącymi się muzykami sceny
skandynawskiej. W 2001 roku
powołał do życia własne trio.
Założył w 2008 roku grupę Tord
Gustavsen Ensemble, z którą
wystąpił tego samego roku na
Vossajazz Festiwal w Norwegii.

KABARET NA WALIZKACH
Starsi Państwo nie próżnują, tylko bawią się w kabaret nawiązując do smacznej tradycji
Starszych Panów.

W czarnym teatrze

Mowa o kabarecie „Bella mafia”
działającym przy Karkonoskim
Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Po perturbacjach
związanych ze zmianami personalnymi grupa trzyma formę
i dziś (8 lutego)
zaprezentuje
najnowsze
widowisko
pod
tytułem
„Podróżą
każde życie jest”. Początek o godz. 17.00 w
sali teatralnej Osiedlowego Domu Kultury na
Zabobrzu.

Boski Giulio

Dyskusyjny Klub Filmowy Klaps
zaprasza na projekcję biograficznego filmu włosko-francuskiego
„Boski” w reż. Paolo Sorentino.
To opowieść o Giulio Andreotttim,
wieloletnim premierze Włoch.
Projekcja 9 lutego o godz. 18 w sali
JCK przy ulicy Bankowej.

Z poetą w książnicy

Przy muzyce
i czekoladzie

Czwartkowy recital Marceliny
Bienkiewicz (wokal) i Róży Wysockiej (pianino) w Galerii Czekoladowej przyniesie odprężenie
dzięki relaksacyjnej muzyce, którą
wykonają artystki. Początek występu o godz. 17 w Czekoladziarni
przy ulicy Sobieskiego 2.

Obserwatorium na bis

Na drugą część Obserwatorium
Karkonoskiego poświęconego
szlakom kulturowym zaprasza
Biuro Wystaw Artystycznych.
Udział wezmą, m.in. Andrzej
Mateusiak i Emil Mendyk, wprowadzenie i moderacja dyskusji
– Andrzej Więckowski. Początek
11 lutego o godz. 18 w BWA przy
ul. Długiej 1.

Menuet z Kunegundą

Tradycyjny bal kostiumowy w
średniowiecznych klimatach to
propozycja, którą na sobotę, 13
lutego, ma Miejski Dom Kultury
„Muflon” w Sobieszowie. Organizatorzy zapraszają wszystkich, a
zwłaszcza najmłodszych, którzy
przywdzieją odpowiednie odzienie
nawiązujące do wieków średnich.
Wstęp, czyli pięć dukatów (złotych) należy uiścić u skarbnika,
aby potem zatracić się w menuecie
z księżniczką z Chojnika.

– Przywiąż mnie mocno, bym
mógł latać wysoko – to hasło
kolejnego spotkania dla rodziców entuzjastów przenoszenia dzieci w chuście.
Moda czy wygoda? Trwają
wciąż dyskusje na temat coraz
popularniejszej metody transpor-

wydawnictwo : Music Alliance Membran/Sony Music
Belgijski wirtuoz gitary pochodzenia cygańskiego urodził się

jach azjatyckich czy afrykańskich.
Dziecko
Metoda, choć prastara, ostatnio
noszone w
zdobywa coraz więcej zwolenników,
chuście, która
którzy twierdzą, że nic lepiej od chusty
staje się alternie „przywiąże” pociechy do mamy lub
nat ywą dla
niewygodnetaty.
g o wó z k a ,
przybiera natowania dzieci. Chociaż wielu
współczesnych rodziców sądzi, że turalną dla siebie embrionalną poten zwyczaj przywędrował do nas zycję, cały czas ma kontakt z matką,
z Zachodu, to taki sposób noszenia słyszy bicie jej serca. Materiał
niemowląt znany jest od dawien chusty ochrania dziecko od świata
dawna zarówno w Polsce jak i kra- zewnętrznego a bliskość mamy i

„Spiral Song” czy tytułowy „Restored, Returned”. Wyjątkową
siłą Gustavsena jest rewelacyjna
technika, delikatna gra ocierająca się momentami o ciszę.

Andrzej Patlewicz

Jak to w tartaku
drzewiej bywało…
28 lutego minie rocznica likwidacji tartaku w Sobieszowie,
a kilka dni wcześniej jego były pracownik, Bolesław Osipik,
pokaże na wystawie archiwalne zdjęcia ilustrujące najlepsze
czasy sobieszowskiego zakładu.

kołysanie uspakaja i usypia. Chusta
jest też wygodą dla matki, która
mając dziecko blisko siebie może
zając się wykonywaniem innych
czynności w domu czy opiekować
się innymi dziećmi.

(rylit)
Podczas spotkania przewidzianego na niedzielę (14 lutego) przewidziano prezentację
chust oraz technik noszenia dzieci. Początek w południe w Galerii Czekoladowej przy
ulicy Sobieskiego. Konieczna rezerwacja
miejsc 075 – 764 72 98.

złożą się zdjęcia z lat 70. i 80. minionego wieku, z czasów, kiedy tartak
przeżywał okres prosperity. Do tego
zostaną dołączone fotografie z dnia
zamknięcia zakładu.

(tejo)

Jak mówi autor wystawy, który w tartaku
przepracował 36 lat, bywało, że firma
zatrudniała nawet 150 osób. Ta epoka
zachowała się jednak tylko na zdjęciach.

Startuje „Zoom”
330 filmów z 38 krajów wpłynęło
na XIII już edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Trwają
przygotowania do imprezy, która
potrwa od 16 do 21 lutego w Kinie
„Marysieńka”. Jak zwykle, oprócz
projekcji obrazów zakwalifikowanych do konkursu, pomyślano o
adeptach sztuki filmowej, dla których zorganizowano warsztaty. Swoje warsztaty będą mieli także krytycy.
Międzynarodowy konkurs filmowy
potrwa aż cztery dni (18-21.02.2010)
i zakończy się wręczeniem statuetek
laureatom imprezy.

(tejo)

Walentynki z Teatrem im. Norwida
Ciekawą propozycję dla zakochanych ma Teatr im. C.
K. Norwida, który zaprasza wszystkich ugodzonych
strzałą Amora na spektakle,
aby – w obcowaniu ze sztuką
– spędzili miłe chwile blisko
siebie.
Od 12 do 14 lutego do sal Pałacu
Paulinum (ul. Nowowiejska) wraca
sztuka „Kolacja na cztery ręce” Paula
Barza z Bogdanem Kocą (w roli Bacha) oraz Markiem Prażanowskim
(w roli Haendla). Opowieść o kolacji
dwóch geniuszy, która wydarzyła
się tylko w teatrze, obejrzeć będzie
można o godz. 19.
10 i 11 lutego (godz. 19 i godz. 16)
na Scenie Studyjnej Teatru im. Norwida zobaczymy Irminę Babińską,
Agatę Moczulską i Katarzynę Janekowicz w „Pokojówkach” francuskiego
dramaturga i skandalisty Jeana Genneta (reżyseria Rafał Matusz).
23 stycznia 1910
roku.
Właśnie ta data przyczyniła się do
tego, iż cały niemal jazzowy świat
zwariował na punkcie Reinhardta
świętując niedawno setną rocznicę jego urodzin. Swoją muzyką
wywarł wielki wpływ na innych

POP ROCK & JAZZ
DJANGO REINHARDT –
„Swing Guitars”

POP ROCK & JAZZ

Dzieciństwo w chuście

Fot. Rylit

Kazimierz Burnat, poeta, publicysta, edytor, tłumacz z języka
czeskiego i ukraińskiego, dziennikarz, animator kultury oraz autor
licznych tomów poetyckich będzie
w środe (10 lutego) gościem
Jeleniogórskiego Klubu Literackiego i Książnicy Karkonoskiej.
Początek spotkania o godz. 16.
Wstęp wolny.

sił do projektu
saksofonistę Tore
Brunborga i wokalistkę Kristin
Asbjornsen. Słuchając nagrań
odnajdujemy od pierwszej chwili
charakterystyczne balladowe
improwizacje jak i w pełni zintegrowane kompozycje choćby

Bolesław Osipik to nie tylko
rowerowy „obieżyświat”, lecz także
żarliwy dokumentalista amator,
który w swoich zbiorach ma liczne zdjęcia z codzienności Jeleniej
Góry. Niektóre – wręcz unikalne,
jak choćby te z tartaku w Sobieszowie, który rok temu zakończył
działalność zmuszając autora do
wcześniejszej emerytury.
Były pracownik chce uczcić
niewesoły jubileusz ciekawą wystawą, dla której gościny udzielił
Klub Osiedlowy „Orlik” przy ul.
Wita Stwosza, działający pod egidą
MDK „Muflon”. 24 lutego odbędzie
(tejo) się wernisaż ekspozycji, na którą

Fot. Rylit

Po niedzielnej premierze, która
odbyła się 7 lutego po zamknięciu
tego numeru Jelonki, widzowie
będą mieli jeszcze kilka okazji, aby
obejrzeć najnowsze dzieło Zdrojowego Teatru Animacji, czyli baśń
„Piotruś i Wilk” w reżyserii Libora
Stoumpfa do muzyki Prokofiewa.
Spektakle zaplanowano na 9
lutego (godz. 11) i 14 lutego (godz.
16) w MDK „Muflon”.

Pierwszy autorski album „Changing Places” nagrał w trio w 2003
roku. Najnowsza płyta „Restored,
Returned” (2009), w której wzięli
udział jego stali partnerzy: kontrabasista Mats Eilertsen i perkusista Jarle Vespestad jest zbiorem
przemyślanych kompozycji Gustavsena, który dodatkowo zapro-

Z kolei w sobotę, 13 lutego,
niemal cały zespół Teatru im.
Norwida pokaże się w hitowej
sztuce familijnej
„Scrooge. Opowieść wigilijna”
z Jackiem Grondowym w roli tytułowej. Będzie
to ostatnia okazja do obejrzenia
dzieła Dickensa
dla widza młodszego i starszego
w reżyserii Henryka Adamka w
tym sezonie. Widowisko wróci
dopiero w grudniu 2010.

(tejo)

Zaproszenia dostępne są w dziale obsługi
widowni na parterze gmachu teatru przy
al. Wojska Polskiego 38.

muzyków lat 30 i 40. Od najmłodszych lat przejawiał zdolności
muzyczne. W
1934 roku poznał Stephana Grapelly’ego – obaj
pochodzili z
różnych śro-

dowisk, ale to, co ich połączyło
na długie lata to podobne poczucie swingu. Django wypracował
własne oryginalne brzmienie,
opanował wirtuozowską technikę
gry na gitarze. W tym samym roku
powołali do życia Quintette du Hot
Club de France, który przyniósł im
międzynarodową popularność.

Trzy spektakle – to udane realizacje
TCKN, z których każdy coś dla siebie
wybierze.
Była to odpowiedź na amerykański
jazz. W przeciwieństwie od innych
swingujących zespołów, muzyka
kwintetu nasycona byłą cygańska liryką. Właśnie te cudowne
nagrania z lat 30 i 40 pojawiły się
na dziesięciopłytowym albumie
„Swing Guitars”. Już sama ilość
nagrań powoduje zawrót głowy, ale

nie mogło zabraknąć tych najważniejszych „You Rascal You” z 1937
roku, „I’ve Got My Love To Keep
Me Warm” z 1938 roku w którym
to utworze Grappelli gra jeszcze
na fortepianie (dopiero później
sięgnął po skrzypce). Ach, co za
swingowo-cygańska uczta!

Andrzej Patlewicz

Fot. Konrad Przezdzięk

TORD GUSTAVSEN – “Restored, Returned”
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Na kłopoty – Dziedzic
2013. Poczynamy także starania do
wprowadzenia drugiego etapu z

kwestią również będzie musiał
się zmierzyć nowy prezes, który

STANISŁAW DZIEDZIC JEST JAK KOŁO
RATUNKOWE. KIEDY W SPÓŁCE WODNIK DZIAŁO
SIĘ ŹLE, PREZESURA DZIEDZICA WYCIĄGNĘŁA
FIRMĘ Z POWAŻNYCH TARAPATÓW

Były szef „Wodnika” i eksdyrektor kowarskiej „dywanówki” w latach jej prosperity,
został prezesem Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Dotychczasowi
prezesi, Lesław Kowalczyk i Daniel Szatkowski złożyli wypowiedzenie. Sprawą byłego
zarządu zajmie się rzecznik finansów publicznych. Stanisław Dziedzic ma przeanalizować sposób naliczania nowych taryf.
O spółce głośno się zrobiło po
koniec ubiegłego roku. Gminy członkowskie: Mysłakowice, Kowary
i Podgórzyn nie zgodziły się na
podwyżkę taryf. W ich ramach za
dostarczanie wody i ścieków w tych
samorządach trzeba byłoby płacić
o 100, a nawet 150 procent więcej

Z MIASTA, REGIONU
Głosuj świadomie

Osoby, którym zależy, aby
w zbliżających się wyborach
samorządowych wszyscy wzięli
udział i świadomie zagłosowali,
mogą zgłosić się do uczestnictwa
w akcji „Masz głos, masz wybór”.
Fundacja im. Stefana Batorego
oraz Stowarzyszenie Szkoła
Liderów ogłosiły właśnie nabór.
Szczegółową informację znaleźć
można na stronie internetowej
akcji www.maszglos.pl.

Cztery kąty dla „Watry”

Koło Osiedlowe Watra Jagniątkowska ma już swoją siedzibę w
Jagniątkowie. Uroczyste otwarcie odbyło się 30 stycznia. Wśród
zebranych gości znalazł się
prezydent Jeleniej Góry, Marek
Obrębalski. Wszyscy mięli okazję
obejrzeć Teatr Karawana w jednoaktówce „Na pełnym morzu”
Sławomira Mrożka, wyreżyserowanej przez Tadeusza Rybickiego. Nie obyło się także bez tortu i
lokalnego zespołu muzycznego,
który bawił zebrane osoby.

Autodestrukcja „Orła”

Kowarski Bielnik znika z
powierzchni miasta. Rozebrano
dachy i fragmenty ścian. Taką
decyzję podjął zarząd Zakładów
Lniarskich Orzeł S. A. Powód?
Przedsiębiorstwo nie jest w
stanie płacić podatków za nieużywane nieruchomości.

(Ania)
Ferie na powtórki

Zimowe wakacje to dobry
czas nie tylko na odpoczynek,
ale również na nadrobienie
zaległości i wzbogacenie swojej wiedzy. Bezpłatną pomoc
swoim uczniom w okresie zimowego wypoczynku oferuje
m.in. jeleniogórski „Mechanik”.
Dzięki realizowanemu w szkole
programowi uczniowie zawodówki mogą podciągnąć się z
matematyki, języków czy innych
przedmiotów.

(Angela)

niż dotychczas. Burmistrz miasta
nad Jedlicą, Mirosław Górecki i wójt
Podgórzyna, Anna Latto jako pierwsi
zakwestionowali sposób naliczania
nowych taryf. Obecny prezes KSWiK,
Stanisław Dziedzic na początku swej
kadencji wziął pod lupę właśnie ten
problem.

– Zajmuję się przede wszystkim
tymi sprawami, które wymagają najszybszej interwencji. Należy do nich
m. in. określenie taryf dla poszczególnych gmin. Muszą one być gotowe do
19 lutego – mówi Dziedzic. – Ważne
jest także opracowanie wieloletniego
planu inwestycyjnego na lata 2010-

spółką będzie zarządzał jednoosobo-

Co na to rzecznik?
O czynnościach byłego zarządu, które mogły naruszać dyscyplinę finansów publicznych,
zostanie poinformowany rzecznik finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza KSWiK. Brane jest tu m.in. pod
uwagę dostarczanie materiałów do eksploatacji sieci oraz usługi, w tym kapitalny remont
obiektu nie będącego własnością spółki.

Nie odpuszczę!
Z Rafałem Gerstenem z Karkonoskich Drezyn Ręcznych rozmawiamy o jego projekcie
i konflikcie z włodarzami Karpacza.
Anna Pisulska: – Czy według
ustaleń, jakie padły na ubiegłorocznym spotkaniu poświęconym
projektowi Kolei Karkonoskiej
mają szansę realizacji?
Rafał Gersten – Spotkanie nie
przyniosło żadnych konstruktywnych
wniosków i wyglądało na to, że nie
miało ich przynieść z założenia.
W mojej ocenie, było ono próbą
wrogiego przejęcia projektu Kolejki
Karkonoskiej i przekazania jego
realizacji w ręce osób dyspozycyjnych
wobec Burmistrza Malinowskiego.
Burmistrzowie i wójtowie gmin,
które reprezentuję w rozmowach z
PKP S.A. i Ministerstwem Infrastruktury zachowali się jednak bardzo
racjonalnie. Część z nich opuściła
spotkanie przed czasem wyraźnie
dystansując się od takich zachowań
władz Karpacza. Przebieg spotkania
obnażył też brak jakiejkolwiek wizji
realizacji projektu i dążenie władz
miasta do jego destrukcji.
– Przez pewien czas współpracował Pan ze Związkiem Gmin
Karkonoskich. Wydawało się, że
to właściwa droga do realizacji
projektu.
– Tak wówczas sądziłem. ZGK
okazał się jednak instytucją upolitycznioną, nie dysponującą wystarczającym zapleczem, a nade wszystko
obsadzoną osobami pozbawionymi
woli realizacji projektu. Moje kontakty z ZGK ustały w momencie,
kiedy spotkałem się z dezaprobatą,
dla faktu podpisania swojego projektu własnym nazwiskiem. W mojej
ocenie, oczekiwano też ode mnie, że
wpłynę na dziennikarzy, aby wycofali
z druku publikacje krytyczne wobec
burmistrza Malinowskiego. Uznałem
takie zachowanie za niedorzeczne i
uniemożliwiające dalszą współpracę.
– Pana projekt nie został po-

zytywnie oceniony przez samorządowców w Karpaczu. Padają
słowa, że jest powierzchowny i
trudny do zrealizowania.
– To wygodna teoria dla kogoś, kto
jest przeciwny reaktywacji połączeń
kolejowych. Projekt Kolejki Karkonoskiej oparty jest na strategii dla
transportu kolejowego, która jest oficjalnym dokumentem rządowym. Jest
też zgodny ze strategią województwa
dolnośląskiego. Jego merytoryczne
podstawy nie były przedmiotem
krytyki ani ze strony przedstawicieli
PKP ani obu Ministrów Infrastruktury,
z którymi miałem okazję go konsultować. Zarówno minister Chaberek jak i
minister Engelhardt są posiadającymi
tytuły profesorskie fachowcami w
dziedzinie transportu kolejowego.
Krytyczna ocena ze strony osób nie
posiadających wiedzy specjalistycznej
i doświadczenia managerskiego jest
mało przekonywująca.
– Z czego wynika pana konflikt
z burmistrzem?
– Realizacja Projektu Kolejki Karkonoskiej została zagrożona w
2007 roku w wyniku sprzedaży
dworca w Karpaczu. Żeby go
odzyskać musieliśmy nakłonić
Burmistrza do działań uchwałą

rady miasta. To nie przysporzyło mi
jego sympatii. W dniu głosowania
uchwały otrzymaliśmy telefon z
zaskakującą ofertą: w zamian za nieobecność na radzie miasta, skutkującą
utratą szans na zachowanie publicznej
własności dworca mieliśmy otrzymać
mieszkanie.
Z oczywistych względów odmówiłem, uchwała została przyjęta i
dworzec jest obecnie własnością
gminy. Od momentu przegłosowania
uchwały władze Karpacza sabotują
jednak moje działania. Mam też wielu
wrogów w środowiskach zależnych
od burmistrza.
– Mimo tych przeciwności nadal Pan wierzy w sukces?
– Wszystkie samorządy są w realizacji projektu tak samo ważne. Są
równoprawnymi partnerami. Nie wyobrażam sobie, aby jeden samorząd,
był w stanie doprowadzić do destrukcji
infrastruktury o olbrzymim potencjale gospodarczym i turystycznym. Moje
działania koncentrują się obecnie na
organizacji przejazdu okolicznościowego pociągu

Powiększenie
Rafał Gersten, karpaczanin, twórca idei reaktywacji połączeń kolejowych na linii Jelenia
Góra – Karpacz. W kwietniu minie 10 lat od zawieszenia kursowania pociągów na tym
odcinku. Laureat nagrody za Najlepszy Produkt Turystyczny w 2006 roku. Były to drezyny
ręczne działające wówczas na karpackim dworcu.

Anna Pisulska

Fot. Konrad Przezdzięk

Stanisław Dziedzic w otoczeniu lokalnych
VIP-ów podczas jubileuszu 20-lecia pracy
dyrektorskiej swojej żony Zuzanny, szefowej
Filharmonii Dolnośląskiej.

Funduszu Spójności – dodaje.
Lesław Kowalczyk (na zdjęciu
obok) ma trzymiesięczny okres
wypowiedzenia umowy o pracę, jego bieg
rozpoczął się 1 lutego.
Daniel Szatkowski obecnie choruje i przebywa
na zwolnieniu lekarskim.
Najprawdopodobniej więc
jego umowa zostanie rozwiązana po tym, jak wróci
do pracy.
Ryszard Brzozowski,
przewodniczący rady nadzorczej podkreśla, że system
karkonoski realizuje zadania
inwestycyjne z dużych środków unijnych, dlatego też musi być sprawnie
zarządzany – nie może być tak, że
zarząd spółki której właścicielem
są gminy wchodzi z nimi w układy
konfliktowe – zaznacza.
Kłopot stanowią też oddziały
KSWiK, przynoszące straty. Z tą

wo. Poza tym zajmie się najprawdopodobniej renegocjacją umowy
za hurtowy odbiór i oczyszczanie
ścieków z terenu Karpacza oraz
sprawdzenie tej, związanej z nieodpłatnym korzystaniem sieci
wodno-kanalizacyjnej Osiedla Słoneczna Dolina w Staniszowie.

ROZMOWA JELONKI

retro z okazji podwójnego
jubileuszu: 50-lecia nadania
praw miejskich oraz 115
rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Karpacza.
Buduję również szerokie poparcie
dla projektu Kolejki Karkonoskiej na
szczeblu wojewódzkim i parlamentarnym. Może się jednak okazać, że
realizacja projektu będzie wymagała
zmian personalnych na szczeblu
władz gminy. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba, zaangażuję się w ten proces.
Karpacz zasługuje na gospodarza,
który będzie związany z nim emocjonalnie, potrafiącego zachować
jego pierwotny charakter górskiego
miasteczka o niepowtarzalnej
architekturze a przy tym
umiejętnie wykorzystać
jego bogactwo z pożytkiem dla społeczności
lokalnej.

głoszące racjonalność tego przedsięwzięcia nie dęły te same osoby, które
przez kilka ostatnich lat podważały
racjonalność przywrócenia połączeń
kolejowych Karpacza i dążyły do zamiany torowisk na ścieżki rowerowe.
Mamy bowiem do czynienia z komiczną sytuacją, kiedy Ci sami ludzie,
którzy jeszcze wczoraj twierdzili, że
naprawa dziecięcego rowerka przerasta ich umiejętności przekonują nas
dzisiaj do tego, że są zdolni budować
promy kosmiczne. Żeby się przekonać
o ich możliwościach musimy im tylko
powierzyć rządzenie regionem przez
kolejne cztery lata.

Rozmawiała
Anna Pisulska

– Mówi się o tunelu
pod Karkonoszami. Co
pan na to?
– To bardzo interesujący projekt. Uważam go za realny.
Moja wiara w
jego realizację
byłaby jednak większa,
gdyby w
fanfary
Fot. Archiwum

Fot. Konrad Przezdzięk
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niewidomego
Andrzej Burdach ma 52 lata, zajmuje mieszkanko na poddaszu w Hucie (Szklarska
Poręba). Po wypadku stracił wzrok. Od 15 lat nie widzi nic oprócz plam światła. Ma dwa
marzenia: znaleźć pracę i wyremontować swoje lokum. Ich realizacja utkwiła jednak
w ślepym zaułku.
Andrzej Burdach jest budow- nymi nowymi rzeczami w ciasnym zience. – Gdybym widział, dawno
lańcem. Pracował w zawodzie i poddaszu są dwa nowe okna i drzwi zrobiłbym to sam – mówi. Przygoutrzymywał siebie i swoją rodzinę. wejściowe. Na ich zakup i wymianę tował się do tego remontu, ma już
Zdarzył się wypadek. Mężczyzna pan Andrzej wziął pożyczkę w brodzik i kilka innych sprzętów.
przeżył, ale diagnoza lekarska nie wysokości 4600 zł. Dostał zwrot za Potrzebuje tylwróżyła mu kolorowej przyszłości: ten remont, ale MZGL wycenił jego
poodklejane siatkówki oczu. Wyrok: wartość na
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się leczyć – wspomina. Od 5 lat nie
ko fachowców, którzy
pije. Bierze udział w spotkaniach
wykonaliby odpowiednie podłą1190 zł, uzasadniając że czenia w łazience. Chciałby też
AA. Chciał pomagać uzależnionym
oficjalnie, poprzez ośrodek kultury, nie trzeba było montować nowych przykręcić regipsy, zaszpachlować
parapetów.
ale pomysł upadł.
dziury i pomalować na ładny kolor.
Od wypadku Andrzej utrzymuje
Przydałyby się także nowe podłogi.
się ze stałej renty inwalidzkiej: 510
Drugim marzeniem pana Andrzezł. Co pół roku składa wniosek o tzw. Marzenia…
ja jest znalezienie pracy. – Nie chodzi
dodatek mieszkaniowy, który poAndrzej Burdach marzy o kom- mi tylko o pieniądze, ale o zmianę
krywa koszty związane z czynszem pleksowym remoncie mieszkan- otoczenia i inną formę spędzania
i ogrzewaniem mieszkania. Spłaca ka. Twierdzi, że koszt
czasu niż tylko siedzenie w domu i
stary dług za swój lokal.
wszystkich prac
rozmyślanie, co ja z tego życia mam
Jego mieszkanko (34 m kw.) nie przekro– mówi. Ma szansę na odzyskanie
składa się z pokoju, kuchni i po- czyłby 2 tys.
wzroku, ale potrzebuje dobrego
mieszczenia gospodarczego. Drugi, zł. Najbaroperatora, co wiąże się niestety ze
mniejszy pokój został zamurowany. dziej zależy
Ślepy zaułek
Nie ma łazienki. Wspólna toaleta m u n a
znajduje się na korytarzu. W pokoju własnej
Andrzej Burdach rozmawiał o swojej sytuacji
stoi stary piec kaflowy, a w kuchni ł a z burmistrzem Szklarskiej Poręby. Arkadiusz
nieco uszkodzony piecyk węglowy.
Lichniak powiedział wówczas, że sam
– Dostałem go od administratora
przyjrzy się sprawie. Poprosił
budynku w marcu ubiegłego roku.
MZGL i MOPS o wydanie swoich
Nie było w nim szybki od piekarnika, którą obiecali mi naprawić
opinii. – Pan burmistrz zapropow ciągu 30 dni – wspomina pan
nował mi przeniesienie się do
Andrzej. Minął prawie rok, a
mieszkania socjalnego, które
szybki w piecyku jak nie było,
powstanie na Średniej – usłyszetak nie ma.
liśmy. Andrzej Burdach mieszka
Jedy-

na Hucie od 11 lat, zna tutaj każdy kamień, dzięki czemu może
funkcjonować samodzielnie. W
nowym miejscu musiałby uczyć
się wszystkiego od nowa. Poza
tym nie chce zamieniać mieszkania komunalnego na socjalne, nie
zalega z czynszem i nie zalicza się
do tzw. marginesu. Chce tylko wyremontować swoje mieszkanie i
dlatego prosi o pomoc.

Bo nie chciał się napić

Policjanci z Lwówka Śląskiego zatrzymali 34-letniego
mężczyznę, sprawcę napadu na 51-letniego bolesławianina, który odmówił wspólnego spożywania alkoholu.
Do zdarzenia doszło w miniony Policjanci ustalili, że mężczyzna odmópiątek około godziny 21. Policjanci wił wspólnego spożywania alkoholu
otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ze swoim niedoszłym kompanem,
lwóweckich ulic nieznany mężczyzna który pobił, a następnie z kieszeni kurtnapadł na innego człowieka. Sprawca ki zabrał pieniądze i dowód osobisty
wpadł już po godzinie, jak się okazało – mówi asp. sztab. Marek Medeksza,
był kompletnie pijany i miał ponad rzecznik lwóweckiej policji.
2,5 promila alkoholu w organizmie.
(KAM)
Pokrzywdzonym okazał
się 51-letni Policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy. Mieszkaniec Lwówka
mieszkaniec Śląskiego przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Za swój czyn odpowie
powiatu bolesławieckiego. przed sądem. Grozi mu teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.
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sporym nakładem finansowym.
Trzy lata temu przeszedł już jedną
operację w Katowicach, ale proces
leczenia jest długotrwały i bardzo
kosztowny.

Szanse i finanse

W maju ubiegłego roku
pan Andrzej zwrócił się do
MZGL-u z prośbą o przeprowadzenie remontu
jego mieszkania. W kolejnych miesiącach odbywały się wizje lokalne oraz wywiady
środowiskowe.
Obie instytuc je (MZGL
i MOPS)
wydały pozytywną
opinię o konieczności
przeprowadzenia niezbędnego
remontu
w lokalu Andrzej a

B u rd a c h a , o
czym poinformowały samego
zainteresowanego na odpowiednich pismach.
Jedyną przeszkodą w realizacji tego remontu były finanse.
Administrator budynku zgodził się
na wykonanie prac w mieszkaniu,
ale zaznaczył, że koszty związane
z remontem w całości ma pokryć
lokator. Na piśmie od MZGL-u widnieje także informacja, iż pan Andrzej jako osoba niepełnosprawna
może ubiegać się o dofinansowanie
kosztów remontu od PFRON-u.

właśnie osób niepełnosprawnych,
głównie niewidzących. Pod względem formalnym nie jest to zbyt
skomplikowana procedura, ale
wszystko zależy od dobrej woli
urzędników.
Jednak w przypadku pana
Andrzeja takie rozwiązanie nie
wchodzi w grę. Działania w tym
zakresie polegają na: likwidacji
progów, wybudowaniu podjazdu

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ ALBO WRĘCZ
ŚLEPOTA POSZCZEGÓLNYCH URZĘDNIKÓW
UWIDACZNIA SIĘ W STOSIE PISM
GROMADZONYCH PRZEZ NIEWIDOMEGO
do domu, położeniu antypoślizgowej podłogi w łazience, doprowadzeniu odpowiedniej instalacji
wodno-kanalizacyjnej, ale tylko do
brodzika i zamontowaniu specjalnych uchwytów oraz krzesełka
pod prysznicem. Można odnieść
wrażenie, że program skierowany
jest do osób niepełnosprawnych,
ale tych jeżdżących na wózkach inwalidzkich, a nie dla niewidomych,

Urzędnicy zadali sobie dodatkowy
trud i podali też warszawski numer
telefonu do tej instytucji.
Pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierował nas do
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Jeleniej Górze. Instytucja
ta realizuje m.in. program „Przełamywanie Barier Technicznych i
Architektonicznych”, który dotyczy

WYRZEŹBIĄ CUDA ZE ŚNIEGU
Śniegolepy, czyli Mistrzostwa Polski Amatorów w Rzeźbie
ze Śniegu już po raz ósmy, 13 lutego, odbędą się w Szklarskiej Porębie. Pod dolną stacją wyciągu na Szrenicę pojawią się czteroosobowe drużyny, które z 1,5 metrowych
pryzm śniegu wyczarują ciekawe formy.
Jedno jest pewne: śniegu nie narzędzia i numery startowe. W
powinno zabraknąć, co bywało w określonym czasie poszczególne
przeszłości przyczyną odwołania ekipy będą realizowały swoje proimprezy…. Na oficjalnej stronie jekty, obrabiając 1,5 metrową bryłę
Szklarskiej Poręby oraz MOKSiAL-u śniegu. Liczy się inwencja twórcza,
dostępny jest regulamin i druki ale i mozolna praca. Ze względu na
zgłoszeniowe zawodników oraz amatorski charakter mistrzostw,
zgłoszeni zawodnicy nie mogą
propozycji rzeźby.
W dniu zawodów 13 lutego za- wywodzić się ze środowisk profekwalifikowane drużyny wylosują sjonalnych artystów.
stanowiska z pryzmami, otrzymają
(Karolina)

Ja wam
jeszcze pokażę
Zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności mężczyzna powinien stale
korzystać z usług instytucji pomocy
społecznej. Mimo to, jako niewidomy
radzi sobie świetnie sam. Codziennie bez
pomocy jeździ autobusem do Jeleniej
Góry. Tu odbył kurs masażu klasycznego
w Centrum Szkoleniowym „Academicus”.
Końcowy egzamin zdał bezbłędnie i ma
uprawnienia do wykonywania pracy w
charakterze masażysty.
– Bardzo pomogli mi pracownicy socjalni
oraz kierowniczka MOPS-u – podkreśla
Andrzej Burdach. Kurs organizowany był
w ramach projektu unijnego „Ja wam
jeszcze pokażę”. Pracownicy instytucji
zakupili dla niego sprzęt nagrywający,
aby mógł odsłuchiwać także w domu
wykłady z zajęć. Po ukończeniu szkolenia
wypożyczono mu na czas nieokreślony
profesjonalny sprzęt do masażu (łóżko,
zagłówek i podkładkę). Jedna z pracownic
socjalnych pomogła panu Andrzejowi
napisać CV i roznieść je po miejscowych
pensjonatach oraz hotelach. Niestety,
żaden z potencjalnych pracodawców
pana Andrzeja nie odezwał się do niego
w sprawie zatrudnienia. – Podczas kursu
byłem chwalony. Mówiono mi, że w pewnym sensie moje kalectwo jest atutem, bo
przy utracie wzroku wyostrzyły mi się inne
zmysły, w tym dotyk. I co z tego? – pyta
rozgoryczony Andrzej Burdach.
którzy mają zdrowe narządy ruchu.
Dofinansowanie wynosi 80 procent
pokrytych kosztów, a pozostałe 20
muszą być już wkładem własnym
ubiegających się.
Tymczasem w dokumentacji
gromadzonej przez pana Andrzeja,
radzi mu się skorzystanie z pomocy
PFRON, która – jak wiadomo – nie
odnosi się do potrzeb zainteresowanego. Krótkowzroczność albo wręcz
ślepota poszczególnych urzędników
uwidacznia się w stosie pism, gdzie
pan Andrzej kierowany jest do kolejnych urzędów, niczym piłeczka
ping-pongowa. A sam zainteresowany coraz bardziej traci rozbudzone
niegdyś nadzieje na nowe, lepsze
życie.

Tekst i zdjęcie
Karolina Wojtaś

REKLAMA

Ślepi na problem

WIADOMOŒCI

• 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

8 lutego 2010 r.

Fot. Konrad Przezdzięk
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WIADOMOŒCI

Zimowa laba czyli gorąca zabawa

Zbiorowe zdjęcie uczestników balu
maskowego w „Jelonku”

Fot. Konrad Przezdzięk

– W karnawale dzieci bawią się
wspaniale – to hasło zimowiska
w Bibliotece DziecięcoMłodzieżowej Książnicy Karkonoskiej. Spotkania
odbywają się
we w t o rk i
i czwart-

ki podczas dwóch tygodni zimowych
wakacji. W tym tygodniu dzieci
poznają sztukę papieroplastyki oraz
technikę czerpania papieru. Feriowiczów odwiedzi też Stanisław
Dąbrowski, gawędziarz i podróżnik,
który opowie o Japonii.
Wspólne koncertowanie, zabawa
w teatr, mnóstwo konkursów
i innych zajęć – tak wyglądają
półkolonie zorganizowane
przez Młodzieżowy Dom

Kultury „Jelonek” w Jeleniej
Górze. Zabawy animują
z powodzeniem Ewa Bąk, Wiesław
Kowalewski i Krzysztof Zwoliński.
Atrakcją minionego tygodnia był
wielki bal maskowy, gdzie rej wodziła
Wiedźma z Diabłem, a od kolorów
kostiumów można było dostać
zawrotu głowy.
MDK zachęca młodych jeleniogórzan do udziału
w zajęciach
otwar t ych,
które zaplanowano na przyszły tydzień.
9 lutego,
we wto-

Piotr Syposz i rozśpiewane
zimowisko w JCK.

Zimowiska trwają także w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu i w „Muflonie”
w Sobieszowie. W tym tygodniu eskimoskie ferie będzie organizowało Biuro
Wystaw Artystycznych. Relacje z tych imprez zamieścimy za tydzień.

rek,
w ramach tzw.
otwartej sceny placówka zaproponuje zajęcia teatralne. 10 lutego okazję
do wyżycia się będą mieli amatorzy
rysowania i malowania, a 11 lutego
– wielbiciele tańca.
Kto myśli, że muzykowanie nie
należy do zajęć ulubionych przez
dzieci, po zajęciach półkolonijnych Jeleniogórskiego Centrum
Kultury z pewnością zmieni
zdanie. Placówka wraz z grupą
najmłodszych jeleniogórzan
realizuje projekt Piotra Syposza „Fabryka kolorowych
dźwięków”. Dzieci poznają
muzykę i instrumenty samodzielnie wykonując niektóre z nich.
Pozostaje nam życzyć najmłodszym udanego drugiego, i niestety –

Fot. Konrad Przezdzięk

Jak wygląda karnawał na świecie, co to są zapusty i w jaki
sposób wykonać niezapomnianą maskę na bal przebierańców? Jak pokochać muzykę, śpiew i teatr? Jak się nie
nudzić podczas ferii? Wiedzą o tym najmłodsi jeleniogórzanie, którzy skorzystali z oferty miejskich placówek kultury
na dwa tygodnie odpoczynku w lutym.

ostatniego – tygodnia
zimowej laby.

(tejo)

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna
Karnawałowe ferie w
Książnicy Karkonoskiej.

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

8 lutego 2010 r.
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CIENIE HIRSCHBERGU XII

Ulica Forteczna dawniej i dziś. Nie ma już
łukowatego przejścia, ani kamienic w głębi traktu.

Zmurszały budynek dawnego sądu wciąż jeszcze robił
imponujące wrażenie. Choć
przytłoczony cieśniną uliczną
wyróżniał się dostojeństwem
na tle pozostałych kamieniczek
ulicy Bankowej*. Dlaczego Bankowej? A bo wiodła w stronę
Banku Inwestycyjnego, działającego w narożnej kamienicy
podcieni rynku. Teodor miał
świeżo w pamięci napad na tę
placówkę przed dziesięciu laty.
Kilku oprychów zgarnęło pliki
banknotów podobno beztrosko
zostawione przy okienkach
kasowych.
Kręciło się wtedy wokół
mnóstwo milicjantów, niektórzy tylko z biało-czerwonymi
opaskami na ramionach i z
pepeszami w rękach. Mundury
mieli nieliczni, a samochody
– tylko wyżsi oficerowie. Przyjechało wtedy trzech facetów
ubranych w czarne, skórzane
płaszcze niemal do kostek. Na
głowach mieli charakterystyczne kapelusiki. Akurat szedł po
zakupy tę samą trasą, co teraz.
Oczywiście: zaczepili Teodora
pytając, czy widział kogoś lub
coś podejrzanego. Nic nie widział. Nic nie słyszał. Marzył, aby
jak najszybciej uciec z zasięgu
wzroku i łap mężczyzn, których
kamienne maski twarzy nie
wróżyły niczego dobrego. W

końcu wsiedli w potężnego
opla i majestatycznie odjechali
kierując się do komendy przy
ul. Stalina.
Otrząsnął się ze wspomnień
w kolejną wycieczkę w przezłość. Pamiętał też opustoszałe
wnętrze Volksbanku wiosną
1945 roku… Otwarte na całą
szarość drzwi ukazywały hol
kasowy, na którego podłodze
walały się puste blankiety z nadrukami gotyckim pismem i złowrogimi „gapami” dzierżącymi
w pazurach swastyki. Przeciąg
poruszał uchylone drzwiczki
szafek, a pośród nic nie wartej
dokumentacji walało się kilka
pustych butelek po alkoholu,
pamiątki po niedawnej wizycie
oddziału czerwonoarmistów,
którzy – na próżno zapewne,
bo Niemcy starannie zadbali o
wyczyszczenie sejfu – szukali
tu łupów wojennych.
Teraz wejścia pilnował umundurowany strażnik z bronią
gotową do strzału. Zmierzył
surowym wzrokiem kroczącego
Drzewieckiego, który – spoglądając w górę – nie zauważył
idącego szybkim krokiem od
strony ulicy Konopnickiej mężczyzny. Ten z kolei zapatrzony
był – nie wiadomo, na co – w
lewą stronę. Panowie z impetem
wpadli na siebie. Zrzucona z
głowy Teodora cyklistówka po-

* Ulica Bankowa, dawniej Gerichtstrasse, dziś – Pionierów Jeleniej Góry. Nazwę
„Bankowa” przypisano w 1993 roku al. 15 Grudnia. Opisywany niżej bank istniał
do 1970 roku, czyli do wyburzenia starej kamienicy.
** Hirschberg in Riesengebirge lub in Schlesien – Jelenia Góra w Karkonoszach lub
na Śląsku. Tak Niemcy nazywali nasze miasto w odróżnieniu od innego Hirschbergu
leżącego w centralnej części Niemiec.
*** Słowa Drzewieckiego okazały się prorocze. W sierpniu 1956 roku wskutek
burzy runęły dwie kamienice na placu Ratuszowym, a w dwóch przy ulicy Jasnej
zawaliły się sufity. W kronikach nie zachowała się żadna wzmianka o ofiarach.

toczyła się ku kratce ściekowej z
napisem Hirschberg in RSGB.**.
A za nią siłą bezwładności runął
sam Teodor.
– Cholera, panie, jak leziesz!!
– chciał krzyknąć wytrącony z rozmarzenia Drzewiecki
gramoląc się z rozgrzanego
słońcem bruku, ale oczom jego
ukazała się znajoma, uśmiechnięta twarz człowieka, który podał mu dłoń, aby pomóc wstać.
– Coś ty, Teodor, zakochałeś się,
czy jak? – spytał przechodzień,
którym był nikt inny jak Mieczysław Paliszewski, właściciel
Drogerii Warszawskiej przy
ulicy Jasnej.
– Mietek! Kopę lat, stary!
– rzekł spuściwszy z tonu Drzewiecki chwyciwszy mocno
twardą dłoń znajomego. Paliszewskiego znał jeszcze z okupacyjnej Warszawy. Aptekę prowadził na Złotej. Kupował u niego
czasami proszki z kogutkiem
dla matki, czasem realizował
recepty. Wszystkiemu położyło
kres Powstanie Warszawskie.
Paliszewski przeżył z rodziną i
po wojnie osiedlili się – wierząc
propagandzie w nowe życie – na
ziemiach zachodnich, w Jeleniej
Górze.
– A tak, lezę, bo rozumiesz,
głodno mi się zrobiło i postanowiłem coś zjeść na
mieście. Pójdziesz
ze mną do Myśliwskiej? – zagadał
Drzewiecki. Paliszewskiego, choć
mieszkali bardzo
blisko siebie, widywał rzadko. Czasami wstępował do
jego drogerii po
proszki od bólu głowy. Ten przebarwny sklep uwielbiała jego wnuczka,
Inge, która zresztą
przyjaźniła się trochę z synem sklepikarza farmaceuty.
Czasem, jak Inge
chorowała, chcąc
uniknąć kłopotliSynagoga jeleniogórska – „wizualizacja” co by było,
wych wizyt u lekagdyby jej nie wyburzono.
rza, udawał się do
Mietka, aby swoim
Fot. Archiwum

Drzewiecki kroczył spacerkiem ocienioną i wąską
ulicę Bankową. Właśnie minął ziejącą pustymi
oczodołami okien dawną synagogę. Smród swądu
wywiały już lata minione od jej spalenia w trzydziestym ósmym, ale pewien fetor dziejów pozostaje
niezatarty pomimo upływu czasu. Skierował spojrzenie na wprost: na oddalonym skrzyżowaniu
placu Bieruta i ul. Stalina właśnie skręcał tramwaj
w stronę dworca.

aptekarskim do- trynie banku odbijającej obraz
świadczeniem części arkad, rynku i kawałek
zaordynował ratusza. Skinął ugodowo głoremedium, któ- wą. Obaj panowie gaworząc
re okazywało skierowali się w stronę ulicy
się zawsze sku- Jasnej, która – zupełnie wbrew
nazwie – ze względu na wąskość
teczne.
– A wiesz, – tonęła w lipcowym cieniu. Szli
chętnie! Może podcieniami szurając lekko po
i po maluchu kamiennych płytach wytartych
strzelimy, ale podeszwami tysięcy, a może i
n i e t e r a z – milionów ludzi, którzy przez
uśmiechnął się dziesiątki lat (a może i setki?,
chytrze. – Za- bo nie wiedział, od kiedy istnieje
mknąłem dziś ta nawierzchnia) wydeptali wyinteres, bo mi raźne wgłębienie pośrodku tego
kraty wyjmują zadaszonego chodnika.
Z otwartych bram kamienic
z okien. Za godzinkę z przy- czuć było kurz sypiących się
jemnością będę tynków. Niektóre domy ostemCi towarzyszył plowano potężnymi pniami
– odpowiedział podtrzymującymi wyraźnie
staranną przed- pękającą konstrukcję. – Wiesz,
wojenną polsz- słyszałem – tak mi w magistraczyzną, jaką z cie mówili, że wszystko pójdzie
rzadka słyszało pod kilofy, że nowe domy będą
się wśród jele- tu stawiać – bąknął Paliszewski,
niogórzan, pochodzących w który miał wielu znajomych w
znacznej większości z kresów ratuszowych kręgach. – Boję się
i zaciągających z lwowska lub o moją drogerię i o tę kamienicę
całą, bo rozumiesz, pokochałem
„śledzikujących” w wileńska.
– Kraty? – wpadł mu w słowo to miejsce, choć na początku wcale do tego przekonany
Teodor. – No wiesz, z
nie byłem – uśmiechnął się
obawy przed szabrowbardziej sam do siebie niż do
nikami wszędzie
prawie, w każdym
Teodora.
– Zburzą? Nie! To niesklepie po 1945 roku,
możliwe! – zaoponował
kazali kraty zakładać
Drzewiecki. – Wyobra– przypomniał
mu Paliszewski.
żasz sobie miasto bez
– Szabrownitych domów? Bez
ków już nie
arkad? Zresztą teraz
ma. Pismo z
chyba ważniejsze
magistratu
problemy mają niż
dost ałem i
budownictwo w
ze zrzeszenia
tej dalekiej Jeleniej
też u mnie
Górze. W ostateczbyli. Kazali
ności, co to kogo
zdjąć, bo miaobchodzi tam, na
sto w ten sposób
górze, że tu się luładniejsze będzie.
dziom na głowy suZapłaciłem takiemu
fity walą***? Remonty
jednemu Stefaniukowi
niech robią. Wiadomo,
i mi te kraty dziś zdej- Umundu- że zburzyć jest najłatwiej,
muje. Pędzę zobaczyć, rowany
a podźwignąć z ruin trudjak mu to idzie. Chodź milicjant z no – odparł Teodor.
Rozstąpili się, aby zroze mną! – powiedział
1945 roku. bić miejsce pedałującemu
zachęcająco.
Drzewiecki otrzepał
na trzykołowym rowerku
na oko pięcioletniemu
spodnie i cyklistówkę.
Założywszy kaszkiet przejrzał chłopcu. Trycykl piszczał przesię ukradkiem w szklanej wi- raźliwie wyraźnie dopominając

W poprzednich
odcinkach
Lipiec 1956 roku. Jerzy Rusche,
student z Wrocławia, będzie dokumentował plener architektoniczny
swoich kolegów, których misją jest
ocena stanu kamienic jeleniogórskich.
Przybysz spotyka piękną Inge, autochtonkę, której przybrany dziadek,
Teodor Drzewiecki, udaje się na spacer
ulicami Jeleniej Góry.
się smarowania łańcucha. Doszli
do schodków, za którymi rozciągała się już ulica Jasna w całym
swoim mroku. Zza łukowatego
przejścia, które wiodło ulicą
Forteczną w stronę Kopernika,
wyszły dziarsko trzy roześmiane
pary dziewcząt i młodzieńców z
plecakami.
– Przepraszamy panów, którędy dojdziemy do schroniska?
– zapytał jeden z nich zmierzających w stronę drogerii
mężczyzn. Teodor w geście
niewiedzy wzruszył ramionami.
– Najbliższe jest na Skłodowskiej-Curie. Musicie iść ulicą
Długą, potem za placem Bieruta
kawałek, może 200 metrów
– aleją Stalina. Druga w lewo
i tam będzie taki zameczek, z
daleka go zobaczycie. Jeszcze
nie tak dawno była tam YMCA.
Tam jest schronisko – wyrecytował przewodnickim tonem
Paliszewski.
– Dzięki! – krzyknęli młodzi
ludzie szybko oddalając się ku
miejscu, gdzie mogli odpocząć
po trudach wędrówki, które mieli wypisane na twarzy.
– Mógłbyś za przewodnika
robić, a ty tylko za ladą stoisz
– uśmiechnął się Teodor do
kolegi. Wszystkiemu przyglądał
się chłopiec, który zawrócił na
swoim trycyklu. Dzieciak spojrzał na płaskorzeźbę swojego
rówieśnika, która – wystając z
muru kamienicy przy ul. Jasnej,
mocno dzierżyła w dłoniach tytę
ze słodyczami.

Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy
– za tydzień
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

W kurzu i za kratami
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kanał można wsuwać sondę laserową, a także różne narzędzia,
np. kleszczyki czy pętle.

Gastroskopia

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

G a s t r o s ko p i a n a z w ę
wzięła od połączenia
greckich słów „gastro”,
czyli żołądek i „skopia” od „skopeo”, czyli
patrzę. Jest to badanie
polegające na oglądaniu przełyku, żołądka i
dwunastnicy od środka
giętkim, optyczno-elektronicznym gastroskopem.
Jak wykonuje się badanie?
Gastroskop wprowadza się
przez jamę ustną przez przełyk, do żołądka i dwunastnicy.
Pacjent musi być co najmniej
8 godzin na czczo.Technika ba-

dania gastroskopowegopolega
na tym, ze przez giętkie światłowody do wnętrza badanego
narząduprzesyłane jest światło
z żarówek halogenowych, na
ekranie monitora natomiast
widocznyjest obraz przekazany
z mikrokamery znajdującej się
na końcówce gastroskopu. Dzięki temu lekarz ma możliwość
dokładnego obejrzenia wnętrza
żołądka i dwunastnicy wdobrym
oświetleniu i powiększeniu na
monitorze. Odpowiednie kanały
w gastroskopieumożliwiają
przy tym odessanie utrudniającej widoczność płynnej treści,
wdmuchanie powietrza i opłukaniekońcówki. Gastroskop
zawiera w sobie kanał biopsyjny
biegnący wzdłuż całego aparatu,
który ma średnicę 2-4mm. Przez

Klinika Chirurgii 1 Dnia
* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia
Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl
Karkonoskie Centrum Medyczne

Poradnik Pacjenta Karkonoskie Centrum Medyczne

Co widać podczas gastroskopii?
W trakcie gastroskopii ocenią
się przełyk, żołądek i opuszkę
dwunastnicy. Można dokładnie
obejrzeć ich śluzówkę, ocenić
czy nie występują zmiany patologiczne o charakterze zmian
wrzodowych, nadżerek lub
zmian nowotworowych. Można
równocześnie zdiagnozować
ewentualną przepuklinę rozworu przełykowego oraz skontrolować pracę badanych narządów
przez ocenę fali perystaltyczej.
Za pomocą gastroskopu możliwe jest równoczesne przeprowadzenie takich zabiegów,
jak pobranie wycinków celem
dalszej diagnostyki histopatologicznej. Podczas gastroskopii
wykonuje się również tzw. test
urazowy na obecność bakterii
Helicobacterpylori (HP) wywołującej zapalenie albo wrzody
żołądka lub dwunastnicy.
Kto może wykonać takie
badanie?
Gastroskopię można wykonać w większości przychodni
specjalistycznych i w szpitalach.
Wykonują je lekarze interniści
(gastroenterolodzy) i chirurdzy.
Gastroskopię mogą mieć wykonywaną wszyscy, niezależnie
od płci i wieku (jeżeli nie ma
przeciwwskazań do badania).
Można je powtarzać tyle razy,
ile jest to niezbędne. W przypadku stwierdzenia zmiany o
charakterze nadżerki lub wrzodu konieczne jest pobranie tzw.
biopsji, czyli wycinka tkanki do

badania histopatologicznego,
poza tym powinno być zawsze
wykonane badanie gastroskopowe kontrolne po okresie terapii
lekowej.
Czy to badanie boli?
Badanie gastroskopowe jest
niebolesne i trwa krótko, około
5-10 minut. Ewentualnie nieprzyjemnym momentem może
być wprowadzenie gastroskopu
do przełyku. Pacjenci niekiedy
krztuszą się i mają odruch wymiotny. Zależy to w dużym stopniu od wrażliwości i nastawienia badanej osoby. Złagodzeniu
odruchu wymiotnego pomaga
czasem koncentracja i spokojny,
głęboki oddech. Właściwy rytm
oddechu sprawia, że badanie
jest łatwiejsze do zniesienia dla
pacjenta i pozwala lekarzowi na
dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania gastroskopii?
Choć jest to badanie mało
obciążające chorego, krótkotrwałe i bezpieczne, istnieją
jednak przeciwwskazania do
wykonania gastroskopii, które
wynikają poniekąd z możliwości wystąpienia powikłań. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi jest świeży zawał serca,
ostra niewydolność wieńcowa,
niewydolność oddechowa i
krążeniowa, ciężkie zaburzenia
rytmu oraz obraz kliniczny
„ostrego brzucha”.
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia 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

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

stypendia
dla bezrobotnych

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

Las rośnie nocą

Skarby naszej ziemi dla wszystkich

pod brązowym jeleniem
Aleksandra Wiktoria Witek, młoda malarka z Jeleniej
Góry, pokazuje zestaw przepięknych obrazów inspirowanych naturą, które można na co dzień oglądać w Galerii
Pod Brązowym Jeleniem przy ul. 1 Maja.
Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

Autorka pochodzi z Krynicy,
wychowała się jednak w Jeleniej
Górze, gdzie skończyła Liceum
Plastyczne. Jest absolwentką wydziału malarstwa Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Po studiach
wróciła do stolicy Karkonoszy,
gdzie mieszka, tworzy i pracuje
jako nauczycielka w szkole, do
której sama uczęszczała. Cykl
prac „Las nocą rośnie…” jest serią,
rozpoczętą pejzażami grafikami
dyplomowymi, która to z czasem
ewoluowała i powiększała się.
Niektóre z prac przypominają o
zauroczeniu autorki impresjonizmem.

Stosowanie światłocienia daje
specyficzny nastrój jej obrazom
i grafikom, wpływa na barwy,
kształty i przestrzeń. Farba jest
tutaj nie tylko nośnikiem koloru
ale i odzwierciedleniem emocji
autorki. Emocje te są zauważane
już po przestąpieniu progu galerii i
spojrzeniu pierwszy raz na te owiane aurą tajemniczości obrazy.
Aby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić wystawę prac
Aleksandry Witek, która czynna
jest w godzinach pracy Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul.
1 Maja 62.

(rylit)

Fot. Rylit

Wernisaż wystawy „Las nocą rośnie…”, zgromadził sporą liczbę miłośników malarstwa.
Byli przedstawiciele jeleniogórskich placówek kulturalnych, przyjaciele, rodzina oraz
uczniowie Aleksandry Witek.

Z tym ogłoszeniem do 13.02.2009 r.

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

Polska pozna archeologiczne (i nie tylko) sekrety Ziemi Jeleniogórskiej dzięki najnowszemu wydaniu „Z otchłani wieków”. Czasopismo, które ukazuje się od 1926 roku,
jest w najnowszym numerze w całości poświęcone stolicy Karkonoszy i jej okolicom.
Niebawem będzie dostępne w sprzedaży.
- To precedens
całego kraju. Nie
było bowiem do
tej pory takiej
publikacji monograficznej i
dwujęzycznej
(polsko-niemieckiej)
poświęcon ej n a szemu
miastu
–

na skalę

przystępnym językiem artykuły
– zaciekawią każdego miłośnika
Ziemi Jeleniogórskiej.
Znajdziemy wśród
tekstów opra-

się także na „wycieczkę” po regionie,
gdzie opisywane są archeologiczne
ciekawostki.
„Z otchłani wieków” trafi do
punktów sprzedaży na początku lutego – zapowiada Stanisław Firszt.
Lektura dla pasjonatów lokalnej
historii i regionalistów
obowiązkowa.
Dodat-

Stanisław Firszt z ciekawą publikacją,
przy której współpracował.

mówi Stanisław Firszt, dyrektor
Muzeum Przyrodniczego, który
współpracował przy opracowaniu
numeru 1 – 4 64. rocznika „Z
otchłani wieków – Archeologia
Ziemi Jeleniogórskiej. Także ST.
Firsztowi udało się pomóc w zdobyciu środków na sfinansowanie
tego wydania.
Jest ono niezwykłe: na papierze
kredowym, z mnóstwem ilustracji
i ciekawych wiadomości. Wprawdzie merytorycznie rzecz skierowana jest do zainteresowanych
archeologią, jednak – napisane

Fot. Tejo

A

UTO BANASIAK

AU T O H A N D E L

ko -

cowania
t yczące piwnic
dawnych kamienic przy
ulicy Jasnej, na których obecnie
powstaje Pasaż Grodzki. Wrócimy
pamięcią do eksploracji pomieszczeń
piwnicznych przy ul. Kopernika, na
których wyrosła kamienica mieszkalno-usługowa. Zbadamy piwnice
ratusza i poznamy historię wykopalisk przed 1945 rokiem aż do czasów
współczesnych. Czytelnik wybierze

wym
smaczkiem
jest kilka
satyrycznych rysunków
kreską…
dyrektora
Muzeum
Przyrodniczego. Okazuje się bowiem, że pan Stanisław sprawdził
się nie tylko w roli archeologa, lecz
także satyryka.

(tejo)
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SPORT

Supesportowcy 2009

Najpopularniejsi sportowcy
sta, który – czekając, aż zostaną
posprzątane skutki incydentu –
zaczął chwalić się osiągnięciami i
planami na przyszłość, bynajmniej
(siatkówka na siedząco). – Cieszy nie w kwestiach sportowych.
mnie, że zauważono w końcu
Zapachniało rozlanym szamniepełnosprawnych sportowców panem i kampanią wyborczą.
Szkoda trochę, że prezydent nie był taki
GAFY PREZYDENTA
wylewny wcześniej.
Nie przedstawił współorganizatorów plebiscytu z nazwiska
Rozpoczynając galę
Nie poprosił współorganizatorów do wręczania nagród
napomknął tylko, że
organizatorem pleZrobił sobie z balu kampanię wyborczą
biscytu jest Jelonka,
ale już nie powitał
– powiedział.
nikogo z obecnej niemal w komKiedy prezydent Obrębalski
plecie redakcji. Podzięzabrał się za wznoszekował sponsorom, w
nie toastu,
tym Przedsiębiorstwu
jedna z
Energetyki Cieplnej
pań kelnei PKS Tour Jelenia
rek tak nieGóra.
for tunnie
W końcu szef
niosła tacę z
miasta wzniósł
kieliszkami
toast za zdrowie
szampana, że
sp o r t owc ów i
straciła rówtrenerów. – Wypijmy za
nowagę i… Don o ś n y ich powodzenie. Wszystkiego
huk skupił uwagę wszystkich. – To najlepszego! – powiedział.
na szczęście – powiedział szef miaPóźniej przyszedł czas na tań-

Sportowcy i trenerzy, których docenili kibice czytelnicy w trzecim już plebiscycie Jelonki,
zostali w minioną sobotę uhonorowani nagrodami przez prezydenta miasta na gali,
która poprzedziła Bal Sportowca w Domu Zdrojowym „Edward” w Cieplicach.
Listę laureatów wszyscy znacie.
6 lutego do sali balowej w „Edwardzie” zaproszono tych, których Wy,
Czytelnicy, wskazaliście w trzeciej
edycji naszej zabawy. Trwała przez
niemal półtora miesiąca. Rodziła
wiele emocji i kontrowersji. W końcu poznaliśmy jej wynik Nadszedł
czas na ukoronowanie plebiscytu
galą zorganizowaną przez urząd
miasta, sponsorów oraz nasz portal
i tygodnik.

Po ciepłym poczęstunku Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry
sam gratulował kolejno wyróżnień
w plebiscycie
w rę c z a -

jąc jego laureatom okolicznościowe
statuetki i upominki. Nie wszyscy
nagrodzeni przez Was miejscem w
pierwszej dziesiątce mogli przybyć.
Triumfatorka plebiscytu, Maja
Włoszczowska, przeprosiła za
nieobecność. – Nagrodę wręczymyprzy innej okazji – zapowiedział
prezydent Obrębalski. A Maja i tak
była obecna duchem i „obserwowała” całą imprezę z wizerunków
promocyjnych miasta.
W imieniu
nagrodzonych
głos zabrali trenerzy. Mirosław
Uram, selekcjoner Finepharm
Jelenia Góra,
p o d z i ę ko wa ł
Czytelnikom za
głosy, a sponsorom i radnym
– za wspieranie
klubu i sportu.
Swoją radość z
sukcesu wyraził także Wiktor Żuryński, trener
Start Simet

ce.
Na początku szło
nieco niemrawo, ale rozruszane
muzyką graną na żywo przez
zespół Saxband towarzystwo z czasem roztańczyło się na dobre. Na
parkiecie szaleli: Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta, z uroczą osobą
towarzyszącą, a
także
radna
B o żena
WachowiczMakieła
ze swoim
małżonkiem. Przy
stołach –
podjadając
potrawy
z b u f e t u szwedzkiego – rozmawiano o różnych sprawach, nie
tylko sportowych.
Tak do historii przeszedł III
Plebiscyt na Najpopularniejszego
Sportowca i

Tr e nera. Dziękujemy
Państwu za udział w naszej zabawie. W późniejszym terminie podamy nazwiska Czytelników, którzy
wylosowali nagrody specjalne.
Pozostaje nam czekać na kolejną
edycję plebiscytu, gdzie na równi
z wynikami

sportowymi liczy się
także wizerunek sympatycznych
ludzi sportu lokalnego i jego odbiór
wśród głosujących.

Konrad Przezdzięk
Zdjęcia:
Konrad Przezdzięk/rylit

Najpopularniejsi trenerzy

„Złota Dziesiątka” sportowców:
Maja Włoszczowska – kolarstwo górskie –
CCC Polkowice – 270 głosów
Ireneusz Zakrzewski – boks – Power Boks
Jelenia Góra – 230 głosów
Wojciech Bijan – piłka nożna – Karkonosze
Jelenia Góra – 173 głosy

Tomasz Kołodziejski – lekkoatletyka – MKL
„12” – 125 głosów
Rafał Niesobski – koszykówka – Sudety
Jelenia Góra – 67 głosów
Marcin Pawłowski – lekkoatletyka – MKL
„12” – 51 głosów
Łukasz Włoch – rajdy samochodowe – Automo-

bilklub Karkonoski – 18 głosów
Filip Romański – saneczkarstwo lodowe
– MKS Karkonosze Sporty Zimowe – 13
głosów
Sabina Kobzar – piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 8 głosów
Krzysztof Kieć – piłka nożna – 5 głosów

„Złota Dziesiątka Trenerów”:
Mirosław Uram – piłka ręczna – Finepharm
Jelenia Góra – 241 głosów
Marek Przeorski – lekkoatletyka – MKL
„12” – 178 głosów
Wiktor Żuryński – siatkówka na siedząco –
Start Simet Jelenia Góra – 66 głosów

Janusz Lewiński – tenis ziemny – KT Jelenia
Góra – 36 głosów
Adam Słomka – badminton – KS Chojnik
– 35 głosów
Rafał Majda – karate i muaythai – Jeleniogórski Klub Oyama – 25 głosów
Marek Herzberg – piłka nożna – Karkonosze

Jelenia Góra – 23 głosy
Wojciech Lara – siatkówka – KS AZS KK
Jelenia Góra – 11 głosów
Dila Smadowa – piłka ręczna – KPR Jelenia
Góra – 10 głosów
Łukasz Cudyk – lekkoatletyka – MKL „12”
– 3 głosy
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MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

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

Serafin
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

RADIO TAXI MERCEDES

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

Jelenia Góra 75 36 864

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

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

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

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

75 76 78 975

196 26
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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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RADIO TAXI ŚNIEŻKA
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SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY„KOBRA”
w Jeleniej Górze

- 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

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

hsm
h

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

Kursy w zakresie
LICENCJI I i II STOPNIA
PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

ROZPOCZĘCIE KURSÓW: MARZEC 2010r.
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 42
tel./fax.(75) 75 268 39,
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

kuchnia polska
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SPORT

Fot. R. Ignaciak

Sudety wreszcie z tarczą!
w krótkim czasie przewaga
Sudetów stopniała do trzech
punktów. Sudetom jednak
udało się nieco odskoczyć i po
trzeciej kwarcie nadal bezpiecznie prowadzili 56:49.

Pierwsza kwarta

przebiegała
pod dyktando
koszykarzy Sudetów. Trzy celne
rzuty za trzy pozwoliły jeleniogórzanom w ciągu minuty zdobyć
dziewięć punktów i z wyniku 2:4
nagle zrobiło się 11:4 dla gospodarzy. Również druga kwarta to
okres znakomitej gry podopiecznych Ireneusza Taraszkiewicza.
Publiczność szczególnie cieszyła się
dobrą dyspozycją Jakuba Czecha,
bardzo dobrze grającego w obronie
i skutecznie w ataku. Po pierwszej
połowie było 39:23 dla Sudetów.

Po serii porażek – sukces!
Początek sobotniego (6 II)
spotkania nie zwiastował
nerwowej końcówki. Po
pierwszej połowie Sudety
Po przerwie przyjezdni dali
prowadziły 39:23. Mecz
popis skuteczności w rzutach za
zakończył się wynikiem trzy punkty. Pięć celnych trafień i
72:69.

Ostatnia kwarta to ambitna
walka obydwu zespołów. Sokół za
wszelką cenę próbował zmniejszyć
prowadzenie jeleniogórzan i w
efekcie na minutę przed końcem
Sudety prowadziły tylko 70:69.
Niespełna 30 sekund przed końcem
spotkania Szymański źle podał do
Samca i piłka wyleciała na aut. W
hali przy ulicy Sudeckiej zrobiło
się nerwowo. Sokół przeprowadził
jednak nieudaną akcję, i piłkę
zebrał Jakub Czech. Przyjezdni
próbowali jeszcze powstrzymywać
grę jeleniogórzan faulami, ale
na nie przyniosło to pożądanego
efektu. W ostatnich sekundach
dwa celne rzuty osobiste wykonał
Rafał Niesobski i mecz zakończył się
zwycięstwem Sudetów 72:69.

(arec)
Sudety Jelenia Góra - Sokół Łańcut 72:69
(22:12) (17:11) (17:26) (16:20)

Sudety: Czech 26, Niesobski 16,
Szymański 11, Samiec 6, Bodziński 5,
Minciel 5, Zarzeczny 3, Urbaniak
Sokół: Dubiel 19, Glapiński 18, Chromicz 16, Fortuna 4, Strzelecki 4,
Pisarczyk 3, Nitsche 3, Szurlej 2,
Sowa

Rekordy życia

Bardzo dobrze w halowych zawodach w czeskim Jabloncu nad
Nisou spisali się młodzi lekkoatleci
z Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „12” Jelenia Góra.
Pierwszy był Paweł Kucharczyk,
z czasem 2:49,00 min., drugi
Wojciech Jardel (2:49,48 min.), a
trzeci Michał Miler (2:57,16 min.).
Na dystansie 60 metrów przez
płotki drugie miejsce, z czasem
10,1 sekundy, zajęła Ewelina Gibes. Ta sama zawodniczka zajęła
również drugie miejsce w biegu
na 200 metrów, osiągając czas
27,96 sekundy.

Ślubowali

Bobsleiści ze Śnieżki Karpacz
złożyli przyrzeczenie uczestnictwa
w igrzyskach „w duchu rycerskim
dla honoru naszego kraju i dla
chwały sportu”.
W Centrum Olimpijskim PKOl
– Muzeum Sportu i Turystyki
ślubowanie olimpijskie złożyła załoga polskich bobsleistów. Wśród
nich Dawid Kupczyk i Paweł Mróz
ze Śnieżki Karpacz.

Trójki pod koszem

W środowym turnieju trójek koszykarskich, rozgrywanym w Hali
MOS przy ulicy Sudeckiej, udział
wzięło 10 zespołów. Zwycięzcą
turnieju okazał się zespół Antychrustów: Michał Kanecki, Mateusz Prystrom, Maciek Czornij. W
finale pokonali 11:8 Degustatorów
(Łukasz Dziedzic, Kamil Chrestowski, Marcin Radziszewski).
W meczu o trzecie miejsce zagrały
drużyny Wszystko Jedno i Tro. Lepsi okazali się zawodnicy Wszystko
Jedno zwyciężając 11:6.

(arec)

Na góralach dookoła Jeleniej Góry
– Będziemy chcieli, aby Mistrzostwa Polski w Maratonie
MTB odbywały się w stolicy Karkonoszy przez kolejne trzy
lata – zapowiedział Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta
miasta.
Impreza odbędzie się 14 sierpnia – Data została ustalona w taki
sposób, aby udział w mistrzostwach
mogła wziąć kadra prowadzona
przez Andrzeja Piątka. Liczymy
na to, że czołówka zawodników
zarówno licencjonowanych, jak i
nielicencjonowanych przyjedzie w
sierpniu do Jeleniej Góry – powiedział Miłosz Sajnog.
Trasa wyścigu będzie liczyć
około sto kilometrów. Najprawdo-

podobniej poprowadzi od Rudaw
Janowickich, przez Karkonosze,
Piechowice, do Jeleniej Góry. W
wyścigu będą mogli wziąć udział
zawodnicy licencjonowania oraz
amatorzy. – Liczymy, że w zawodach wystartuje ok. 1000 zawodników – powiedział Miłosz Sajnog.
Organizacją mistrzostw zajmie
się Maciej Grabek, doświadczony
organizator maratonów MTB.

(arec)

Władze miasta chcą, aby mistrzostwa odbywały się w Jeleniej Górze przez kolejne trzy
lata. W tym tygodniu Miłosz Sajnog wybiera się w tej sprawie do PZKol. W perspektywie
miasto chce także gościć imprezy o randze międzynarodowej – Według Międzynarodowej
Unii Kolarskiej Dolny Śląsk, z racji bliskości lotnisk we Wrocławiu, Pradze i Berlinie, jest
jednym z najlepszych miejsc do organizacji imprez z kalendarza UCI – powiedział Miłosz
Sajnog. – Zapoznaliśmy się z wymogami jakie nakłada UCI przy organizacji takich imprez
i stwierdziliśmy, że są w zasięgu naszych możliwości – dodał Sajnog.

Fajne ferie na lodowisku
Podczas tegorocznych ferii najmłodsi na pogodę narzekać
nie mogą. Tej nocy znów spadł śnieg, nic więc dziwnego, że
dzieci chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu.
Miłośnicy jazdy na łyżwach
w różnym wieku pojawili się w
minionym tygodniu na lodowisku
w cieplickim Parku Zdrojowym.
W trzeci dzień ferii Międzyszkolny
Ośrodek Sportu przygotował turniej
hokeja na lodzie. – Wstęp jest za
darmo. Każdy może spróbować
swoich sił – powiedział Bartosz
Królikowski, instruktor z MOS-u,
który czuwał nad zabawą.

Niektórzy stawiali pierwsze kroki na łyżwach – To była pierwsza
próba, no i szybko się skończyła.
Synka rozbolały nogi – powiedziała Agnieszka Jędrek, turystka
ze Szczecina, która na lodowisko
wybrała się z małym Piotrusiem.
Kto nie chciał grać w hokeja mógł
swobodnie cieszyć się zabawą na
lodowej tafli obok boiska.

(arec)
Fot. Rylit
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BIG STAR ZA MOCNY
Wysokiej porażki w Tychach doznali koszykarze Sudetów wodników i przy zagęszczeniu gry
Jelenia Góra. Mecz zakończył się wynikiem 87:71. Wyróż- w polu trzech sekund przegrywaniającym się zawodnikiem w zespole Sudetów był Jakub my piłki – powiedział trener.
Ireneusz Taraszkiewicz nie
Czech, który zdobył 23 punkty i odnotował 10 zbiórek.
Gra Sudetów w tym meczu była
nierówna. Podopieczni trenera
Ireneusza Taraszkiewicza jak
zwykle przegrali pierwszą kwartę
– To już jest stały element naszych
meczów. Dzieje się tak dlatego, że
nie gramy tego, co ustaliliśmy
przed meczem. Jak już widzimy,

że gra nie układała się dobrze,
zaczynamy powracać do ustaleń
przedmeczowych i gra zaczyna
przynosić efekty – powiedział
Ireneusz Taraszkiewicz.
Według trenera kluczem do
porażki Sudetów były przegrane
zbiórki –Nie mamy wysokich za-

chciał wskazać wyróżniających
się zawodników. – Jakub Czech
rzucił 23 punkty, ale praktycznie
w sytuacji gdy było już po meczu.
Mam nadzieję, że Jakub się odbuduje i zacznie grać tak jak w
poprzednim sezonie.

(arec)

Big Star Tychy – Sudety Jelenia Góra 87:71
(20:10) (21:21) (34:23) (12:17)
Sudety: Czech 23, Urbaniak 12, Niesobski
11, Szymański 10, Samiec 5, Czekański 5,
Minciel 4, Klimek 1, Zarzeczny, Bodziński
Big Star: Nowak 22, Bartosz 15, Pacocha
11, Pustelnik 9, Olczak 8, Bzdyra 7, Hałas
6, Markowicz 5, Salomonik 2, Mielczarek
2, Wojsz

DZIEWCZYNA I BOKS (II)
Rozmowa z pięściarką, Ju- gdy wygra się na Mistrzostwach
Świata lub Europy. Wiem, że
styną Nowicką
– Od pewnego czasu nie
jeździsz na zgrupowania kadry
narodowej. Nie brakuje Ci tych
wyjazdów?
Justyna Nowicka: – To świadoma decyzja. Wyjazd na kadrę wiąże się z dwu-trzytygodniowym
urlopem, a ja nie mogę sobie na
to pozwolić. Mam pracę, która
daje mi ogromną satysfakcję, a ja
nie chciałabym jej stracić, żaden
pracodawca nie zatrudniałby
pracownika, którego ciągle nie
ma. Poza tym, źle się czułam
na zgrupowaniach. Nie potrafię
robić w kółko jednej rzeczy, a
tam poza treningami niewiele
się działo. Bywały takie chwile,
że zwyczajnie się nudziłam. Poza
tym wolę towarzystwo męskie od
kobiecego. Boksować na pewno
nie przestanę, ale obecnie jest
to dla mnie w pewnym sensie
hobby. Natomiast ogromna kasa
to mit. Powołanie do kadry narodowej nie wiąże się z zarabianiem
pieniędzy. Dostaje się je dopiero,

wiele osób nie zdaje sobie z tego
sprawy, ale realia są zupełnie
inne niż ludzkie wyobrażenia.

– Przygotowujesz się jednak
do tegorocznych Mistrzostw
Polski . Masz więc jeszcze jakieś
nadzieje związane z boksem?
– Tak, jedno. Marzę o złocie.
Mam dwa srebrne medale i brąz.
Jak reagują ludzie, kiedy
dowiadują się, że stojąca przed
nimi piękna, zgrabna blondynka jest pięściarką?
– Najczęściej robią krok do
tyłu (śmiech). Jest to zauważalne
wtedy, gdy właściciel Parku Miniatur, Marian Piasecki w trakcie
rozmów z turystami, pokazuje na
mnie i mówi, że boksuję. Jest to
dla nich ogromne zaskoczenie, z
drugiej jednak strony wielu z nich
podkreśla, że moje ruchu i sposób
bycia świadczą o tym, że uprawiam
sport.

– Praca w Parku
Miniatur to zwyczajne zajęcie,
które wykonujesz
z konieczności czy
kolejna pasja?
– Zdecydowanie pasja. Uwielbiam tę pracę.
To dzięki niej mogę się
maksymalnie wyciszyć
i sprawić, że niemalże
przez dwanaście godzin
nie liczy się nic innego
prócz obiektu, którym
aktualnie się zajmuję. Poza tym mamy
fantastyczną ekipę. To
wszystko tworzy jedną,
niepowtarzalną całość.
Właśnie z tę pracą wiążę swoją przyszłość.
Niewykluczone, że w
tym kierunku podejmę
kolejne studia.
– Dziękuje za rozmowę

Anna Pisulska

22-letnia Justyna Nowicka, dwukrotna srebrna medalistka Mistrzostw Polski w boksie .
Zdobywczyni brązu na międzynarodowych zawodach w Nikołajewie na Ukrainie. Na co dzień
pracuje Parku Miniatur w Kowarach i studentka Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją w
Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze .
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29/01/2010 godz.21.40 - 06/02/2010 - godz.0:50
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 130, OGŁOSZEŃ 1240
SZUKAM dziewczyny - ulotki - do
rozdawania ulotek 7 zł./ h - 2, 3
razu w tygodniu po 2, 3 godziny
od zaraz - 663 860 006

PRACA
DAM PRACĘ
BARMANKA do pubu - w Jeleniej
Górze od zaraz - 887 279 934

20 osób - w związku z rozwojem
ﬁrma handlowo-usługowa zatrudni
i przeszkoli pod kątem różnych stanowisk. Cyfra + - 512 024 421

BASISTA i perkusista - poswzukujemy basisty i perkusisty
dla reaktywacji zespołu - 605
911 859

AGENT /odszkodowania - poszukuję agentów do odszkodowań,
wysokie prowizje - 662 040 448

KRAWCOWA - uszycie ślubnej
sukni - pilnie poszukuję profesjonalnej krawcowej, która zajmie
się uszyciem sukni ślubnej na
miarę - 692 464 359

AGRONOM - do prowadzenia
gosp. rolnego w okolicach Leśnej.
Wykształcenie rolnicze, doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość aktualnych zagadnień
z zakresu rolnictwa. agropracownia@gmail.com - 075 713 09 47

NAWIĄŻĘ współpracę z hurtowniami - Nawiążę współpracę z
hurtowniami - 509 160 800
SZUKAM brygady lub ﬁrmy - do
budowy domu do stanu surowego zamkniętego w Siedlęcinie,
od czerwca - 698 843 210

AKWARYSTA - sklep zoologiczny
na terenie Jeleniej Góry podejmie
współprace z akwarystą. Zainteresowanych proszę o kontakt
telefoniczny - 666 744 827

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.

AKWIZYCJA Ofe - za każdą
umowę do OFE powyżej 20 zł
składki z ZUS-u płacę od 300zł do
600zł plus 1,5 % do 2% od kwoty
wypłaty transferowej. Kontakt:
e-mail ofepolska@ofepolska.pl 063 244 59 09
ANIMATORZY dla dzieci - W
związku z rozwojem ﬁrmy szukamy
do wspó ł p r a c y o s ó b l u b i ą cych bawić się z dziećmi.
Cechy pożądane: poczucie
humoru, charyzma, kreatywność. Oferty prosimy kierować na biuro@vesna.pl - 665
045 678
AT R A K C Y J N A p r a c a - K S O N
zatrudni telemarketerów w
tym studentów kontakt na
email: telepracakson@gmail.
c o m 7 5 6 4 3 8 7 11 - 5 11 11 4
283
AV O N - d o ł ą c z d o n a s - w ł a śnie teraz zostań konsultantką Avon - jeśli zaczniesz
w 3 lub 4 piękna, skórzana
t o r e b k a m o ż e b y ć Tw o j a zadzwoń lub napisz: danutabog@wp.pl - 606 736 939
AV O N - z a r a b i a j - D o ł ą c z d o
n a s . W p i s o w e g r a t i s . To r e b k a
w prezencie, tylko teraz.
Zarobek do 40%. Możliwość
rozwoju. Zbuduj swoją firmę.
S p r ó b u j . To s i ę o p ł a c a . e m a i l :
piotraska@vp.pl - 603 749
945; 075 71 30 487

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

AVON biuro w J Górze - zostań
konsultantką Avon, umów się na
spotkanie w naszym biurze. Zarabiaj do 40%z własnej sprzedaży
i do 10% ze sprzedaży grupy.
Prezenty dla nowych, szkolenia kosmetyczne. Zapraszam
GG2536594 - 667 268 964
BARMANKA do pubu - w Jeleniej
Górze od zaraz - 887 279 934
BASISTA i perkusista - poszukujemy basisty i perkusisty dla reaktywacji zespołu - 605 911 859
BRANŻA Wellness - Do współpracy
w gabinecie dietoterapii - tylko
osoby zdecydowane, łatwo nawiązujące kontakty z klientami, otwarte
na nowe wyzwania i doświadczenie. Szkolenie od podstaw zapewnione - 691 967 676
BUDOWLANIEC - do pracy przy
wykończeniach, gładzie, malowanie, gipsy, tynki itp. - 693 429 971
CASTING - grupa taneczna odbędzie się castin g d o g r u p y
tanecznej mile widziane osoby
wcześniej tańczące, ale nie
tylko. Osoby chętne proszę
o kontakt telefoniczny - 512
387 266
CYFRA + korporacja medialna
przyjmie młodych i kreatywnych
do pracy - 501 655 790
DLA ambitnych - Atrakcyjna
współpraca - wysokie dochody.
Branża suplementacyjna. List
motywacyjny kierować na
u.welna@gmail.com - 669
409 218
DO biura nieruchomości przyjmę osobę do biura Nieruchomości na stanowisko
samodzielny agent nieruchomości. CV proszę wysyłać na
adres biuro@nieruchomoscisiofer.pl - 691 221 116
DO hurtowni konfekcyjnej zadania: obsługa klienta oraz
biura. Oczekiwania: kobieta,
wskazana znajomość zagadnień sprzedaży, wykształcenie
min średnie, Oferty TYLKO
mailem; krzew100@gmail.
com
DO kafejki internetowej przyjmiemy osobę z ambicjami
i pomysłami, która zna się
dobrze na komputerach, a
szczególnie na podzespołach i
sprawach technicznych do prowadzenia kafejki internetowej.
CV na biuro@mont-sat.pl
DO sportowego w Zgorzelcu
- mężczyznę w wieku do 24l.,
wykształcenie średnie, do
pracy w charakterze doradcy
klienta w sklepie sportowym.
CV + zdjęcie prosimy przesyłać na adres: msportjg@interia.pl (w tytule Zgorzelec)
D O D AT K O WA l u b s t a ł a w Centrum Odszkodowań,
umowa agencyjna, wynagrodzenie prowizyjne do 40%,
zapewniamy szkolenia - 796
507 297
DODATKOWA praca 100 % jeśli szukasz ciekawej dodatk o w e j p r a c y, k t ó r a p o z w o l i
Ci realizować marzenia i żyć
lepiej to zadzwoń. Nic nie
stracisz - gabi_sik@wp.pl 507 537 027

DODATKOWE zajęcie - wykorzystaj szansę i poznaj bogate portfolio
FM GROUP. Nie trać czasu i sam
się przekonaj. Dobry zarobek od
sprzedaży produktów + dodatkowe
premie. - 511 022 781
DODATKOWE zarobki - Europejskie Centrum Odszkodowań
zatrudni zakłady blacharskie
do współpracy na umowę agencyjną za prowizje, znajdujące
się na terenie od Jeleniej Góry
do Janowic Wielkich. - 602
438 710
DODATKOWY dochód - duże
zarobki dla ambitnych - 693
104 420
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
DZIEŃ kobiet - Avon - Jeśli
lubisz kosmetyki i chcesz mieć
za darmo na Walentynki i Dzień
Kobiet kosmetyki z Avonu, wpisowe Gratis prezenty na powitanie zapraszam - 516 064 185
FIRMA poszukuje Panią z
doświadczeniem do pracy w
biurze. Znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym.
CV wraz ze zdjęciem iwobau@
tlen.pl - 507 703 283
FM - sprzedaż bezpośrednia
- ( ś r o d k i c z y s t o ś c i , p e r f u m y,
telefonia komórkowa) - 669
755 260

Jeleniogórska ﬁrma informatyczna CodeTwo zatrudni
pracowników Wsparcia
Technicznego Klienta. Praca
na stałe, wynagrodzenie
początkowe od 2000 zł
netto - 075 646 1001
HARMONIJKA ustna - Zespół
poszukuje muzyka. Gatunek blues
oraz rock and roll. Od zaraz - 694
172 156
INSTALATOR, hydraulik - z minimum rocznym doświadczeniem
- 663 388 567
INŻYNIER -mechanik - PMPoland
S.A. poszukuję inżynierów mechaników z dobrą znajomością języka
angielskiego do Zespołu Zakupów
i Kooperacji. Oferty: praca@pmpgroup.com - 075 64 59 524
KELNER - Villa Vital w Świeradowie Zdroju przy ul. Żeromskiego 2
zatrudni kelnerkę, bądź kelnera ze
znajomością języka niemieckiego
- 075 78 16 300
KELNERKA - „ Gościniec” w Wojcieszycach zatrudni kelnerkę - 506
140 665
KELNERKA - CV proszę przesyłać
na adres zlotypr@op.pl Kontakt
tylko emaliowy
KELNERKA - Hotel Restauracja
Karkonosze w Miłkowie zatrudni
kelnerkę na weekendy, co drugi
tydzień - 0 75 76 100 07, 601
598 769

FRYZJERKĘ - od zaraz. Umowa
o pracę. Miła atmosfera - 501
468 300

KELNERKA - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu poszukuje kelnerki
z podstawami j. niemieckiego - 502
101 041

HANDLOWIEC gastronomia Mile widziane: doświadczenie w
gastronomii, branża spożywcza,
motywacja. - 889 113 746

KELNERKA - Restauracja 4 km od
Gryfowa Śl. CV proszę przesyłać
na adres:zlotypr@op.pl - kontakt
tylko emaliowy - 601 347 870

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

Kelnerka/kelner - Hotel
3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika na stanowisko KelnerBarman - 605 154 020
K i e r o w c a k a t c - Wa ż n e doświadczenie w dystrybucji artykułów spożywczych i znajomość
terenu Zgorzelec, Świeradów,
Bogatynia lub Bolesławiec. Dzwoń
16.00 do 18.00. - 609 909 407
Kierowcę - zatrudnię w pizzerii w
Jeleniej Górze - 693 275 321
Kierownik - reprezentant - Praca
w branży finansowej. Wymagana
wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat B, niekaralność. CV proszę
przesłać na adres: rekrutacjajg.
hmi@gmail.com - 793 283 056
Kierownik recepcji - Pałac
Łomnica zatrudni na stanowisku
kierownik biura recepcyjno-market.
Wymagania b. dobra znajomość j.
niemieckiego, minimum 2 lat, staż
pracy w hotelu oraz doświadczenie
w zarządzaniu hotelem, turystyką
CV na: marketing@palac-lomnica.
pl - 757 130 460
Kosmetyczka - umożliwię pracę
kosmetyczce w salonie fryzjerskokosmetycznym od zaraz - 501
468 300
Krawcowa - uszycie ślubnej
sukni – pilnie poszukuję profesjonalnej krawcowej, która zajmie się
uszyciem sukni ślubnej na miarę
- 692 464 359
Kucharz - praca od końca marca.
CV proszę przesyłać na adres
zlotypr@op.pl Kontakt tylko emailowy
Kucharz - Restauracja 4 km
od Gryfowa Śl. (kuchnia włoska,
polska) CV proszę przesyłać na
adres:zlotypr@op.pl - kontakt tylko
emaliowy
Kucharz - ze znajomością kuchni
włoskiej i polskiej do lokalu w Jeleniej Górze - 665 163 087
Kucharz i pomoc kucharza
- zatrudnię do Restauracji w Jeleniej Górze Kucharza oraz pomoc
kucharza - 606 991 160
Kucharz/ kucharka Karpacz Ośrodek wczasowy w Karpaczu
zatrudni samodzielną kucharkę/
kucharza - 785 714 646
Legalna praca w Niemczech
- Agencja pośrednictwa pracy
szuka chętnych do legalnej pracy
jako opiekunka/kun nad osobami
starszymi w Niemczech. Umowa
o prace. Zarobki od 1000€ - 518
584 376
Lekarze - poszukuję do współpracy na umowę agencyjną lekarzy
rodzinnych, ortopedów, ortopedów
traumatologów, chirurgów, pielęgniarki - 509 353 713
Lekarzy rodzinnych - zapraszam
do współpracy lekarzy rodzinnych
- 509 029 334
Lektor angielskiego - zatrudnimy
lektora języka angielskiego do
pracy z dziećmi. CV i LM prosimy
przysyłać na adres: anna.czyzewska@ceatut.pl - 661 933 903
Mgr pielęgniarstwa - szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry i
okolic. Posiadam doświadczenie w
pracy w NZOZ, oddziale nefrologii
dziecięcej jak również na OIT dla
dzieci - 696 095 271
Mnemotechniki - zatrudnimy
do prowadzenia szkoleń dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych - trenerów w zakresie technik rozwoju
pamięci. CV i LM prosimy przysyłać
na adres: anna.czyzewska@ceatut.
pl - 661 933 903
Murarz, dekarz, brukarz - zatrudnimy fachowców do pracy za granicą. Dobre warunki. Praca tylko
dla fachowców - 501 418 553
Na staż bezrobotnego - staż
w okienku kasowo pocztowym.
Praca w Jeleniej wymóg - średnie
wykształceni, obsługa komputera,
fax rzetelność, pracowitość tylko
z jeleniej CV + zdjęcie na pracafinans@wp.pl
Nawiążę współpracę z hurtowniami - 509 160 800
N ie z a l e ż ność finansowa Współpraca dla osób ceniących
niezależność - również finansową
- zdecydowanych, ambitnych,
otwartych na nowe wiadomości
i doświadczenia. Zapewniamy
rozwój kariery i osobowości. - 691
967 676
Noc 5.02/6.02 Wrocław - zabiorę
się z kimś do Wrocławia w godzinach 1.30 - 2.00 w nocy, dopłacę
do paliwa - 667 212 217

Nowy mlm - zero wpisowego, zero
opłat - szerokie możliwości rozwoju
i kariery - 663 911 800
Od zaraz - od 1600 netto, min
średnie do 30 lat. Pilne Cyfra + - 75
764 70 19
Od zaraz dorywczo - praca jak
modelka do zdjęć reklamujących
kosmetyki firmy Artdeco dobre
wynagrodzenia oraz możliwość
rozwoju. CV + 2 zdjęcia całej
sylwetki proszę wysyłać na email
adamklos0@op.pl
Odstąpię dobrze prosperujący
zakład krawiecki na targowisku
„Flora” w Jeleniej Górze. Zakład
istnieje od 3 lat, co przełożyło się
na pozyskanie sporej ilości stałych
klientów - 500 131 355
Odstąpię sklep - prowadzony
na zasadach ajencyjnych, firany
tekstylia itp. od 1 marca - 792
058 877
Oferuję pracę polegającą na
utrzymaniu czystości na stacji PKP
w Jeleniej Górze (odśnieżanie,
koszenie i inne prace). Praca na
umowę zlecenie - 507 960 875
Opiekunka do dziecka - pilnie
poszukuję odpowiedzialnej i uczciwej osoby do opieki nad 2-letnią
Sabinką!! Studentkom i Panią bez
doświadczenia dziękujemy - 603
483 652
Opiekunka osób starszych zapewniamy: - umowę z polskim
pracodawcą - bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i podróży
- gwarantowane wysokie zarobki
Tel. 071 733 04 97, praca@promedica24.pl sms 666 096 760 - 071
733 04 97
Opiekunki osób starszych - praca
w Niemczech, wysokie zarobki,
zwrot kosztów podróży, umowa o
pracę. Dowiedz się więcej:office@
globalservicema.pl - 74 85 13 082
Oriflame - wpisowe 0 zł +
nagrody 20-30-40 zł, oraz atrakcyjne nagrody. Jeśli chcesz się
zapisać do Oriflame zapraszam,
a umówimy się na spotkanie. Zrób
sobie prezent na Walentynki - 500
028 955
Pan do opieki w Niemczech - Szukam Pana do opieki w Niemczech.
J. niemiecki komunikatywny i
umiejętność gotowania. Szukam
uczciwego i solidnego zmiennika.
Zdjęcie i parę słów o sobie proszę
kierować na maila - rossa32@
wp.pl
Parkingowy Karpacz - Praca
od zaraz na Parkingu w Karpaczu
Górnym -wymagana dyspozycyjność - 693 429 971
Personel do restauracji - zatrudnię kucharzy, pomoce kuchenne
oraz kelnerów/ki do pracy na stałe
w Karpaczu - 606 303 883
Pilnie zatrudnię - Jeśli masz
dostęp do Internetu to jest to praca
dla Ciebie. Kontakt: wojtex81@
o2.pl - 663 360 629
Pomoc kuchenna - osobę z umiejętnością gotowania, bez nałogów
zatrudnię. Praca w Karpaczu. Dla
osób z J.G. możliwy transport - 609
719 841
Poszukiwany DJ na ostatni
weekend kwietnia. Wszelkie zgłoszenia proszę kreować pod adresem: LukaszSarzynski@gmail.com
prześle więcej informacji - LukaszSarzynski@gmail.com
Poszukuję partnerów do biznesu. Branża finansowa. Dochód
prowizyjne. Najwyższy na rynku.
Masz działalność gospodarczą i
chcesz poszerzyć o nowe produkty
napisz: slawek56@vp.pl Odpowiem
na poważne oferty
Potrzebny programista - zatrudnię informatyka będącego napisać
system portalowy jak polskajazda.
pl info: klamecki@gmail.com - 792
846 133
Praca - Holandia - Praca w Holandii. Umowa podpisywana w biurze.
ALMA VAR, Jelenia Góra, ul. Karola
Miarki 52, od pon.do piątku - 8-16
- 075 647 44 02
Praca - odstąpię pracę na parę
miesięcy w Niemczech przy zwierzątkach egzotycznych inf. Mariusz
- 609 529 309
Praca dla pań - ekskluzywne
nocne kluby - Skandynawia - 693
598 098
Praca dla uczniów - SPS Usługi
Polska sp. zo.o ( Lubań), poszukuje
uczniów/studentów szkół zaocznych bądź wieczorowych na okres
1-2 m-c przy porządkach na hali
prod. Praca w Radomierzycach 756 464 011, 519 815 465

Praca dodatkowa - możliwość
rozwoju SPRAWDŹ - 503 810 304

Roznoszenie ulotek - na terenie
Cieplic i okolic - 665 163 087

Praca niepełnosprawni - KSON
zatrudni osoby niepełnosprawne
do telepracy kontakt na email:
telepracakson@gmail.com - 511
114 283

Sklep odzieżowy zatrudni - sklep
z odzieżą damską zatrudni w charakterze sprzedawcy kontakt: sklep
Atlantic ul. 1-go maja 46 jelenia
góra - 795 509 503

Praca od lutego - Praca w branży
finansowej. Wymagana wykształcenie średnie, prawo jazdy kat
B, niekaralność. Praca od lutego!
rekrutacjajg.hmi@gmail.com - 793
283 056

Spawaczy mig mag - Firma w
Wojcieszycach k/ Jeleniej Góry
zatrudni spawaczy. Spawanie
punktowe - MIG MAG - 603 224
439

Praca parkingowy - Praca od
zaraz na Parkingu w Karpaczu
Górnym - wymagana dyspozycyjność - 693 429 971
Praca w domu od zaraz - Jeżeli
posiadasz komputer, dostęp do
Internetu i chęć zarobienia to
jest to praca dla ciebie. Zapewniam darmowe szkolenie i pomoc.
Poważne oferty na adres edytanova@onet.pl
Praca w Holandii dla pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje
Panie od 18-26 roku życia do pracy/
staż przy pomidorach-uprawa
szklarniowa - 75 75 23 230
Praca w sportowym - Mężczyznę
w wieku do 24l., Wykształcenie
średnie, do pracy w charakterze
doradcy klienta w sklepie sportowym. CV + zdjęcie prosimy
przesyłać na adres: msportjg@
interia.pl - 0
Pracownik biurowy z b.dobrym
niemieckim, CV i LM na mail: rekrutacja-jg@o2.pl - 502 258 815
Pracuj lub współpracuj - jako
agent ds odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne, jasne zasady,
możliwość awansu. Zapraszam do
współpracy z profesjonalną firmą 693 498 998
Programista - Zatrudnimy
programistę. Wymagania: język C,
C++, SQL znajomość środowiska
RedHat Linux, bazy Informix, język
angielski, możliwość podróżowania. Oferty na adres: kontakt@jzo.
com.pl - 75 75 39 127
Przedstawiciel bankowy praca dla dużego Banku. Umowa o
pracę, pełen etat, szkolenie. Wymagane doświadczenie w sprzedaży,
prawo jazdy, zaangażowanie. CV
prosimy przesłać na adres: cv@
promore.pl w tytule: JG/PB - 58
78 158 800
Przedstawiciel handlowy Firma Branży Spożywczej poszukuje przedstawiciela handlowego
mile widziane doświadczenie.
CV prosimy przesyłać pod adres
augustolimaro@op.pl - telefon od
13-15. - 075 64 35 335
Przedstawiciel handlowy preferowane: doświadczenie w
branży spożywczej, znajomość
rynku, motywacja - 600 950 471
Przedstawiciel, prelegent poszukujemy osób w wieku min.25
lat do pracy w renomowanej firmie
Benedica z Jeleniej Góry więcej na
stronie internetowej firmy CV i list
motywacyjny prosimy wysyłać na
adres: praca@benedica.pl - 502
376 448
Przedstawicieli - poszukuję
do współpracy przedstawicieli z
doświadczeniem - 509 029 334
P r z e p r o wa d z k a - p i l n i e
potrzebna ekipa 2-4 mężczyzn
do pomocy przy przeprowadzce
na terenie Jeleniej Góry. Można
dzwonić i SMS-ować! 3-5 godzin
pracy - 601 405 635
Przyjmę do radio taxi - przyjmę
do nowo powstającej korporacji
taxi. kontakt e-mail pitergreen@
wp.pl
Rąbanie drewna - szukam
doświadczonej osoby do szykowania drewna, załadunku - 512
170 233
Recepcja - Karpacz - „Pałac Margot” w Karpaczu przyjmie osobę
z doświadczeniem i znajomością
języka obcego na stanowisko
recepcjonista. CV ze zdjęciem
proszę przesyłać na adres biuro@
palacmargot.pl - 609 239 035
Recepcja - Karpacz - wymagane
doświadczenie na stanowisku
recepcjonista/tka, obsługa komputera i sprzętów biurowych, komunikatywny j. niemiecki. Prosimy o
przesyłanie CV na adres: a.jawor@
tarasywang.pl
Recepcjonistka-hotel*** Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu
zatrudni Recepcjonistkę - 605
154 020
Remont - szukam solidnej firmy
do kompletnego remontu mieszkania w Karpaczu. - 757 122 256

Specjalista ds. sprzedaży - do
pracy w salonie Orange w Lubaniu - e-mail: tomasz.mazur@tell.
pl - 501 224 228
Sprzedawca - zatrudnię do
pracy w sklepie obuwniczym w
Jeleniej Górze. CV proszę kierować
na adres:malybucik@o2.pl - 727
228 323
Stacja BP - kasjer-sprzedawca
- Stacja BP zatrudni na pełen etat
kasjerkę. Szkolenie na miejscu nie
wymagamy doświadczenia. CV
na email 470@bpsc.nazwa.pl - 75
75 41 242
Strony internetowe - Zatrudnimy
osoby do tworzenia stron internetowych, wymagana znajomość
obsługi PhotoShop, języka PHP,
java script wraz z biblioteką JQuery
- 75 64 22 250
Szukam brygady lub firmy - do
budowy domu do stanu surowego
zamkniętego w Siedlęcinie, od
czerwca - 698 843 210

Zatrudnię panią do 35 lat - na
stoisko z garniturami. Praca na
pełen etat w godzinach od 10 do
19 - 75 64 37 968
Zatrudnię spedytorkę do obsługi
transportu międzynarodowego, biegła znajomością w mowie i piśmie
j. niemieckiego lub angielskiego,
obsługa komputera. CV i list motywacyjny na biuro@wtg-transport.
pl - 075 64 66 371

Zatrudnimy doradców - (kandydatów) finansowych. Najwyższe
prowizje na rynku. Nienormowany
czas pracy. Mile widziane osoby po
25 roku życia. CV wyślij: rekrutacja.
dolnyslask@profity.com.pl

27 lat, doświadczenie w handlu
- uprawnienia na wózki widłowe,
prawo jazdy kat. B, D - 605 038
511

Zatrudnimy kucharza - restauracja w Świeradowie zatrudni
samodzielnego kucharza - 668
308 538
Zlecę napisanie prezentacji
- z języka polskiego na temat
„Fenomen prozy Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw sylwetkę
r e p o r t e r a i w y b r a n e t e k s t y. ”
adamd.15@wp.pl - 693 098 421
Zlecę transport - potrzebuję
przywieźć paczkę z okolic Tarnowa
do Jeleniej Góry wymiar około
250x130x130 waga około 100 kg
jako kurs powrotny - 691 557 044

Szukam dziewczyny - ulotki - do
rozdawania ulotek 7 zł./ h - 2, 3
razu w tygodniu po 2, 3 godziny od
zaraz - 663 860 006

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Współpraca - dystrybucja produktów odżywczych i suplementów
diety - 691 967 676
Współpraca - Nawiążę współpracę z osobą zainteresowaną
działalnością ubezpieczeniową i
bankową. Wymagania: min. 25 lat,
wykształcenie min. średnie, niekaralność. - 603 055 959
Współpraca - szczegóły pod
adresem: twister-ek@wp.pl - 668
978 762
Wynajmę zespół muzyczny na
ostatni weekend kwietnia. Wszelkie
zgłoszenia proszę kierować pod
adresem: LukaszSarzynski@gmail.
com prześle więcej informacji
Z działalnością (VAT) - Poszukuje
fachowca (firma jednoosobowa) do
realizacji małych projektów budowlanych - 669 755 260
Zakłady blacharskie - interesuje
mnie współpraca z zakładem blacharsko lakierniczym na trasie Jelenia Góra - Sobieszów. Zajmujemy
się uzyskiwaniem odszkodowań
za uszczerbek na zdrowiu - 785
135 590
Zakłady blacharskie - zapraszam
do współpracy zakłady blacharskolakiernicze, wysokie prowizje - 509
029 334
Zakłady lakiernicze - poszukuję do współpracy na umowie
agencyjnej właścicieli zakładów
lakierniczych - 509 353 713
Zaocznych i absolwentów praca od pn do pt. nie wymagamy
doświadczenia - szkolimy bezpłatnie. 400 - 600 zł. tygodniowo. Cyfra
+ - 501 665 790
Zatrudnię kierowcę - ciągnika
siodłowego. staż - min 5 lat, znajomość języka niemieckiego . mile
widziane osoby z wykształceniem
mechanicznym. Miejsce zatrudnienia Kowary 58-530 - 691 772 332
Zatrudnię kierowcę C+E na etat
oraz mechanika kierowcę na 1/2 lub
3/4 etatu. Wymagane doświadczenie 3 lata w przewozach międzynarodowych na dużych zestawach,
karta kierowcy, proszę o kontakt
17-18 - 603 643 228
Zatrudnię księgową - od zaraz
z doświadczeniem do prowadzenia
książki przychodów i rozchodów
oraz kadr. Na pół etatu lub umowę
zlecenie. e-mail: phuwtg@interia.pl
- 075 64 66 371, 607 661 216

24 latka - email magdziab11@vp.pl
- 783 911 093
26 lat, dyspozycyjny - punktualny,
bez nałogów jako brukarz, murarz
kamień, posiadam też pracowniczą
książeczkę zdrowia - 500 278 963

Zostań konsultantem Oriflame zarabiaj na sprzedaży kosmetyków
zysk 30% marży - 606 638 894

Wspólnika szukam - szukam
odpowiedzialnej osoby mogącej
niewiele zainwestować, praca w
handlu akupr@wp.pl

24 latek - podejmie każdą pracę od
zaraz - 724 111 903

Zatrudnimy do pracy agentów
ubezpieczeniowych. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail:
praca@centim.pl - 501 039 202

Szukam DJ na wesele - w terminie
26.o6. propozycje proszę kierować
na maila kubus2203@wp.pl - 504
436 072

Walidator kodu - wymagania:
język C, C++, SQL znajomość
środowiska RedHat Linux, bazy
Informix, język angielski, możliwość podróżowania. Oferty na
adres: kontakt@jzo.com.pl - 75
75 39 127

24 lata, auto, kat. B - z własnym
s a m o c h o d e m , b e z n a ł o g ó w,
podejmę pracę dorywczą lub na
dłużej, najchętniej jako kierowca
lub jako pomocnik na budowę lub
inne propozycje GG 5000175 - 695
475 628

Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Roboty dekarsko - blacharskie,
ciesielskie, zbrojarskie w firmie
lub prywatnie - umowa o dzieło
- 691 301 867

28 lat - handlowiec, prawo jazdy B,
duże doświadczenie w handlu i pracach wykończeniowych (łazienki)
posiadam poświadczenie bezpieczeństwa - 506 140 864
28 latek chętny do pracy - składanie
mebli. Konserwator, budowlanka.
Pomoc w pensjonacie z zakwaterowaniem jak i wiele innych zajęć
- 722 246 498
32 - latek - podejmie prace fizyczną,
jako pomocnik na budowie, konserwator, produkcja, lub inną. Posiadam uprawnienia na wózki widłowe,
prawo jazdy kat.B, dyspozycyjny,
bez nałogów - 885 303 715
35 lat, prawo jazdy - grupa inwalidzka - 691 731 316
36 lat, kobieta - Jestem na III roku
pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji. Mam doświadczenie w pracy
z dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi - 660 031 858
40 latek - podejmę prace jako
pomocnik budowlany monter LAN,
sat itp. od zaraz - 794 373 764
Absolwent administracji - 24
lata, odpowiedzialny, sumienny.
Podejmę pracę, najlepiej w charakterze pracownika biurowego - 605
275 631
Aktywna kobieta - z dobrą
znajomością j. niemieckiego, prawem jazdy, własnym autem - 509
908 822

23 letni murarz z doświadczeniem
podejmie się prac budowlano
- remontowych - kompleksowo
- 516 048 225

Ambitny 20-latek - doświadczenie
w transporcie towaru, magazynu,
prawo jazdy kat. B - 785 560 080

Jako pomocnicy budowlany - na
budowie lub pomocnik piekarza
- 500 336 915

Auto-Cad - kreślę w AUTO-CAD,
podejmę pracę dodatkową, inwentaryzacje, projekty - 726 601 819

Kierowca B, C, D, E - 45 lat.
Duże doświadczenie po unii.
Karta kierowcy, kurs na przewóz
rzeczy i osób, niekaralność,
psychotesty. Kraj lub zagranica
- 504 122 203

B, C - oraz uprawnienia na przewóz
rzeczy. Jestem doświadczony i
dyspozycyjny - 600 055 024

Kierowca szuka pracy - posiadam prawo jazdy kategorii B, w
hurtowni - 510 543 478
Tynkarz maszynowy - 20 lat
praktyki szuka pracy - 782 260
009
17 letnia dziewczyna - szukam
pracy w Jeleniej Górze - przyjmę
każdą pracę, bo zależy mi na
zarobkach - 504 333 670
18 lat - chętnie podejmę prace na
weekendy i ferie jako kelnerka,
pomoc kuchenna itp. odbyte 2
letnie praktyki - 691 237 048
18 lat ucząca się - podejmie pracę
na ferie, weekendy, dyspozycyjna,
(doświadczenie w kelnerstwie) 794 929 036
19 lat, prawo jazdy - jestem uczniem
LO (III klasa) możliwości zarobienia
na własne kieszonkowe. Dostępny
w weekend i po 16 w tygodniu - 601
874 603
2 dziewczyny 16 lat - szukamy
pracy na ferie: sprzątanie domów,
biur, roznoszenie ulotek, jako
hostessy, wyprowadzanie zwierząt,
opiekowanie się dziećmi od 4 lat 727 619 641/665 660 786
22 lata średnie wykształcenie
- ukończony staż w biurze, zarejestrowana w PUP, posiadam książeczkę sanepidu - 726 505 417
23 latek - każdy rodzaj pracy,
prawo jazdy kategorii B i C - 693
516 987
23 letnia kobieta - młoda, dyspozycyjna, uczciwa kobieta podejmie
pracę. Posiadam prawo jazdy kat. B
(sprzedaży bezpośredniej dziękuję)
- 606 699 217
24 lata, angielski, kat. B - język
angielski, prawo jazdy kat. B,
znajomość komputerów (certyfikat
ECDL). Podejmę każdą prace od
zaraz - 512 262 868

Barman - „Swieżo” po kursie na
barmana z obsługa kasy fiskalnej,
podejmie od zaraz pracę - 606
796 020
Barman/pomocnik - mam
roczne doświadczenie za barem w
Krakowie Alchemii przy ul. Estery
5. Dobrze radzę sobie w grupie,
współpracuję, jestem szybki w
składanych zamówieniach - 796
234 169
Budowlaniec - każda praca odśnieżania, jestem regisiarzem i
nie tylko - 796 415 024
Budowlaniec - prawo jazdy
kat. B + auto gładzie, malowanie,
panele, montaż drzwi itp. - 508
770 483
Budowlaniec - szukam pracy
jestem młody i ambitny - dobry
fachowiec, dokładny - 785 684
323
Chętnie podejmę pracę - mile
widziany serwis ogumienia - 691
049 677
CNC operator wycinarki laserowej
- znajomość programów do tworzenia planów na wycinarki, prawo
jazdy kat. B - 693 622 005
Cukiernik ze stażem - cukiernik
podejmie pracę w cukierni - 696
554 083
Do pracy przy zbiorach - dwóch 18
latków podejmie prace przy zbiorach w Niemczech - dobra kondycja
fizyczna - 781 288 250
Dorywcza praca na ferie chciałbym podjąć jakąś dorywczą
pracę na okres ferii zimowych - 666
855 555
Doświadczony kierowca - wiek
29 lat duże doświadczenie w prowadzeniu aut dostawczych - b.
dobra topografia Jeleniej Góry i
okolic. Nie karany bez nałogów.
Prawo jazdy kat B, B+E - 695
924 988
Dozorca - policjant na emeryturze szuka zatrudnienia jako stróż,
dozorca - 692 885 264
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Dozorca konserwator - szuka
pracy na telefon lub stałej - Karpacz
i okolice - 691 795 109

Kierowca - magazynier - dyspozycyjny, bez nałogów, 30 lat - 515
972 368

Dwóch panów w średnim wieku
- zmotoryzowani podejmą rożne
prace - 667 264 181

Kierowca - operator - kat C,
posiadam kurs na przewóz rzeczy. lub jako operator koparkoładowarki. Wykształcenie średnie
handlowe - 506 452 531

Dyspozycyjna 28 letnia kobieta
- pilnie podejmie pracę. Posiadam
kat. B, znajomość kasy fiskalnej
oraz komputera. Firmom Ubezpieczeniowym dziękuję za oferty - 609
584 282
Dyspozycyjna kobieta - na terenie JG lub okolic - 518 075 359
Dyspozycyjny - mam 22 lata
podejmę prace każdego rodzaju,
posiadam również uprawnienia do
kierowania wózkiem widłowym,
(bez nałogów) - 663 232 280
Dyspozycyjny - prawo jazdy
kategorii B, 28 lat - 695 098 702
Dyspozycyjny - własny samochód osobowy, prawo jazdy kat. B,
niekarany. Podejmę prace w charakterze kierowca, kurier, dostawca,
konserwator - 603 214 922
Dyspozycyjny kat. B, C, E - 22
lata, dyspozycyjny, kurs na przewoź
rzeczy, ważne, psychotesty kat B,
C, E - 667 383 292

Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe, posiadam prawo jazdy kat.
B - 668 947 802

Kierowca A, B, C, E - znajomość
języka niemieckiego, topografia
całej Europy, Anglii - wieloletnie
doświadczenie nie wykluczam
podwójnej obsady na trasach międzynarodowych - 694 054 544

Mam II grupę niepełnosprawności,
wykształcenie średnie, prawo jazdy,
uprawnienia do spycha, znam niemiecki w stopniu komunikatywnym.
Doświadczenie jako sprzedawca.
Jestem sprawny manualnie - 757
212 276 lub 500 111 069

Kierowca B, C, C+E - podejmę
prace jako kierowca w transporcie międzynarodowym, prawo
jazdy B,C,C+E, kurs na przewóz
rzeczy, psychotesty, karta kierowcy. Doświadczenie dwa lata,
na plandekach, wywrotkach - 669
948 088
Kierowca B, C, D, E - 45 lat.
Duże doświadczenie po unii. Karta
kierowcy, kurs na przewóz rzeczy
i osób, niekaralność, psychotesty.
Kraj lub zagranica - 504 122 203
Kierowca B, C, D, E, (digital
tacho) + uprawnienia na wózek
widłowy + własny bus blaszak maxi
podejmie pracę na skoczka - 515
604 999

Dziewczyna 24 lat - z wykształceniem wyższym ( Zarządzanie
i Marketing) doświadczenie w
handlu, w pracach biurowych, bdb.
znajomość komputera, prawo jazdy
kat. B - 781 024 273

Kierowca B, C, E - kierowca z
doświadczeniem 10 letnim, aktualne badania i karta kierowcy
podejmie prace na busa lub tir-a
- 502 349 563

Elektryk Sep - doświadczony
elektryk poszukuje pracy uprawnienia SEP do 1 kV + upr. Palacza
- 609 480 749
Fizyczny bądź inny - 21 latek
podejmie pracę od zaraz - 796
337 901
Franczyza - współpraca Podejmę współpracę ze sklepami
spożywczymi zainteresowanymi
udziałem w sieci. - 889 113 746
Hydraulik - bogate doświadczenie w branży - 664 810 257
Inżynier Elektronika - po Politechnice Wrocławskiej uprawnienia
SEP E+D szuka pracy w zawodach
technicznych - 503 169 359
Jako brukarz - pomocnik murarza w okolicy Jeleniej Góry - 724
706 106
Jako kadrowa - znam dobrze Płatnika, prawo pracy - 793 920 829
Jako kierowca kat. C - sumienny,
uczciwy, punktualny, jestem również mechanikiem - 785 243 678
Jako kucharz lub pokojowa - lub
jakiejś innej dziedzinie - 757 617
436
Jako pomocnicy budowlany - na
budowie lub pomocnik piekarza 500 336 915
Jako sprzedawca - mam 2 letnie doświadczenie w handlu lub
jako ochrona w markecie - 784
629 446
Jako sprzedawca - w sklepie z
odzieżą, znajomość kasy i czytnika
kart płatniczych - sumienna, od
zaraz - 782 355 276
Jako sprzedawca kasjer - Jako
sprzedawca kasjer - 721 805 478
Jestem na zasiłku - przedemerytalnym. Chętnie podejmę pracę
- 796 359 036
Jestem po szkole zawodowej - o
kierunku sprzedawca. Uczę się
zaocznie, co dwa tygodnie mam
szkołę. Poszukuję pracy od zaraz
- 691 777 897
Każda praca - na ferie a potem na
weekendy - 600 246 453
Kelnerka - barmanka - tylko na
weekendy - 609 071 450
Kelnerka, pokojowa - 23 lata,
miła, uczciwa, pracowita, dyspozycyjna w godz. 7-16 - 792 876 441
Kierowca - doświadczony kierowca kat B, C pilnie podejmie
pracę - 517 708 704
Kierowca - i nie tylko mogę pracować na budowie - 721 320 946
Kierowca - kat. B - mam, własne
auto Renault Scenic i uprawnienia
na wózki widłowe, spalinowe i
elektryczne - 601 877 592

Mam 19 lat - w godzinach od
15 do 20. Szukam różnorakiej
pracy. Szybko się uczę - www.
czarna22101@wp.pl

Kierowca - pełne uprawnienia
C + E - lubię jeździć, dbam o auto
- 669 571 943

Dyspozycyjny - kat. B - poszukuje pracy jako kierowca lub praca
na hali chętny chłonięcia wiedzy
z różnych dziedzin pracy - 784
540 729

Elektryk C+E - każdą fizyczną
- 24 lata, wykształcenie średnie
- pełne Elektryk, kurs przewóz
rzeczy ADR. Własny ekonomiczny
samochód osobowy, niekarany, bez
nałogów. Każda praca fizyczna od
Pn do Nd - 692 608 409

Mam 19 lat - auto, podejmę pracę
na weekendy oraz ferie, dyspozycyjny, okolice Gryfowa Śląskiego
- 667 743 529

Kierowca B, C, magazynier
- dyspozycyjny, wykształcenie
pomaturalne - 505 288 212
Kierowca C + E - szukam pracy
na trasach krajowych, posiadam
aktualne badania i kurs na przewóz
rzeczy, brak doświadczenia na E 791 157 799
Kierowca C+E - wiek 36 lat,
5 lat w transporcie międzynarodowym, aktualne badania, karta
kierowcy, przewóz rzeczy, ADR +
cysterny- chętnie w systemie 4/1
- 502 188 655
Kierowca kat. B - dyspozycyjny
lat 28. Okolice Świeradowa, Gryfowa - 605 516 596
Kierowca kat. B - mam 20 lat,
mam doświadczenie w jeździe
busami. Interesuje mnie np. praca
kurierska - 721 547 380
Kierowca kat. B - w hurtowni,
transporcie - 691 975 674
Kierowca szuka pracy - posiadam prawo jazdy kategorii B, w
hurtowni - 510 543 478
Kierowca z autem - B, C podejmie pracę. Dysponuję też Mercedesem 124 na dojazdy i podróże
- 792 171 410
Kobieta - każdą pracę od zaraz
- 798 187 641
Kolportaż ulotek - przeprowadzę profesjonalny kolportaż ulotek
i gazetek reklamowych na terenie
Jeleniej Góry - szybko i solidnie 505 395 801
Krawcowa - z doświadczeniem
szuka pracy najchętniej w domu,
własna maszyna - 669 830 249
Księgowa - podejmie pracę w
poważniej firmie - 604 168 762
Kucharz - sezonowo-ferie lub
kierowca busa - doświadczenie
w tym i w tym - student 23l. - 782
331 067
Kuchnia - podejmę pracę w
kuchni jako: - pomoc kuchenna,
- zmywak. Wykształcenie mam
zawodowe - 693 674 983
Kurier i nie tylko - odpowiada mi
każda praca, prawo jazdy kat. B
pracowity, dyspozycyjny, uczciwy
- 601 491 955
Magister pielęgniarstwa - szukam pracy na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Posiadam doświadczenie w
pracy w NZOZ, oddziale nefrologii
dziecięcej jak również na OIT dla
dzieci - 757 130 842
Małżeństwo podejmie pracę za granicą jako opiekunowie osób
starszych, może być z gospodarstwem (Niemcy). Możemy pracować za jedną pensję nowacka4@
op.pl
Mam 16 lat i chętnie podejmę
pracę na feriach, bądź potem na
weekendy lub wieczory. Może to
być praca kelnerki bądź pomocy 500 401 240
Mam 17 lat - podejmę się pracy na
ferie - 726 859 693

Mechanik samochodowy doświadczenie zawodowe - 695
624 910
Mężczyzna kucharz - pomoc
kuchenna lub pizzer podejmę pracę
na terenie Jeleniej Góry Cieplic 513 048 307
Mgr historii - kilkanaście lat pracy
w szkole, podejmę pracę - najlepiej
zgodną z wykształceniem (p.j.
kat.B). - 603 367 256
Młoda - [na czarno] najlepiej na
okres 1-2 miesiące, szybko się
uczę i dużo umiem, pracowałam
jako kelnerka, pomoc kuchenna,
pokojówka, kasjer sprzedawca,
mam 23 lata - 724 905 599
Młoda - w charakterze sprzedawcy, posiadam trzyletni staż,
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, dyspozycyjna czasowo - 793
399 127
Młoda dziewczyna - poszukuje
pracy na terenie Jeleniej Góry na
weekendy lub na okres ferii, ukończone 18 lat - 693 217 736
Młody 19 latek - podejmie prace
jakakolwiek w okolicach Jeleniej
Góry - Cieplic od zaraz, dyspozycyjność - 514 488 546
Młody 20 lat - kat. B - podejmę
się jakiejkolwiek pracy, chętnie
się czegoś nauczę. Mam średnie
wykształcenie i posiadam prawo
jazdy kat. B - 503 599 782
Młody, ambitny - 20 lat, szybko
uczący się, nabierający nowych
doświadczeń - 725 079 753
Młody, dyspozycyjny - prawo
jazdy kat, B, C, E, przewóz rzeczy,
tacho cyfrowe, podejmie się każdej
pracy - 783 546 185
Młody, dyspozycyjny - wykształcenie średnie, obsługa komputera,
znajomość języka angielskiego,
prawo jazdy kat. B niewielka znajomość budowlanki - 793 212 533
Monter okien - podejmę prace
jako monter okien i drzwi - regulacja, obróbka itp. - 796 363 667
Monter PCV - montaż, regulacja
okuć, wymiana szyb, konserwacja
- 663 368 823
Na budowę - pracowity - młody
podejmie pracę w budowlance posiadam doświadczenie - 782
446 782
Na budowie - mam 37 lat jestem
samodzielnym pracownikiem, 15
lat stażu - 609 860 280
Na budowie - na terenie J. Góry lub
Karpacza - praca przy wykończeniach, układam łupki na ścianach
i zewnątrz - 787 600 915
Na czerwiec i lipiec - typu: pilnowanie dzieci, pomoc kuchenna
w barze lub restauracji itp. - 667
446 419
Na ferie - 19 lat, pracowity. Podejmę
na okres ferii. Z książeczką sanepidowską - 693 255 093
Na ferie - młody - pilnie poszukuję
pracy na ferie, 17 lat, dyspozycyjny
- 693 078 841
Na weekendy - szukam pracy
na weekendy jako kelnerka, barmanka, opiekunka - najlepiej
Karpacz lub okolice - studentka
- ala434@op.pl
Na weekendy lub popołudnia mam 18 lat - 785 114 048,757
132 035
Natychmiast podejmę - pracę
jako kelnerka, pomoc kuchenna lub
w innej dziedzinie w Jeleniej Górze
lub okolicach (jestem z Pasiecznika). Wykształcenie średnie,
obsługa komputera - 723 699 359
Od połowy lutego, od marca kobieta, 25 lat, praca biurowa lub
inna (recepcjonistka, referent) bez
akwizycji i sprzedaży bezpośrednio
- aniolek22b@op.pl
Od zaraz - 20 letnia poszukuje
pracy stałej lub dorywczej. Panom z
propozycjami sponsoringu dziękuję
- 783 275 008

Od zaraz - bezrobotny z grupą,
średnie, prawa jazdy, kilka kursów
i szkoleń - 792 231 058
Od zaraz - jako budowlaniec, praktyka - 722 104 012
Od zaraz - mężczyzna 42 lata
podejmę pracę na budowie znam
się na elektryce i nie tylko - 519
797 071
Od zaraz 17 latka - uczennica
zespołu szkół ekonomiczno turystycznych - od zaraz podejmie się
każdej pracy - 726 247 002
Od zaraz na budowie - gładzie,
hydraulika, regipsy, malowanie,
itp. - 605 886 197
Od zaraz w Karpaczu - podejmę
każdą prace, wykształcenie średnie
- 722 053 915
Opłacalny pracownik - młody
emeryt, ukończone kursy i szkolenia wynikające z ustawy o ochronie
informacji niejawnych, wykształcenie - średnie techniczny, może być
na 1/8 etatu - Oferty na e-mail:
mutant69@op.pl
Pani do sprzątania - pracowitość i
uczciwość 100% - 796 858 784
Piekarz - z kilkunastoletnim
doświadczeniem szuka pracy - 781
951 965
Pielęgniarka - II-ga grupa NP,
liczne kursy, masażystka, znajomość pracy w dziale kadr - 609
492 718
Pilnie poszukuję pracy - np. w
nocnym dozorstwie - ochronie,
przedstawicielstwie itp. - 507 932
248
Pilnie poszukuję pracy - Studentka zaoczna szuka pracy, odpowiedzialna, dyspozycyjna osoba.
Tylko Szklarska Poręba - email:
ewelinuus@op.pl
Pilnie poszukuję pracy - średnie
wykształcenie, kurs fryzjerski,
jestem dyspozycyjna. 37 lat. Zainteresowanych proszę o pilny kontakt - 757 514 400
Pilnie pracy na ferie - młody,
dyspozycyjny i szybko się uczący
poszukuję jakiejkolwiek pracy na
ferie. Posiadam doświadczenie w
gastronomii i jako kelner. Posiadam
także prawo jazdy kat. B - 691
634 733
Pilnie szukam pracy - w charakterze murarz, tynkarz, malarz - 697
052 639
Po mechaniku - obeznanie mam,
szukam pracy w Jeleniej i okolicach, nie koniecznie jako pracownik warsztatu mechanicznego.
Możliwość wysłania CV - 697
103 586
Podejmę fizyczną pracę - w okresie od 1,02,2010 do 28,02,2010r
posiadam uprawnienia na wózki
widłowe, suwnice s1,kotły parowewodze, prawo jazdy, radzę sobie
z komputerem, mogą być zmiany
- 792 731 858
Podejmę każdą - mam 35 lat,
pracowałem na budowach, przy
wycince drzew, na dzień dzisiejszy
podejmę każdą pracę [niepijący] 782 565 046
Podejmę każdą pracę - w godzinach po południowych pn-pt. Student doświadczenie w mechanice
(ukończone technikum mechaniczne) - 726 639 753
Podejmę każdą pracę - posiadam
uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, prawo jazdy kat.
„B”, Wykształcenie średnie - 603
176 625
Podejmę od zaraz - Jestem 21
letnią kobietą. Poszukuję pracy
najlepiej na stałe. Może to być
Casino, biuro (już pracowałam),
sklep odzieżowy lub prowadzenie
domu. Praca za granicą też mnie
interesuje. - 793 721 440
Podejmę pracę - cały etat gastronomia, jednozmianowa,
obsługa kasy fiskalnej, komunikatywność - 516 700 679
Podejmę pracę biurową - młoda,
ambitna, komunikatywna, mobilna,
po szkole ekonom.- admin. w
trakcie studium Rachunkowości(zaocznie). 2 lata doświadczenie
w obsłudze klienta, pr. biurowo kadrowe - 661 842 884
Podejmę pracę na ferie np..
odśnieżanie na terenie Sobieszów
- Cieplice - 796 913 703 lub 507
754 576
Podejmę się - szukam pracy
na kuchni lub pizzerii, pół roczne
doświadczenie lub do sklepu,
obsługa komputera, naprawy na
pewno nie zawiodę najlepiej Szklarska Poręba - 726 858 989

Podejmę się każdej - dodatkowej, umiejętności kafelkowania,
malowania, szpachlowania, panele,
regipsy itd. - 697 200 025
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Pracownik fizyczny - 21 latek
podejmie pracę jako pracownik
fizyczny bądź innej - 769 337 901

Pokojowa - na terenie Karpacza
- 694 315 156

Praktyki - poszukuję praktyk
jako fryzjerka. 2 klasa gimnazjum
OHP - 726 867 881

Pokojowa - pomoc kuchenna jestem osobą pracowitą, ambitną
poszukuję pracy wraz z zamieszkaniem - 723 967 982

Prawie zdesperowany - doświadczenie w: stolarstwie meblowym,
barman, sprzedawca. Zdolności
manualne, kat. „B” - 606 252 219

Pomoc kuchenna - mam doświadczenie jako kucharz 4 lata - 667
417 496

Prawo jazdy kat. B - wykształcenie średnie - 665 304 505

Pomoc przy domu - 27 latek,
odśnieżę, posprzątam i inne
pomoce w domu [ugotuję] - 792
473 415
Pomocnik - remontowy i nie tylko,
mam ukończone 16 lat i poszukuję
pracy na ferie - 726 505 586
Pomocnik na budowę - pracowałem jako pomocnik dekarza - 513
204 628
P os ia d a m p r a w o j a z d y k a t .
B - własne auto, wykształcenie
średnie, doświadczenie w handlu
- 667 354 359
Poszukuję pracy chałupniczej może być składanie długopisów lub
sztuczna biżuteria - 669 179 190
Poszukuję pracy na weekendy w
obrębie Jeleniej Góry - ukończone
18 lat - 697 217 736
Poszukuję pracy od zaraz - wieloletnie doświadczenie w Polsce jak
i za granicą fachowiec budowlaniec
- 696 477 997
Potne, porąbie drzewo - Potne,
porąbie drzewo - 501 962 911
Praca biurowa - kobieta 25 lat
szuka pracy. Znajomość komputera, urządzeń biurowych, prawo
jazdy - 880 469 456
Praca biurowa - młoda (23 l.) dyspozycyjna, pracowita, z wykształceniem, Znajomość obsługi
komputera, pakietu Office, prawo
jazdy. Podejmie pracę w biurze 605 678 032
Praca biurowa - obsługa urządzeń
biurowych, komputera - MSOffice,
Autocad, SolidWorks, język niemiecki, angielski, prawo jazdy kat.
B, C,D - 790 540 290
Praca chałupnicza - podejmę
dodatkową pracę chałupniczą - 669
947 986
Praca chałupnicza - podejmę
pracę - 726 883 262
Praca dla 16 latka - na ferie
(może i dłużej, jeżeli była by ona w
okolicach 15-22) Mogę odśnieżać,
pilnować, roznosić ulotki i wszystko
inne, co mógłby robić 16 latek - 503
453 935
Praca dodatkowa - pilnie - 607
370 615
Praca dorywcza - podejmę się
każdej pracy m.34 lata .Mam pojęcie w elektryce. W dniu: 03.02.2010
; 08.02.2010 ; 13-14.02.2010
; 19.02.2010 ; 24.02.2010 ;
1-2.03.2010 itp. - 886 773 662
Praca dorywcza, stała - kobieta
45 lat, prawo jazdy B, C1, przyczepy j. niemiecki bardzo dobry,
praca w kraju i zagranica - 793
350 680
Praca na nocki - od zaraz
podejmę jakąkolwiek pracę na
nocki - 723 501 757
Praca na pół etatu - najchętniej
w sklepie - gabiiza@o2.pl - 502
538 844
Praca nawet fizyczna - 23 letni
absolwent Pedagogiki O-R technik
weterynarii znający bardzo dobrze
język angielski w mowie i piśmie
podejmie pracę od zaraz. Dyspozycyjny, sumienny i obowiązkowy
- 793 367 303
Praca sezonowa - wyjadę jak
najszybciej do pracy sezonowej
zagranicę - 788 400 210
Praca w kuchni - podejmę pracę
w okolicach Jeleniej Góry/Karpacza. Jestem na drugim roku klasy
gastronomicznej, nie zależy mi na
praktykach, tylko na pracy na ferie
- 721 741 564
Pracę od zaraz - w gastronomii
(stołówka, restauracja (kelnerka,
pomoc kuchenna) umiem gotować
lub w innej dziedzinie. W Jeleniej
Górze i okolicach - 75 78 93 781
Pracowity - 29 lat, kat. B +
własne kombi obsługa komputera
+ j. angielskiego komunikatywny.
Zorganizowany szybko uczący
się. Pilnie podejmę pracę - 509
360 830
Pracownik budowlany doświadczenie 5-cio letnie - 781
957 538

Programowanie cnc - Inżynier szuka dodatkowej pracy przy
programowaniu frezarek numerycznych w systemie Fanuc, programowanie z postprocesora lub pisanie
programów ręcznie, znajomość
EdgeCama i SolidWorksa. - 663
164 547
Proszę o zatrudnienie - Podejmę
się dosłownie każdej pracy, ale za
w miarę godziwe pieniądze. Kasia
Dzwonić o każdej porze. Jestem
dyspozycyjna, uczciwa i pilnie
potrzebna mi praca - 501 803 578
Przyjmę każdą pracę - na popołudnie i weekendy - 726 753 962
Ratownik WOPR - podejmę
pracę ratownika wodnego, dyspozycyjny, posiadam kurs KPP - 663
241 353
Roznoszenie ulotek - studentka
studiów dziennych podejmie pracę
przy roznoszeniu ulotek. Jestem
osobą solidna i dyspozycyjną - 724
128 843
Serwisant komputerowy - chciałbym podjąć pracę w serwisie komputerowym, kafejka internetowa,
odbieranie telefonów. Zarobek
minimum 1500 zł. netto. Mam
21 lat nie karalny po technikum
informatycznym - mariuszklap@
wp.pl - 725 784 514
Spawacz + wózki widłowe - jestem
dobrym spawaczem z uprawnieniami 111-135-136 ponadto posiadam uprawnienia na wszystkie
rodzaje wózków widłowych - 884
100 673
Sprzedawca - kobieta szuka
pracy jako sprzedawca lub innej.
Biegła obsługa kasy fiskalnej i
komputera. Praktyka w handlu i
gastronomii - 696 454 104
Sprzedawca - mam 19 lat,
jestem osobą miłą i uczciwą.
Poszukuję pracy jako sprzedawca
- 667 122 611
Sprzedawczyni - jako kasjerka
sprzedawca, posiadam doświadczenie w obsłudze kas fiskalnych,
jestem osoba młoda i szybko
ucząca się - 501 466 936
Stopień niepełnosprawności lekki - mężczyzna 55 lat, szuka
p r a c y / k o n s e r w a t o r, o c h r o n a ,
pomoc kuchenna/. Prawo jazdy
B - wykształcenie zawodowe - 600
003 895
Stróż, konserwator - parkingowy
lub inna, szukam pracy na terenie
Karpacza - 693 659 150
Stróż, konserwator, parkingowy
lub inna - szukam pracy na terenie
Karpacza - 506 599 053
Student - uprawnienia SEP
w weekendy i wieczorami - 691
777 674
Student, prawo jazdy A, B, C, E
- kurs na przewóz rzeczy, kartę do
tachografu cyfrowego, uprawnienia
na wózki widłowe. Jestem studentem III roku PWR - 507 287 927
Studentka 20 lenia, kat. B każda dodatkowa praca - 665
773 800
Studentka UE - 25-letnia studentka 3-go roku na Uniwersytecie
Ekonomicznym (zaoczne) kierunek:
ekonomia - 889 490 529
Studentka zaoczna - kobieta
23 lata, wyższe wykształcenie, od
zaraz - 724 111 906
Studentka zaoczna - Pedagogiki opiekuńczej, doświadczenie
w opiece nad dziećmi i starszymi,
prace biurowe podejmie pracę od
zaraz. Książeczka sanepidowska
- 725 174 274
Studiuję - podejmę dodatkową
pracę - 726 598 277
Sumienna 20 latka - w godzinach popołudniowych. Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
Doświadczenie w pracy z ludźmi
- 601 848 948
Sumienny pracowity - Student
UE w Jeleniej Górze Technik hotelarstwa, podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry e-mail: bartoszkazmierski@gmail.com - 503 330
591
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SZUKAM dodatkowej pracy - bez
umowy. Np. do gastronomii, sprzątanie - 783 747 095
SZUKAM dodatkowej pracy - między służbami ok. 20 dni w miesiącu
- 508 318 956
SZUKAM dodatkowej pracy - popołudniami w weekendy - pani - 515
184 490
SZUKAM pracy - 35 lat, miła niezależna, odpowiedzialna nie palę,
nie piję, posiadam prawo jazdy
kat. B stopień niepełnosprawności,
średnie wykształcenie, uczciwa,
dyspozycyjna - 695 558 175
SZUKAM pracy - jako opiekunka
nad osobą starszą w Niemczech 663 928 238
SZUKAM pracy - mam 33 lata
poszukuję pracy od zaraz - zawód
stolarz, prawo jazdy B, C, uprawnienia na wózki widłowe, kurs elektromechanika. Jestem otwarty na
każdą ofertę pracy - 507 563 841
SZUKAM pracy - Pomocnik budowlany - malarz - delegacje - 667
456 330
SZUKAM pracy - stróż, dozorca,
konserwator - 512 816 876
SZUKAM pracy - zaopiekuję się
domem, posprzątam, poprasuję 697 262 692
SZUKAM pracy dodatkowe lopik_80@o2.pl - 785 211 987
SZUKAM pracy jako dekarz - blacharz, cieśla, zbrojarz w ﬁrmie lub
prywatnie - 691 301 867
SZUKAM pracy w Niemczech - jako
opiekun osób starszych. Znajomość
języka dobra - 691 787 532
TECH żywienia szuka każdej - szukam każdej pracy na kuchni, jako
ochroniarz lub innej - 793 935 722
TECHNIK - matura kat. B - w
Jeleniej Górze bądź okolicach.
shotta89@o2.pl napisz, podeślę
CV - 721 367 308
TECHNIK budowlany - duże
doświadczenie szybkie tempo
pracy - 662 554 120

TECHNIK ekonomista - młoda,
wykształcenie średnie ekonomiczne podejmie pracę. Doświadczenie na stanowisku biurowym,
mobilna - 601 544 597
TECHNIK ekonomista - od zaraz
na umowę o pracę. Staż pracy 35
lat (w handlu i biurze. Grupa inw.
stopień lekki, status bezrobotnej_
- 075 75 52 456
TECHNIK handlowiec - szukam
pracy kobieta, 24 lata, (branża spożywcza odpada) - 515 274 884
TECHNIK hotelarstwa - ja 20 lat,
uczeń 4 klasy technikum hotelarskiego podejmę każdą pracę na
weekendy i niektóre popołudnia.
Posiadam aktualną książeczkę
sanepidowską - 693 098 421
TECHNIK utrzymania ruchu - 17 lat
pracy w zawodzie prace z zakresu
mechaniki, hydrauliki siłowej, pneumatyki, konstrukcji i modernizacji
maszyn obróbki skrawaniem szuka
pracy dodatkowej - 505 067 373
TYNKARZ - oraz prace wykończeniowe, doświadczenie - 660
788 695
TYNKARZ maszynowy - 20 lat
praktyki szuka pracy - 782 260
009
TYNKI maszynowe - 3 solidnych
tynkarzy z doświadczeniem podejmie pracę od zaraz - 889 048 894
UCZCIWA, sumienna - odpowiedzialna podejmie pracę na weekendy, prawo jazdy kat B, podstawy
j. angielskiego - 500 737 203
ULOTKI - mam 17 lat, chętnie
podejmę roznoszenie ulotek na
ferie/rejon JG i Cieplice - 784
185 659
UMOWA zlecenie - 25 lat, prawo
jazdy kat. B, C, operator wózków
widłowych, książeczka sanepidowska, znajomość komputerów i
jęz. ang. podejmę pracę (umowazlecenie) - 725 094 434

W delegacji - szukam pracy najchętniej w delegacji - budowlanka,
instalatorstwo i inne - 723 741
479
W godz. 8-16 - solidna, uczciwa
prawo jazdy kat. B - 507 424 509
W hotelu i nie tylko - Dyplomowany
technik hotelarstwa ze znajomością języka angielskiego podejmie pracę, nie tylko w zawodzie
- konrad1910@gmail.com - 723
123 839
W produkcji - czy też na budowie - 3
letni staż pracy na budowie dużo
potraﬁę - 518 581 783
W tygodniu lub weekendy - jestem
studentka i poszukuję pracy, posiadam pewne doświadczenie jako
kelnerka i ekspedientka w sklepie
spożywczym oraz konsultantka
kosmetyków - 691 019 976
WEEKENDY i wolne od szkoły uczeń ostatniej klasy technikum. 20
lat, prawo jazdy, znajomość kasy,
komunikatywność - 721 326 068
WEEKENDY/FERIE - prawie 18
lat, b. dobra znajomość języka
niemieckiego, uczeń technikum
hotelarskiego. misiu1224@op.pl
WYKSZTAŁCENIE średnie - znajomość kasy ﬁskalnej. Od zaraz jak
to możliwe - 661 279 210
Z autem - 22 i 24 lata, z autem,
szybko się uczymy, bez nałogów,
do pracy ﬁzycznej lub budowę do
Niemiec lub na terenie Polski, może
być na czarno, nawet na krótki
okres - 665 365 976
ZA 1,5 m-ca skończę osiemnaście
lat - jestem uczący się dwa razy
tygodniowo na wieczorowym.
Jestem solidny, ambitny i z dużą
motywacją do działania - 725
928 586
ZAOCZNA studentka - 20 lat,
ambitna, odpowiedzialna, szybko
ucząca się, umiejąca pracować w
grupie, z dużą chęcią do pracy 607 487 331

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

ZAPRASZAM do współpracy ambitnych - praca dodatkowa lub
stała jako agent ds. odszkodowań,
wynagrodzenie prowizyjne, jasne
zasady, wsparcie grupy - 693
498 998

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

ZDECYDOWANIE praca - w sklepie
lub hurtowni dział ogrodniczyznajomość w zakresie środków
ochrony roślin. Obsługa komputera,
kasy ﬁskalnej - (praca na stałe) 600 696 893

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

ZŁOTA rączka - usługi ślusarskie
- spawanie, remonty, wszelkiego
rodzaju naprawy w domu złota
rączka CI pomoże - 693 936 763
ZŁOTA rączka - jestem dyspozycyjny po 12 godzinie oraz soboty i
niedziele - 506 694 631

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
MIESZKANIE 3 pokojowe w
Jeleniej Góze za gotówkę, bez
pośredników - 606 873 077
MIESZKANIE do remontu w
Jeleniej Górze do 100 tys. zł. bez
pośredników - 725 500 162
DLA zdecydowanych - poszukuję dla klientów mieszkania na
Zabobrzu, lic. 7867 os odp. zaw:
R. Żukowski więcej info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828
DOM do remontu - może być kapitalnego w okolicy Jeleniej Góry, z
działką minimum 1000 m w rozsądnej cenie - 791 235 343
DOM w Jeleniej - lub okolicach
w rozsądnej cenie. Może być do
remontu. N.Ż. lic.8032 - 793 363
574
KAWALERKA Zabobrze - do 80
tys. - 502 206 565
MIESZKANIE - 4 pokoje okolice
centrum Jeleniej Góry - 607 240
585
MIESZKANIE - do 40 m2 lub
kawalerkę do remontu gotówką 514 000 838
MIESZKANIE do 120 tys. - w Jeleniej Górze i okolicach za gotówkę,
zdecydowany klient. NŻ Lic 8032
- 667 219 752
MIESZKANIE do 40 m2 na Zabobrzu
- Mieszkanie do 40 m2 na Zabobrzu
- 519 169 306
MIESZKANIE do remontu - kupimy
tanie mieszkanie do remontu. Jeldom
3059 - 666 830 830
MIESZKANIE w centrum JG - do 200
tys., 2 pokoje, najlepiej w kamienicy,
słoneczne. Pilne klient z gotówką.
NŻ. Lic. 8032 - 660 408 360
MIESZKANIE w Piechowicach kupię mieszkanie w Piechowicach.
Może być do remontu N.Ż lic. 8032
- 793 363 574
SZUKAMY nieruchomości - dla
zdecydowanych naszych klientów
poszukujemy ofert domów i mieszkań. Proponujemy współpracę. Nieruchomości Partner lic. 4917 biuro@
npartner.pl - 604 508 308

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową z możliwością
adaptacji na inne cele (np.
schronisko młodzieżowe)
oraz
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra - Kowary 601 221 559, 502 548 771

HALA produkcyjna 900 m2 z
działką przy hali 600 m2 - cena
900000 zł. - 501 182 005
MIESZKANIE w Piechowicach,
parter 63 m2 do remontu - 075
76 17 433
BLIŹNIAK - Cieplic 1750 zł/ m2
lub wynajmę - 603 139 918
DZIAŁKA budowlana w Wojcieszycach nad Hotelem Jan 30
arów - 601 346 774
ŚLICZNE mieszkanie 70 m2 Zabobrze 2 - winda - 691 800 814
DOM bliźniak w Cieplicach - 250
m2 lub wynajmę oraz dom wolnostojący - 603 139 918
DZIAŁKA w Jeżowie Sudeckim
16,5 ara - budowlana, media - 603
139 918
KAWALERKA z widokiem na
Ratusz i góry - słoneczna, ocieplona, ul: Kopernika, sprzedam
bez pośredników - 880 862 312
BEZ pośredników mieszkanie
blisko centrum 50 m2 w kamienicy - 606 493 620
119 tys. - Kiepury 36 m2, 2 piętro,
sprzedam bez pośredników - 502
175 903
155 000 zł. za 48 m2 - mieszkanie,
2 pokoje, drugie piętro na Karłowicza. Do negocjacji. NŻ Lic 8032
- 667 219 752
160 tys. za 3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu II, na drugim
piętrze w bloku z windą. Rozkładowe, przestrzenne, 54 m2. Bardzo
dobra lokalizacja. Lic. 5524 - 600
406 805
2 pokoje przytulne - po kapitalnym
remoncie z balkonem, bezczynszowe - 511 089 923
2 pokoje w Cieplicach - 49 m2
135.000 zł. nr licencji 5877 - 500
122 470
2 pokojowe - mieszkanie po remoncie z ogrodem 145 tys., lic. 7867
- 662 009 400
2 pokojowe - Okolice Małej Poczty
50 m2 - I piętro NM5877 - 500
122 446
2 pokojowe - wyremontowane
mieszkanie w okolicy Dworca
Zachodniego z ogrodem, 145 tys.,
lic. 7867 - 662 009 400
2 pokojowe 50 m2 - Zabobrze II,
słoneczne, zadbane, 2 piętro, blok
4-pietrowy ocieplony, nowe drzwi
wejściowe i wewnętrzne. Panele,
szafa komandor, kaﬂe - 500 709
656
2 pokojowe centrum - mieszkanie
dwupokojowe w ścisłym centrum
miasta, blisko Placu Ratuszowego
48 m2. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
2 pokojowe Cieplice - 49 m2, 1 piętro - tanio NM 5877 - 500 122 446
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu, parter, 35,2 m2, 124 tys., bez
pośredników - 505 865 407
2 pokojowe po remoncie - 44 m2
w Mysłakowicach. Lic. 8151 - 600
258 703
2 pokojowe - z dużym balkonem
na Zabobrzu II, cena 125 000
zł. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
3 pokoje za 170 000 - rozkładowe
z balkonem, trzecie piętro w bloku
na Zabobrzu I. NŻ Lic. 8032 - 667
219 752

3 pokojowe - mieszkanie przy ul.
Wyspiańskiego, 64 m2, lic. 7867 662 009 400
3 p oko jo w e mi eszka n ie - l ub
dom do remontu. Okolice osiedle
Czarne, szkoły nr 10 lub Malej
Poczty - pośrednikom dziękuję 500 256 814
30 000 zł. Działka - budowlana,
3709 m2 z dostępem do prądu, w
Pasieczniku. NŻ Lic. 8032 - 667
219 752
38 m2 ok. Małej Poczty - sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
52 m2 centrum - dwupokojowe
mieszkanie na drugim piętrze,
czynsz 93 zł, własne ogrzewanie
gazowe, lic. 5524 - 662 112 344
52 m2 centrum - dwupokojowe na
drugim piętrze, atrakcyjna cena lic. 5524 - 662 112 344
54 m2 - Zabobrze 2 - Trzypokojowe
tylko 160000 zł, mieszkanie na
drugim piętrze w bloku z windą,
Zabobrze II, ładne słoneczne
rozkładowe, blok ocieplony, nowe
balkony, N.City Katarzyna Cyrek,
lic. 5524 - 662 112 344
60 m2 okolice Żeroma - ładne
mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze
w 5-cio rodzinnym budynku w idealnej lokalizacji, istnieje możliwość
wydzierżawienia garażu i grillowania na wspólnej posesji. Lic. 5124
- 603 491 335
60 m2 przy Sudeckiej - dwa pokoje,
169 000 zł. Osoba odp zawodowo:
Banaszak Dorota nr lic 10171.
Więcej informacji Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
63 m2 Kiepury - na drugim piętrze,
czynsz 230 zł. lic. 5524 - 662
112 344
63 m2 Kiepury - trzypokojowe
mieszkanie na drugim piętrze w
bloku okolice ZUS, czynsz 230 zł,
lic. 5524 - 662 112 344
73 m2 w centrum - sprzedam 3
pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Doskonale nadające się pod działalność. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800
82 m2 - Zabobrze 3 - mieszkanie
82 m2 na Zabobrzu III, słoneczny
balkon, cena 260 000 zł Pelkom nr
lic. 10750 - 691 210 677
82 m2 ul. Kiepury - Zabobrze III,
zadbane 4 pokojowe, 82 m2, cena
260 tys. do negocjacji. Pelkom lic.
zaw. 10750 - 501 181 875
93 tys. kawalerka - NA ZABOBRZU
26 m2, piwnica 3 m2, nowe okna,
panele na podłogach Cena 93000
zł. - 513 060 568
BARDZO ładna kawalerka - 37
m2, bez pośredników, Wyczółkowskiego, czynsz 150 - 509 466 464
BARDZO ładne wyremontowane
- mieszkanie 54 m2 na Kadetów,
duża kuchnia, 2 szafy komandor,
balkon - 792 752 659
BARDZO tanie - mieszkanie 3
pokojowe o powierzchni 69,20 m2
na wysokim parterze, rozkładowe,
w budynku 4-piętrowym, Zabobrze II, bardzo dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena - lic.2400 - 669
620 071
BEZ pośredników mieszkanie - na
1 piętrze na osiedlu Widok 79
m2 z garażem i ogródkiem - 510
129 927
BLIŹNIAK 260 tys. zł - do własnego
wykończenia, powierzchnia domu
130 m2, działki 771 m2, prąd i gaz
na działce, Jeżów Sudecki. Lic.
5124 - 603 491 335
BLIŹNIAK w Cieplicach - o
powierzchni mieszkalnej 160 m2,
położony w spokojnej okolicy
niedaleko Placu Piastowskiego. nr
licencji 5877 - 500 122 470
CIEPLICE - W. Stwosza - 3 pokojowe, IV p, słoneczne, rozkładowe.
Sprzedam bez pośredników. Możliwość dokupienia garażu - 603
502 232
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CIEPLICE 4 pokojowe - mieszkanie zajmujące piętro kamienicy z
tarasem i ogrodem, lic. 7867 - 662
009 400
CIEPLICE 44,5 m2 - mieszkanie rozkładowe, 2 pokojowe, do
remontu. Osiedle XX - lecia, cena 99 000 zł. Lic. 6311 - 501 167 262
DOM - stan surowy - otwarty dach
pokryty dachówka, działka 1011
m2 ogrodzona. Studnia kopana
czynna, prąd. Dojazd do centrum
10 minut - 785 458 503
DOM 320 tys. - nowy w Iwinach,
6 pokoi, ogrzewanie kominkowe +
koksowe, 200 m2 powierzchnia, lic.
7867 - 662 009 400
DOM atrakcyjna lokalizacja działka 1000 m2 dojazd do centrum
10 minut - 782 645 654
DOM blisko centrum - Sprzedam
dom blisko centrum miasta na
działce 522 m2. Cena 380 000 zł.
do negocjacji Pelkom nr lic. 10750
- 691 210 677
DOM jednorodzinny - w Jeleniej
Gorze (Sobieszow) lub zamienię na
mieszkanie, bez pośredników, cena
490000 zł. - 501 128 255
DOM w Jeżowie Sudeckim - w
zabudowie bliźniaczej łączony
garażami, działka ok. 800 m2, pow.
domu 146 m2, dom w stanie deweloperskim lub pod klucz, atrakcyjna
cena, N. City Katarzyna Cyrek lic.
5524 - 662 112 344
DOM w Karpaczu - położony na
działce 350 m2. Atrakcyjna cena.
NŻ. Lic. 8032 - 660 408 360

DUŻE mieszkanie - bardzo ładne 3
pokojowe o powierzchni 76 m2 na
I-piętrze budynku wielorodzinnego,
słoneczne, ciepłe, bardzo niski
czynsz, cicha okolica, doskonała
lokalizacja, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071
DUŻY dom, pensjonat - 400
m2,sprzedam dom na działce o
powierzchni powyżej 1ha w przepięknej okolicy, 25 km od Jeleniej
Góry - 727 671 625
DWA pokoje Karłowicza 19 - 2
piętro, balkon, wyodrębniona własność sprzedam pilnie właściciel
- 601 954 165
DWA pokoje na Karłowicza, 47 m2
- 4 te piętro, narożne, bez balkonu,
kuchnia do remontu. Mieszkanie
ładne, rozkładowe, słoneczne,
będzie ocieplane. 145 tys. - 662
230 067
DWUPOKOJOWE - bardzo ładne
mieszkanie o powierzchni 51,40
m2 na II-piętrze budynku wielorodzinnego po modernizacji, okolica
cicha i zielona. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071
DWUPOKOJOWE w Michałowicach - 189.000 lic. 12470 - 691
081 247
DWUPOZIOMOWE - mieszkanie
trzypokojowe, dwupoziomowe
centrum. Atrakcyjna cena! Roksanes Żukowski lic. nr 7867 - 508
240 831

DOM w Kowarach - atrakcyjna
szeregówka w zielonej części
Kowar, 150 m2 z garażem, dom po
remoncie, N.City Katarzyna Cyrek
- lic. 5524 - 662 112 344

DZIAŁKA budowlana - Działka
na granicy Kostrzycy z Mysłakowicami, piękne widoki na góry,
1000 m2, cena 65000 zł, N. City
Katarzyna Cyrek lic. 5524 - 662
112 344

DOM w Kowarach - dom na osiedlu domów jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej, pow. 150
m2, podpiwniczony z garażem, lic.
5524 - 662 112 344

DZIAŁKA budowlana - widokowa
działka na granicy Kostrzycy z
Mysłakowicami, 1000 m2 tylko 65
tyś. zł, lic. 5524 - 662 112 344

DOM w Kowarach - w stanie surowym zamkniętym 1250 zł/ m2, WM
Nieruchomości - 502 180 447
DOM w Kowarach - w zabudowie
szeregowej 150 m2, garaż, podpiwniczony, atrakcyjna cena - lic.
5524 - 662 112 344
DOM w zabudowie bliźniaczej - w
stanie deweloperskim z garażem
146 m2, działka ok. 800 m2, możliwość wykończenia pod klucz - lic.
5524 - 662 112 344
DOM wolnostojący - okolice Lubomierza z dużą działką - NM5877
- 500 122 446
DOM z drewna - całoroczny dom z
drewna o pow. 100 m2 w Kostrzycy,
atrakcyjna cena, N.City Katarzyna
Cyrek lic. 5524 - 662 112 344

PRENUMERATA

DUŻA działka w Podgórzynie - 60
zł./m2. Lic. 8151 - 600 258 703

DZIAŁKA budowlana - 832 m2 w
Dziwiszowie za boiskiem na nowo
powstającym osiedlu cena: 65.000
do uzgodnienia - 668 007 610
DZIAŁKA budowlana - 1500 m2 za
45000 zł. działka położona zaledwie 8 km od Jeleniej Góry - lic.
5524 - 503 111 466
DZIAŁKA budowlana - 30 arów,
teren plaski w sąsiedztwie domki
jednorodzinne, cicha okolica, blisko
sklep, szkoła, przy drodze asfaltowej w Gryfowie - 515 182 860
DZIAŁKA budowlana - malownicza
lokalizacja, uzbrojona 42 arowa w
Szarocinie gm. Kamienna Góra, 25
zl za m2 - 888 663 234
DZIAŁKA budowlana - w Siedlęcinie nieuzbrojona 30 arów b.dobra
cena - bez pośredników - 669
409 286

DZIAŁKA budowlana 26 zł. - uzbrojona działka budowlana 3000 m2 w
Starej Kamienicy - 79000 zł., 26 zł./
m2. Kontakt: ABN Stępień - Jakub
Szeliga os. odp. zaw. Banaszak
Dorota - lic. 10171 - 514 600 101
DZIAŁKA Karpacz - pod zabudowę
w Karpaczu. Powierzchnia 1258
m2, dogodny dojazd. Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
DZIAŁKA na Czarnym - 31 arów
- rolna i budowlana w jednym
kawałku piękne i spokojne miejsce
- 667 908 100
DZIAŁKA w Jeżowie - działka
budowlana przy ul. Sportowej, lic.
7867 - 662 009 400
DZIAŁKA z funkcją usługową Piechowice powierzchnia 0.5 ha .
Cena 300000 PLN - 508 142 566
DZIAŁKA, oś. Czarne - pod działalność usługowo - handlowa o
powierzchni 86a, atrakcyjna cena
- 510 172 742
DZIAŁKI usługowe Jeżów Sudecki
- Działki usługowe Jeżów Sudecki
- 508 142 566
DZIAŁKI w Piechowicach - z
warunkami zabudowy - Nieruchomości Siofer - 691 081 247
ELEGANCKIE mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 54 m2 na
II-piętrze w budynku 3 piętrowym,
Zabobrze III, słoneczne, kuchnia w
zabudowie, przestronna łazienka,
cena do negocjacji - lic.2400 - 669
620 071
ELEGANCKIE mieszkanie - 3
pokojowe na I-piętrze po remoncie
o powierzchni 63 m2, dobry standard, rozkładowe, środkowe, duża
łazienka, kuchnia w zabudowie,
przystępna cena - lic.2400 - 669
620 071
ELEGANCKIE mieszkanie - przestronne, po remoncie 2-pokojowe o
powierzchni 54,50 m2 na parterze
w bloku 4-piętrowym, duży balkon,
kuchnia - meble w zabudowie,
Zabobrze. lic. 2400 - 669 620 071
FORD Sierra 2.0 89 rok - stan
dobry. Ważny przegląd, OC w
ciągłej eksploatacji dwa komplety
kół, lato, zima, felgialu. Cena: 1400
zł. - 501 787 245
GRUNT rolny - Stara Kamienica
5.80 ha 125 000 - 696 776 840
HALA produkcyjna 400 m2 - w Jeleniej Górze z doskonałym dojazdem.
Lic. 8151 - 600 258 703
KARPACZ - mieszkanie 2 pokojowe, powierzchni 38 m2, II piętro,
po remoncie, zadbane, ogrzewanie
z sieci sprzedamy Eurodom lic.
4566 - 601 540 292
KAWALERKA - w centrum, do
wprowadzenia niski koszt utrzymania - 504 896 798
KAWALERKA 36 metrów Kowary
- Kawalerka 36 metrów Kowary 696 083 178

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!

KAWALERKA 50 tys. - 18 m2
w Cieplicach Marek Stępień lic.
12181 - 508 240 821
KAWALERKA na Zabobrzu - 26 m2
z piwnica. 3 piętro. Czynsz 140 zł..
Cena 93000 zł. Lic. 10721 - 513
060 568
KAWALERKA w Mysłakowicach 36 m2, 1 piętro, do zamieszkania
od zaraz - 607 422 284
KIEPURY - 51 m2 - 2 pokojowe
na 3 piętrze przy ul. Kiepury.
Słoneczny balkon, wygodny układ
pokoi, atrakcyjna cena! lic. 5524 503 111 466
KIEPURY 119 tys. - II piętro, możliwość dowolnej przebudowy, niskie
koszty utrzymania, wspólnota. Bez
pośredników - 502 175 903
KIEPURY 3 pokojowe - na parterze. Cena 219 000 zł. Pośrednik
odpowiedzialny zawodowo - Lic.
6311 - 501 167 262
KOMFORTOWE mieszkanie dwupokojowe - po kapitalnym remoncie
Zabobrze III - 691 081 247
LOKAL użytkowy - 115 m2 przy ul.
Kiepury na parterze, lic.7867 - 662
009 400
LOKAL użytkowy 27 m2 - + pomszczenie gospodarze - ścisłe centrum
J. Góra, bez pośredników - 784
932 465
LUKSUSOWE mieszkanie - w
okolicy liceum Żeromskiego. Lic.
8151 - 600 258 703
ŁADNA kawalerka - po remoncie
na 3-piętrze o powierzchni 26 m2,
środkowa, przytulna, zadbana,
bardzo ciepła, kuchnia osobna z
oknem, niski czynsz, Zabobrze,
cena do negocjacji - lic. 2400 - 669
620 071
ŁADNA kawalerka - przestronna,
środkowa, słoneczna na II-piętrze
o powierzchni 35,40 m2 w bloku
4-piętrowym, dobry standard, do
wprowadzenia od zaraz, atrakcyjna
cena - lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - 2 pokojowe o
powierzchni 50 m2 na I-piętrze w
okolicach Małej Poczty w budynku
wielorodzinnym, niski czynsz, cicha
okolica, dobry standard, cena
do uzgodnienia - lic.2400 - 669
620 071
ŁADNE mieszkanie - przytulne po
remoncie 2 pokojowe na I-piętrze
o powierzchni 37 m2 w bloku
4-piętrowym, ocieplonym, dobry
standard, klatka schodowa czysta i
zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
M 3 - bez pośredników, Jelenia
Góra, 65 m, po remoncie, 225 tys.
- 609 655 488
MALCZEWSKIEGO 163.000 - 2
pokoje, 4 piętro, po remoncie,
kuchnia na wymiar i komandor,
nowe okna, słoneczny balkon - 692
722 686

MAŁA Poczta - 4 pokojowe mieszkanie na 2 piętrze kamienicy. Słoneczne, przestronne, po
generalnym remoncie, komfortowo
wykończone! Atrakcyjna cena lic
5524 - 503 111 466
MIESZKANIE - 4 pokoje 65,62 m2
w spokojnej dzielnicy, centralne
ogrzewanie ciepła woda, miejsce
parkingowe, bez pośredników
223.000 zł. do negocjacji - 697
412 441
MIESZKANIE - bardzo ładne 2
pokojowe o powierzchni 39 m2 na
I-piętrze, rozkładowe, słoneczne,
duży balkon, okolica cicha i zielona,
czynsz 176 zł/m-c, okolice Morcinka, cena do uzgodnienia - lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - funkcjonalne po
remoncie 3 pokojowe o powierzchni
82,13 m2 w budynku wielorodzinnym, ścisłe centrum, czynsz
niewysoki, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz - lic. zaw.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - po częściowym
remoncie 2-pokojowe o powierzchni
39,50 m2 na 4-piętrze, zadbane,
nowe okna, czynsz 168 zł/m-c,
klatka schodowa czysta, Zabobrze
II. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - przestronne
2-pokojowe na III-piętrze o
powierzchni 50,79 m2 w bloku
4-piętrowym, bardzo ciepłe, duży
balkon od południa, czynsz 260
zł/m-c, zadbana klatka schodowa
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - słoneczne 3 pokojowe rozkładowe, środkowe, ciepłe,
na II piętrze o powierzchni 60,11
m2 na Zabobrzu, duży balkon,
blok ocieplony, niski czynsz, cena
do uzgodnienia - lic. 2400 - 669
620 071
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MIESZKANIE 2 pokojowe - eleganckie, przestronne, po remoncie,
o powierzchni 54,50 m2 na parterze
w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III,
duży balkon, słoneczne, kuchnia meble w zabudowie.lic.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 3 pokojowe - na
Zabobrzu 2 piętro, blok z windą,
54 m2 rozkładowe. Cena 165 tys.
- 608 006 394
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
Zabobrzu II. 54 m2 II piętro w bloku
z windą. Cena 165 tys. Pośrednikom dziękuję - 796 210 663
MIESZKANIE 48 m2 - Wojcieszów
1 piętro budynek z cegły dobra
lokalizacja - 661 789 759
MIESZKANIE 49 m2 - w Marciszowie. Do remontu 67 000 zł. Osoba
odp. zawodowo: Banaszak Dorota
nr lic 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 67 m2 - z ogródkiem
w Cieplicach bezczynszowe w
dobrym miejscu, bez pośredników
- 601 472 183
MIESZKANIE Mysłakowice - z
ogrodem tanio - lic. 11965 - 514
893 882
MIESZKANIE na Osiedlu Park
Sudecki - 2 pokoje, łazienka, duży
balkon. 1 piętro z winda, 50,4 m2.
Cena 220 tys. do uzgodnienia. Kontakt po godz. 18 - 698 525 811
MIESZKANIE na wsi 150 m2 użytkowe - 200 m do adaptacji okolice
Janowic Wielkich lub zamienię na
mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej
Górze - 609 298 196
MIESZKANIE na Zabobrzu - 48 m2
ul. Trzcińskiego 2 -120 tys. - 515
550 788

MIESZKANIE - w centrum Jeleniej
Góry 3-pokojowe o powierzchni
71 m2 na II-piętrze kamienicy,
rozkładowe, wymaga niewielkiego remontu, czynsz 220 zł./m-c,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071

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

MIESZKANIE + lokal - Przy ulicy
Bankowej. Doskonała inwestycja.
550 000 zł. Długoterminowe umowy
najmu. Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota nr lic 10171. ABN
Stępień nieruchomości. Więcej
informacji: Zienkiewicz Marta - 514
600 110

MIESZKANIE ok. Morcinka - po
remoncie 3 pokojowe na parterze o
powierzchni 48 m2 w budynku wielorodzinnym, rozkładowe, nadaje
się na działalność gospodarczą.
Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071

MIESZKANIE 140 000 zł. - 47 m2,
dwa pokoje. Ulica Paderewskiego.
Bardzo słoneczne. Osoba odp.
zawodowo: Banaszak Dorota nr lic
10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 2 pokoje - 1 piętro,
balkon, cena 164 000 zł. Lic. 8151
- 600 258 703

MIESZKANIE okolica ul. Złotniczej
- 50 m2, 2 pokoje.125000 licencja
nr: 7867 ABN STĘPIEŃ - 514
600 102
MIESZKANIE w centrum 3-pokojowe o powierzchni 71 m2 na
II-piętrze kamienicy, rozkładowe,
wymaga niewielkiego remontu,
czynsz 220 zł/m-c, atrakcyjna
cena do negocjacji - lic. 2400 - 669
620 071

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
S
O
OGŁ

5

zł
+VAT

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 w Cieplicach - 3
pokojowe na I-piętrze w bloku
3-piętrowym o powierzchni 67,40
m2, duży balkon, doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie w Cieplicach 4-pokojowe mieszkanie w Cieplicach z tarasem, ogrodem lic. 7867
- 662 009 400
Mieszkanie w Cieplicach
- 4-pokojowe na II-piętrze o
powierzchni 75,24 m2 w budynku
3-rodzinnym, bezczynszowe, bardzo dobra lokalizacja, atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Cieplicach - osiedle Widok, 80 m2, 3 pokoje. NŻ.
Lic. 8032 - 660 408 360
Mieszkanie w Karpaczu - do
sprzedania 53 m2, 2 pokoje, balkon, kuchnia, łazienka, przedpokój,
piwnica, garaż - 509 908 822
Mieszkanie w Przesiece - o
powierzchni 48 m2. CENA 135000
zł. Lic. 6311 - 501 167 262
Mieszkanie w Sobieszowie - bardzo ładne 3 pokojowe o powierzchni
- 80 m2 na wysokim parterze w
bloku, duży słoneczny balkon,
dobry standard, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz - lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Starej Kamienicy
- z lokatorką dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, komórki, dwa ogródki 695 496 410
Mieszkanie w ścisłym centrum
- miasta nadające się na gabinet
lekarski, biuro, kancelarie. NKról
lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie w Wojanowie - 4
pokoje, 125000, wyremontowane
lic. 11965 - 514 893 882
Mieszkanie z ogrodem - na wsi
10 km od Jeleniej Góry. Cztery
pokoje, 69 m2, centralne ogrzewanie, Lic. Zaw. 11965 - 509 949
961
Okolice Morcinka - 3 pokojowe
mieszkanie 64 m2, lic. 7867 - 662
009 400
Park Sudecki 53 m2 - mieszkanie
na 1 piętrze słoneczne, widokowe,
blok 2 piętrowy z windą - 606
918 651
Pensjonat 950 000 zł. - w Karpaczu!! os. odp. zaw. R. Żukowski lic.
7867 więcej info Karolina Przybyło
- 514 600 107
Pilna sprzedaż - 3 pokojowe - w
Karpaczu 225 000 - 505 177 959
Plac Ratuszowy - mieszkanie 35
m2, 2 pokoje na pierwszym piętrze
Tylko 115 000 zł NŻ Lic. 9549 - 667
219 752
Plac Ratuszowy - salon z aneksem kuchennym i dwie sypialnie,
garderoba, zadbane, ładne, II
piętro. Ogrzewanie z sieci. Bez
pośredników - 501 736 644
Pół bliźniaka w Sobieszowie - 132
m2 na nowym osiedlu w w stanie
surowym. NKról lic. 8151 - 600
258 703
Pół domu - w Siedlęcinie 125000
NS - 696 776 840
Prosperujące solarium w
centrum - Prosperujące solarium w
centrum - pilnie - 663 860 006
Przytulne mieszkanie - 2 pokojowe, 53 m2, 4p Zabobrze 3,
niski czynsz, cena do uzgodnienia
pośrednikom dziękujemy - 608
751 773
Przytulne mieszkanie 2 pokojowe - po kapitalnym remoncie - 511
089 923
Słoneczne widokowe - na 1
piętrze - winda - 606 918 651
Sprzedam bez pośredników mieszkanie 3 pokojowe, 50 m2, IV
p, słoneczne, rozkładowe - Cieplice
Oś. Orle - 603 502 232
Sprzedam lub zamienię - na
mieszkanie dwu pokojowe własnościowe kawalerkę 26 m2 na
Zabobrzu. Bez pośredników - 794
213 410
Staniszów - działka budowlana
w okolicy Słonecznej Doliny, 1512
m2 115 tys., lic. 7867 - 662 009
400
Szklarska - pensjonat - atrakcyjny, 10 pokoi, 300 m2, ABN Stępień lic. 10171 - 508 240 827
Szklarska Poręba - 2 pokojowe
w bloku doskonałe na wypady w
góry NM5877 - 500 122 446
Szklarska Poręba - dom z pokojami gościnnymi bez pośredników
- 606 998 207

Szklarska Poręba - Mieszkanie
2 przestronne pokoje 60 m2. 300
000 zł. Cicha okolica, widok na
Szrenicę. Osoba odp. zawodowo;
Banaszak Dorota nr lic. 10171. ABN
Stępień nieruchomości. Więcej
informacji: Zienkiewicz Marta - 514
600 110
Szklarska Poręba 210 tys. zł Atrakcyjne, 2 pokojowe niedaleko
centrum, w kamienicy wysoki parter, powierzchni 47 m2, po remoncie lic. 10171 - 508 240 827
Ta n i e i ł a d n e - m i e s z k a nie 2-pokojowe, przestronne o
powierzchni 53,10 m2 na IV-piętrze
- Zabobrze III, duży balkon, czynsz
200 zł/m-c, dobry standard mieszkania i klatki schodowej - lic. 2400
- 669 620 071
Tanie mieszkanie - ładne 2 pokojowe o powierzchni 48 m2, środkowe, słoneczne, przytulne, balkon
od południa, niski czynsz, dobry
standard, Zabobrze, atrakcyjna
cena - lic. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - ładne, przytulne i zadbane 2 pokojowe o
powierzchni 52,50 m2 na 2 piętrze
budynku wielorodzinnego, blisko
centrum, atrakcyjna cena - lic. 2400
- 669 620 071
Tanie mieszkanie - po remoncie, 2
pokojowe o powierzchni 47,55 m2,
rozkładowe, środkowe, o dobrym
standardzie, blok 4-piętrowy,
czynsz 270 zł/m-c, atrakcyjna
cena. N. Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - w okolicy
Pl. Ratuszowego, 2 pokojowe
o powierzchni 35 m2, wymaga
remontu, I-piętro, balkon, czynsz
172 zł/m-c, doskonała lokalizacja,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
Trzypokojowe - Duże trzypokojowe w kamienicy - centrum. Kupujesz i mieszkasz bez
jakichkolwiek remontów. 7867
Roksaanes Żukowski 7867 - 508
240 831
Tylko 115 tys. - 3 pokojowe
mieszkanie, łazienka do remontu,
lic. 7867 - 662 009 400
Tylko 29000 zł. - mieszkanie w
Staniszowie, 30 m2 na 1 piętrze.
JCN nr lic. 6760 - 504 891 144
Uniwest Nieruchomości - na
sprzedaż dom w Janowicach Wielkich, 200 m2, działka 13 arów, cena
250 tys zł. - 508 076 561
W centrum - 52 m2 w Centrum,
na drugim piętrze dwa pokoje po
częściowym remoncie, czynsz 93
zł, własne ogrzewanie gazowe,
okazyjna cena, N. City Katarzyna
Cyrek lic. 5524 - 662 112 344
Zabobrze 3, trzy pokoje - 63 m2
ul. Kiepury trzypokojowe mieszkanie w okolicach Zusu, drugie piętro
czynsz tylko 230 zł, spółdzielnia
Związkowiec, N.City Katarzyna
Cyrek lic. 5524 - 662 112 344

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Teren w Jeleniej Górze - utwardzony z mediami przy głównej
drodze do Karpacza - 30 ar - 601
346 774
Mieszkanie 42 m2 w centrum
Jeleniej Góry 1000 zł - umeblowane plus prąd - 601 346 774
Mieszkanie w Wojcieszowie 508 702 415
Wynajmę lub sprzedam nieruchomość nadającą się na
działalność - wszystkie media w
Piechowicach - 696 594 665
Kawalerka umeblowana w
Sobieszowie - 667 268 932
Pokój parze pracującej lub
uczącej się - może być 1 osoba.
Używalność kuchni i łazienki 075 64 27 017
Pokój jedno i dwuosobowy wysoki standard - tanio - 75 64
317 43, 500 278 875
Lokal w centrum Cieplic - 35
m2 - 792 203 286
Pokój w domu jednorodzinnym,
najchętniej mężczyźnie - 75 75
215 95, 695 605 043
Pokój w Sobieszowie oddzielne wejście, używalność
kuchni i łazienki, chętnie osoba
niepaląca - 660 509 720

Do wynajęcia lokal - nowy
100 m2, duży parking,
własne media, przy Wolności
pod każdą działalność - 790
609 579

1300 zł. + media - mieszkanie 3
pokoje przy ulicy Kiepury. Przestronne, słoneczne. 1300 zł. plus
media Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota nr licencji 10171
Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
2 pokoje w mieszkaniu studenckim
- umeblowane, gotowe do zamieszkania na Zabobrzu - 798 615 820
2 pokojowe - mieszkanie na strzeżonym osiedlu Park Sudecki, nowe
budownictwo, wysoki standard, od
nowości nie zamieszkałe.900 zł. +
300 zł. Ryczałt na rzecz mediów.
ABN Stępień Jakub Szeliga Lic.:
10171 - 514 600 101
2 pokojowe - ul. Karłowicza. 850 zł.
+ media - 693 104 412
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów Jelenia Góra, nowe, przestronne, duża wyposażona kuchnia
od lutego 1000 zł + opłaty - 607
785 776
2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu - bez pośredników - 505
865 407
3 pokoje - na Zabobrzu od zaraz 669 948 054
3 pokojowe (50,80 m2) - na Zabobrzu 1.200 + opłaty - 781 075 527
3 pokojowe Sobieszów - mieszkanie - wysoki standard 1000 zł. +
liczniki. ABN Stępień Lic.: 10171
- 514 600 101
3 pokojowe w centrum - w kamienicy 73 m2, 1200 zł. plus media, lic.
7867 os. odp. zaw.: R. Żukowski,
więcej info: Tomasz Zarychta - 508
240 828
4 pokoje za 206 000 - mieszkanie,
w kamienicy na drugim piętrze po
kapitalnym remoncie, bliskie centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic. 8032
- 667 219 752
4 pokojowe mieszkanie - w centrum. Lic. 8151 - 600 258 703
92 m2 centrum - Bardzo ładne
duże mieszkanie 3-4 pokoje przy ul
Wojska Polskiego. 1200 + liczniki.
Marek Stępień lic. 12181 - 508
240 821
Apartament na ul. Widok piękny właśnie wyremontowany
apartament na os. Widok, 75 m2,
poddasze domu, olbrzymi salon
z aneksem kuchennym i AGD,
sypialnia, łazienka, balkon, piękny
widok na góry, 1200 zł. + opłaty 693 503 602
Atrakcyjny lokal użytkowy - w
centrum Jeleniej Góry - 603 347
415
Biura, hale produkcyjne - lub
magazynowe - 604 988 292
Dla studentów - 3 pokoje - 67 m2
- oplata 1200 zł. + liczniki + kaucja
- 697 183 433
Garaż do wynajęcia na Zabobrzu
- Garaż do wynajęcia na Zabobrzu
- 600 158 517
Kawalerka - 39 m2, ul Złotnicza,
1000 zł. plus media plus kaucja
2000 zł. - 601 551 213
Kawalerka - Piechowicach od
zaraz - 512 132 774
Kawalerka na Zabobrzu - 500
323 200

Lokal 53 m2 - w centrum - 501
259 736
Lokal na solarium - atrakcyjny
lokal na solarium. Sąsiedztwo
zakładu fryzjerskiego i kosmetycznego jest dużym atutem. Centrum
miasta. Polecam. N.Ż. lic. 8032
- 793 363 574
Lo k a l u s ł u g o w y - n a s a l o n
kosmetyczny, około 20 m2 w ścisłym centrum JG. Okazja, bardzo
atrakcyjna cena. NŻ. Lic 8032 - 660
408 360
Lokal w Karpaczu 20 m 2 - Lokal
w Karpaczu 20 m 2 - 510 229 125
Lokale na biura - duży wybór
- N. Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
Ładne 2 pokojowe - 50 metrów
w willowej dzielnicy J. Góry blisko
do centrum 1000 zł. + liczniki - 721
824 886
Ładne dwupokojowe - czynsz 900
zł. - 664 756 555
M2 - centrum - wyposażone, 1100
+ prąd - 609 655 488
Magazyn - 214 m2 po remoncie
licencja nr: 7867 Abn Stępień - 514
600 102
Miejsce na stanowisko - dla tipserki i fryzjera - 604 797 180
Mieszkanie - 2 pokoje. Atrakcyjne po remoncie. Atrakcyjna
cena. Polecam. N.Ż. lic. 8032 - 793
363 574
Mieszkanie - Cieplice 3 pokoje,
po remoncie, w pełni wyposażone,
garaż, piwnica, 1000 + opłaty - 793
585 822

Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, umeblowane -1000 zł.
media i kaucja - 793 591 213
Mieszkanie 2-pokojowe - mieszkanie 34 m2 na osiedlu Park
Sudecki. Cena: 1000 + czynsz 350
zł. (media wliczone) Info: pecherz@
gmail.com - 505 120 824
Mieszkanie 2-pokojowe - na
Zabobrzu 800 zł. + rachunki - 505
865 407
Mieszkanie 3 pokoje - 82 m2,
atrakcyjne w centrum miasta. Po
remoncie. 78 m2. Polecam. N.Ż.
lic. 8032 - 793 363 574
Mieszkanie 3 pokoje - na Kiepury
(obok ZUS) 1300 zł plus media.
Osoba odp. zawodowo: Banaszak
Dorota nr lic. 10171. ABN Stępień
Nieruchomości. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
Mieszkanie w Łomnicy - (8 km
od centrum J.Góry) - 2-3 pokoje,
kuchnia oraz łazienka. Jest to cale
piętro domu jednorodzinnego - 609
317 930

Nieruchomości - Nieruchomości - mam do wynajęcia - 509
160 800

Kawalerka w Karpaczu - mam
do wynajęcia kawalerkę w Karpaczu, pow. 30 m2, umeblowana, z
balkonem i widokami 514 600 108
Ewelina Jarząbek ABN Stępień Nieruchomości os. odp. R. Żukowski,
nr lic. 7867 - 514 600 108

Nowy umeblowany apartament
- 45 m2 z balkonem komfortowy 504 786 104
Od zaraz kawalerkę 30 m2 - Cieplice, 1 piętro, umeblowana, wyposażona, parking, bez zwierząt, 900
zł. w tym opłaty. Dzwonić od 10.00
do 20.00. - 607 588 109
Pilne do wynajęcia - mieszkanie
komfortowe, umeblowane, wyposażone z antresolą o pow. 60 m2 z
miejscem parkingowym. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

			

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.

Pokój jedno bądź dwuosobowy
- na Zabobrzu spokojnym studentkom, bądź studentom. Dobra lokalizacja i cena - 796 922 977
Pokój w centrum Karpacza - WC,
TV, Internet, dostęp do kuchni - 721
517 462

Lokal - na każdą działalność w
centrum Piechowic - 885 993 668

Pokój w mieszkaniu studenckim
- umeblowany, gotowy do zamieszkania na Zabobrzu - 798 615 820
Tanie lokale biurowe - wysoki
standard - nr lic. 7867 - 508 240
825

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.

Pokoje studenckie - wolne pokoje
blisko KK. Pokój 1 osobowy - 550
zł. Pokój umeblowany, Internet 501 167 262

Komfortowe 3 pokojowe - w
pełni umeblowane mieszkanie na
Zabobrzu III - 663 773 000

Lokal 130 m2 - centrum miasta.
Po remoncie. Atrakcyjne sąsiedztwo. Polecam. N.Ż. lic. 8032 - 793
363 574

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

Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu - 502 906 807

Kawalerka w Karpaczu - cena
400 zł. i opłaty garaż - 783 836
873

Kawalerka Wyspiańskiego duża kawalerka 35 m2, 750 zł do
negocjacji - lic. 7867 os odp. zaw.:
R. Żukowski, więcej info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828

Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w trakcie remontu na działce 2000m2 w
bardzo dobrej lokalizacji.Na parterze częsci
mieszkalnej są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka
i korytarz. Na I piętrze są dwa pokoje ,
korytarz i pomieszczenia do adaptacji na
cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną
jest także strych. Część gospodarcza - jest
możliwość zrobienia dużego garażu, oraz
na piętrze możliwość adaptacji na cele
mieszkalne.W budynku jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje
elektryczne i siła , instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe.
Teren cały jest zdrenowany , dach po częściowej przekładce. Największym walorem
tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność pomieszczeń. Cena 350tyś.
Kontakt 0505 074 854

Mieszkanie 2 pokojowe - Jelenia
Góra ul. Daszyńskiego, umeblowane, 800 zł. + czynsz i liczniki
- 692 061 900

Najchętniej małżeństwo mieszkanie - 2 pokojowe na Zabobrzu
- tanio - 502 464 959

Kawalerka we Wleniu - bezczynszowa, umeblowana, na parterze,
własne ogrzewanie z ogródkiem
i skrytką, po remoncie. Odstępne
400 zł. i liczniki - 609 479 090

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

Mieszkanie 2 pokojowe - i pokój
w domku, w pełni umeblowane, od
zaraz, Cena do negocjacji - 601
143 665

Kawalerka w Karpaczu - 400 zł.
i opłaty, garaż - 607 051 705

Kawalerka w okolicy centrum
– ok. 40 m2, nowe budownictwo,
umeblowana i wyposażona w
sprzęt AGD, 800 zł. (w tym czynsz)
+ media - 793 276 386

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

Ta n i e n o c l e g i - d l a p r a c o w ników, bądź studentów zaocznych, os. Czarne Jelenia Góra
- 600 391 015

Tanie powierzchnie sklepowe
- wysoki standard, parking, przy
głównej drodze nr lic. 7867 - 508
240 825

Ta n i e p o k o j e - w K a r p a c z u ,
T V, I n t e r n e t , p a r k i n g - 5 11
563 143

Umeblowane 2 pokojowe 54 m2
- Małcużyńskiego, 900 zł + licznik
i- woda, prąd + kaucja Od marca 608 134 616
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
W zamian za odstępne - odstąpię
dzierżawę pensjonatu w Karpaczu. Pensjonat prowadzony przez
wspólników. Odstąpię swoją część
- 607 122 636
Wojska Polskiego 90 m2 - piękny
apartament w centrum JG, 90
m2, 3 pokoje (2 sypialnie, pokój
przejściowy, duży salon,) nowa
kuchnia z meblami na wymiar +
AGD, łazienka, piwnica, 1200 zł. +
opłaty - 693 503 602
Zabobrze 2 pokoje - w pełni
umeblowane, po kapitalnym remoncie, 2 pokoje, duży balkon. II piętro
Os. odp. zaw. R. Żukowski lic.7867
więcej info. Karolina Przybyło - 514
600 107

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Lokal biurowy - w Karpaczu za
przystępną cenę - 669 222 402
Mieszkanie - na Zabobrzu. Do
6oo zł. Media - 601 168 864
Mieszkanie 2-pokojowe - lub
pokój, w pełni umeblowane - 601
143 665
Pilnie lokal - użytkowy, w Jeleniej
Górze, w rozsądnej cenie. Zdecydowany klient. N Żebrowscy - 667
219 752
Poszukuję lokalu w Cieplicach na działalność internetową / biuro.
Minimum 25 m2, najlepiej na parterze - 888 868 949
2 pokojowe dla małżeństwa - bez
dzieci, nie w centrum i bez mebli
w pokojach i bez pralki - 792 231
058
Studentka chce wynająć niedrogi pokój (z dostępem do
Internetu) jednoosobowy w domku
jednorodzinnym na terenie Jeleniej
Góry lub Cieplic - 793 943 250
Szukam mieszkania do wynajęcia
- w Mysłakowicach dwa lub trzy
pokoje - 793 094 601
Śliczne mieszkanie - 3 pokojowe
mieszkanie, wyremontowane z
dużym ogrodem. Czterorodzinna
kamienica, posesja ogrodzona.
Cena 1200 zł. do negocjacji Jeldom
3059 - 666 830 830

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
68,8 m2, 3 pokoje - własnościowe
zamienię na 2 pokoje kwaterunkowe ok 45 m2 - 510 042 734
Dwa mieszkania 2 i 3 pokojowe
- na nieduży dom do 15 km od
Jeleniej Góry - 505 177 959
Mieszkanie - 45 m2 zadłużone
na mniejsze 20, 25 M - 794 735
972
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum JG okolice sądu 54 m2
na mniejsze lub podobne (nie
piece) może być do remontu lub
zadłużone - 516 050 381
Mieszkanie kwaterunkowe - w
Cieplicach, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka na Jelenią Górę lub okolice, może być zadłużone - 724
521 402

Atrakcyjna 25 latka - zaprosi
lub dojedzie - na niezapomniane
chwile - 500 514 206

Gładzie bez kurzu, malowanie,
panele, płytki oraz inne usługi 603 197 516, 075 75 159 35

At r a k c y j n e p a n i e 1 8 - 3 0 przyjmę - potrzebne panie do dyskretnych spotkań w ekskluzywnej
villi, 25 km od Jeleniej, 10 km od
Kamiennej - możliwość zakwaterowania - 727 671 625

Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg, paneli, cyklinowanie schodów, renowacja drzwi,
malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799

Jeśli masz ochotę - na miłe chwile
przy kominku w sympatycznym ...
- 503 691 959
Maja 19 lat - top blondynka z
biustem 4 - zaprasza na francuski
tak jak lubisz - 796 691 135
Mąż do wynajęcia - dla pani
pomoże w domu posprząta ugotuje
i zaspokoi seksualnie za odpłatą ja
lat 30 - 691 273 914
Miły pan dla kobiet - dyskretny
- mile widziany sponsoring - 600
678 833
Miły średniolatek - pozna ładną,
zadbana Panią Bi i Małżeństwo
z Panią Bi. J. Góra i okolice.
Pozdrawiam zainteresowanych 607 495 461
Młody chłopak - umili czas starszej pani - 883 480 603
Młody, zadbany - dobrze wyposażony pan dla spragnionych kobiet
- pełna dyskrecja tylko wyjazdy 663 128 075
Nowa piękna Agatka - dla wymagających panów - 693 196 440
Nudzisz się? Napisz 27 letni przystojniak czeka na twoje SMSy,
może się przez nie omówimy? - 728
182 627
Oliwia duży biust - wyjazdy - 721
719 872
On po 30 - dla zdecydowanych Pań
- tylko SMS - 515 359 455
Pan 33 pozna panią - chętnie po 40
- proszę o SMS - 515 367 970
Poznam dyskretną dziewczynę spragnioną sexu pieszczot. Chętnie
mężatkę. 100% zdrowia i dyskrecji.
Ja 30l szczupły wysoki blondyn 796 978 948
Poznam majętnego dżentelmena 40+, który ubarwi życie atrakcyjnej
trzydziestolatki. Nie odpowiadam
na SMS - 601 071 341
Przystojny żonaty brunet poznam panią atrakcyjną 18-40 lat
do spotkań - bez sponsoringu - 794
282 236
Słodkie i bardzo seksowne - dwie
młode striptizerki szukają pracy.
Bardzo opanowany taniec na rurce
sama słodycz - 721 214 579
Sonia - atrakcyjna brunetka dla
panów par i pań spełni twoje - 513
790 103
Sonia 19 lat - okolice Kamienna 796 849 781
Szukam partnerki - na wyjazd
do Oslo - 508 127 007
Zaproszę reprezentacyjną
- s t u d e n t k ę d o t e a t r u 11 . 0 2
sponsoring - 510 456 087
Zasponsoruję dziewczynę
- wiek wygląd bez znaczenia
- 889 393 740

Własnościowe 3 pokoje 68,8
m2 - słoneczne - centralne ogrzewanie na mniejsze (2 pokoje) z
dopłatą - 510 042 734

USŁUGI
BUDOWLANE

Zadłużone mieszkanie - w
Jeleniej Górze na mniejsze 2 -3
pokojowe - 783 003 833

K o pa r k o - ł a d o w a r k i C AT
- profesjonalnie, roboty
ziemne - 609 789 262

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

Rolety zewnętrzne,
roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
o k n a d a c h o w e , m o s k i t i e r y,
montaż, naprawa - 604 460
139

20 latek - blondyn - poznam panią
po 40. Nie prostytutkę - Jelenia
Góra Kontakt SMS - 883 035 203
22 latek zaprasza - wszystkie sexi
panie na mile wieczory we dwoje 517 593 180
25 i 44 latka - zapraszają na lesbi
show możemy dojechać - 508
403 452
30 latek - dla pań i par - 603 138
133
REKLAMA

Hydraulik - tanio - 605 180
403

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

Firma budowlana, serwis
wykona: elewacje, regipsy, płytki,
panele, malowanie, elektryka.
Szybko i solidnie - 666 074 093
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele innych - szybko i
solidnie - 880 992 649
Remonty mieszkań - tanio i
solidnie - 698 056 197
Wyremontuję mieszkanie,
płytki, regipsy, tynki, gładzie,
malowanie, prąd, woda, kanalizacja, C.O, panele, wstawianie
okien, drzwi itp. - 662 142 682
Firma przyjmie zlecenia na
budowę domu jednorodzinnego,
remonty, rozbiórki, adaptacje,
instalacje, CO i elektryczne - 695
112 363
Remonty - wykończenia wnętrz,
płytki, regipsy, gładzie, malowanie, solidnie i fachowo - 660
181 055
Remonty - tanio, fachowo malowanie, szpachlowanie,
sufity i ścianki G/K, panele,
przeróbki kanalizacyjne, itp.- 516
048 225
Pogotowie budowlane, drobne
naprawy i remonty oraz wykończenia wnętrz i prace porządkowe - 506 140 865
Brukarstwo - chodniki, podjazdy, wycinka drzew, firma przyjmuje zlecenia na terminy wiosenne
- 792 668 584
Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Budowa domów - pod klucz również, FV - 606 508 723
Budujemy, remontujemy - wykańczamy, regipsy, panele, glazura,
malowanie, ocieplenie, gładzie i
instalacje - 504 598 644
Dachy papowe - kompleksowe
naprawy dachów krytych papą.
Budynki mieszkalne, hale, magazyny, garaże - 603 300 365
Dekarstwo - blacharstwo wykonujemy docieplenia dachowe,
wstawiamy okna, remontujemy
stare dachy, stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe: papa,
gonty, dachówka - 693 788 140
Demontaż montaż stolarki okiennej, drzwiowej, układanie
paneli podłogowych, wykończenia, duże doświadczenie - 691
800 605
Firma - remontowa - wykonuje
usługi wykończeniowe mieszkań,
sklepów itd. Solidnie wystawiamy
faktury VAT - 603 626 467

K o mpl e k s o w e r e m o n t y m i e s z k a ń , d o m ó w, s k l e p ó w,
meble na zamówienie, zabudowy regały, hydraulika, elektryka rabaty w hurtowniach
na materiały faktury wat - 512
441 518
K o mpl e k s o w e r e m o n t y mieszkań, lokali, domów, meble
na zamówienie do mieszkań i
s k l e p ó w, k o m p l e k s o w e p r a c e
hydrauliczne solidnie i niedrogo
- 512 441 518
K o pa r k o - ł a d o w a r k a - z
wywrotką do wynajęcia - tanio
i solidnie - 793 240 653
Maxbud - usługi remontowo budowlane profesjonalne układanie
płytek - 515 922 135
Minikoparka - Do wynajęcia
minikoparka Bobcat z operatorem
- 793 240 653
Panele, regipsy, przeróbki elektryki - hydrauliki, płytki - 885 742
245
Płytki, glazura, regipsy - wykończenia remonty, tanio solidnie - 518
85 4126
Płytki, panele, malowanie remonty mieszkań tanio i solidnie
- 509 362 908
Pokrycia wszelkiego rodzaju
- dachówka, blacha, gont papa.
Solidnie i profesjonalnie - 609
654 791
Przyjmę zlecenia - na wykonanie
instalacji hydraulicznych, „CO”
wodnych i kanalizacyjnych. Montaż
urządzeń i armatury sanitarnej. 669 826 053
Remonty - elewacje - wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne,
wymiana okien, glazura, remonty
domów, mieszkań, biur. Tanio i
solidnie. Możliwa negocjacja cen
- 726 444 006
Remonty - gładzie, regipsy,
glazura, CO, malarskie - 504
288 092
Remonty - malowanie, regipsy,
panele, gładzie, płytki, drobna
hydraulika i elektryka itd. - 609
356 902
Remonty dla każdego - szybko,
tanio i solidnie - 723 650 832
Remonty i wykończenia wnętrz Kompleksowe remonty, wykończenia wnętrz od a do z, docieplenia.
Od zaraz. Konkurencyjne ceny
- 513 556 324
Remonty Kompleksowo - profesjonalnie, solidnie i w konkurencyjnych cenach- darmowa wycena
darmowe porady - sprawdź sam
- 608 026 379
Remonty łazienek - regipsy,
gładzie, zabudowy, sufity podwieszane, tynki, malowanie i wiele
innych - 506 623 977
Remonty mieszkań - łazienekkompleksowo solidnie terminowo
- 609 765 913

Firma Master-Bud - budowa
domów pod klucz. Konkurencyjne
ceny, profesjonalne wykonawstwo
- 696 921 686

Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele podłogowe. Inne prace remontowe - 666
929 532

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

Remonty mieszkań - od A do Z na
każdą kieszeń - 513 194 392

Hydrauli k a o d a d o 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
I n s ta l a c j e - e l e k t r y k
- Instalacje elektryczne,
m o n t a ż i n a p r a w a . P o m i a r y.
Szybko, tanio i fachowo. 667 138 280
Kominki i wkłady kominowe - montaż kominków i
wkładów kominowych, stawianie kominów dwuściennych - 691 466 704

Remonty od A do Z - gładzie,
malowanie, regipsy, płytki itp. - 795
690 475
Remonty wykończenia – płytki,
panele, regipsy, malowanie - 518
854 126
Renomax - ogólnobudowlane
usługi, remonty mieszkań domów,
docieplenia, elewacje, budowy 606 508 723
Roboty dekarsko blacharskie ciesielskie zbrojarskie w firmie lub
prywatnie umowa o dzieło - 691
301 867
Roboty elektryczne - inwestycje
- remonty, naprawy, pomiary-fachowo i sumiennie - 698 093 723
Rusztowanie elewacyjne 190
m2 - rozstaw 6,5m x 30m oraz betoniarka. Cena do uzgodnienia - mam
do wynajęcia - 790 251 412
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Stolarka - panele ścienne i
podłogowe, regipsy, malowanie,
adaptacje, przeróbki instalacji,
solidnie - 791 406 105

Zlecenia na budowę domów lub remonty mieszkań - adaptacje,
kompleksowe remonty mieszkań
- 501 013 010

Ściany działowe itd. - i wykończenia wnętrz, brukarstwo. Szybko,
tanio i solidnie Kategoria - 787
210 943

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

Świadectwa energetyczne - dla
budynków i lokali mieszkalnych
i usługowych oraz audyty energetyczne wykonam tanio i profesjonalnie. Posiadam uprawnienia
państwowe. - 660 408 360
Tynki maszynowe - wszelkie
prace budowlane - 661 133 177
Układanie paneli - podłogowych,
ściennych itp. budowa ścianek
działowych z płyt drewnopochodnych - 669 826 053
Usługi budowlane - regipsy,
gładzie, glazura, panele, malowanie, osadzanie drzwi i okien - 607
961 108
Usługi budowlano remontowe
- malowanie, regipsy, panele,
gładzie, płytki, drobna hydraulika i
elektryka itd. - 506 575 157
Usługi budowlano remontowe
- mieszkań, domów i biura. Wykończenia itp. płytki, regipsy, tynki
maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane - 721 207 152
Usługi hydrauliczne - Hydraulika
od-A do Z - 511 639 680
Usługi hydrauliczne - Usługi
hydrauliczne - 513 194 392
Usługi remontowe kompleksowe
- wykańczanie wnętrz, przebudowy,
montaż płyt k-g, glazury, paneli, gładzie, konkurencyjne ceny, sprawdź,
bo warto - 665 248 427
Usługi remontowo - wykończeniowe - panele, gładzie, płytki,
regipsy i inne. Tanio solidnie
wycena prac gratis, zadzwoń,
omów się wystawiam faktury - 796
130 560
Usługi remontowo-budowlane
- wystawiam faktury VAT - 509
697 785
Wlokbud - prace budowlane
- 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 Rączka - 513 067 750
Współpraca brukarstwo 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
Wykończenia - dobra cena
płytki, gładzie, regipsy, panele,
malowanie, montaż drzwi okien 518 854 126
Wykończenia - kafelki, regipsy,
gładzie, panele, malowanie, elewacje z tynku naturalnego lub
mineralnego - 793 240 653
Wykończenia wnętrz - Adaptacje poddaszy, sufity podwieszane,
ściany działowe, glazura, elektryka,
hydraulika montaż stolarki, okiennej, drzwiowej bram garażowych
- 723 379 850
Wykończenia wnętrz - malowanie, gładzie gipsowe, regipsy,
wymiana okien i drzwi - 603 120
966
Wylewanie posadzek 11zl/m2 Wylewanie posadzek 11zl/m2 - 661
837 156
Wywóz gruzu, kontenery - wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir),
wycinka drzew, kontenery, zsypy
budowlane do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333
Zabudowa poddaszy - ścianki
działowe, sufity podwieszane, ocieplenia elewacji, tynki strukturalne,
malowanie, płytki, panele - 667
106 084

Agencja detektywistyczna
- Licencjonowany detektyw,
l i c 0 0 0 3 9 5 3 , r e j e s t r M S Wi A
RD.19.2009. Profesjonalne usługi
detektywistyczne z zachowaniem
pełnej dyskrecji. Sprawy cywilne,
rozwodowe, gospodarcze, obserwacja, wywiad i inne - 601 637
134

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Korepetycje z języka angielskiego - tłumaczenia - 785 970
229
Angielski - korepetycje - gimnazjum, przygotowanie do matury
z możliwością dojazdu do ucznia
- 663 369 045
Angielski - korepetycje z języka
angielskiego, solidnie, tanio. Przygotowanie do matury. Jelenia Góra,
również Kowary - 514 673 953
Chemia korepetycje - możliwy
dojazd do ucznia - 793 443 004
Nauczyciel z doświadczeniem
- udzieli korepetycji z matematyki szkoła podstawowa i gimnazjum w
przyjaznej atmosferze z dojazdem
- 693 579 398
Prezentacje maturalne - Absolwentka polonistyki udzieli korepetycji i napisze prezentacje maturalną
- tanio, szybko i profesjonalnie
- 501 237 824
Udzielę korepetycji - w zakresie
gimnazjum i szkoły średniej z
przedmiotów: matematyka, fizyka,
chemia - 666 893 365

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny - wesela z
akordeonem oraz inne imprezy
okolicznościowe - 609 563 928
W e s e l a , i m p r e z y, m u z y k a
instrumentalno - wokalna, różny
repertuar - Muzyk Orkiestra - 075
75 339 21, 692 046 727
DJ na wesela - super muzyka i
zabawa oraz imprezy okolicznościowe - 607 512 107
Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy nagłośnienia. Gitara na żywo - 501
576 923
Muzyczny duet - studniówki,
wesela bankiety - 609 851 863
Śpiewający DJ - Wesela - karaoke. Idealne połączenie muzyki na
żywo oraz mechanicznej! Tanio i
profesjonalnie! - 509 669 437
Zespół muzyczny „FUNNY-X”
- z Bolkowa promocja cenowa w
poście - zapraszamy do współpracy
- 607 897 792
Zespół Muzyczny N.R - wesela
zabawy. Tanio i profesjonalnie.
Akordeon przy rożnych okolicznościach - 607 155 787

USŁUGI
OPIEKA
Szukam pracy jako opiekunka
osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Pielęgniarka zaopiekuję się
starszą osobą - dyspozycyjna 075 64 33 036, 509 850 678
Zaopiekuję się osobą starszą,
chorą, również całodobowo - 513
571 537
Zaopiekuję się starszą osobą
- znajomość dietetyki - certyfikat
- 722 053 913
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Opieka nad starszą osobą Opieka nad starszą osobą - 660
380 398

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Wykwalifikowana opiekunka
do dziecka - bardzo dobre warunki
w domu - 723 662 159
Zaopiekuję się dzieckiem - pani
niepaląca, wieloletnia praktyka 501 083 152
Zaopiekuje się dzieckiem - u siebie w domu tanio - odpowiedzialna,
doświadczona - 697 660 125

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 – 601
837 677

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

Poprowadzę księgowość, solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne
ceny - 782 020 635

Tel. 508 082 888

Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu

LENA

Księgowość - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów prowadzimy kompleksową obsługę
firm - 782 020 635
Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677
Garaże blaszane, bramy garażowe, najtaniej - 12 lat na rynku,
doradztwo, transport, montaż gratis
- 075 64 39 025, 501 234 403

e-mail: marketing@jelonka.com

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Anteny satelitarne - montaż,
regulacja - wszystkie platformy!
Solidnie - 506 623 977
Bramy ogrodzenia - balustrady.
Profesjonalnie + montaż - 660
778 310

Certyfikaty energetyczne dla
budynków i lokali - 691 759 542

Czyszczenie dywanów - tapicerki domowej, samochodowej oraz
żaluzji pionowych profesjonalnym
sprzętem Karcher. Możliwość
negocjacji cen, zapraszam - 607
155 751

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

Elektronik Elektryk - naprawa
RTV. Instalacje elektryczne, urządzeń spawalniczych, MIG-MAT,TIG.
Maszyny przemysłowe, automatyka
- pneumatyka - 782 796 566

Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 100 695

Fachowa renowacja mebli - wraz
z pozłacaniem, malowaniem i
innymi technikami zdobniczymi 695 024 808

Sprowadzę z zagranicy każde
auto na zamówienie - pomoc w
formalnościach, autoholowanie - 886
157 162
Komputery - naprawa i modernizacja, instalowanie systemu, konfiguracja Internetu, dojazd do klienta
Jelenia Góra - Cieplice - 793 296
648
Antyki i współczesna renowacja i
tapicerstwo - 504 476 123
Na umowę o dzieło dokonam obróbki
blacharskiej wg. katalogu lub dowolnie wykonam także strzemiona zbrojarskie, wyginanie i montaż haków
rynnowych - 691 301 867
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773, 603
646 803
Texas Steakhouse zaprasza
na stek na sposób teksański, +
Party - proszę o rezerwację - 796
489 565
Wykonam naprawę zegarów starych, ściennych, różnych firm. Duży
serwis części zamiennych - solidnie
i tanio - 075 74 622 33
Anteny pogotowie montaż - Ustawianie oraz montaż anten satelitarnych i naziemnych, serwis, kadra
inżynierska. 10.00-22.00. Obsługujemy pensjonaty oraz instalacje
wielopunktowe. Wystawiamy faktury VAT - 793 686 870

Renowacja zabytków, mebli
i przedniotów zabytkowych 726 840 342
REKLAMA

Hydraulik - awarie, usterki,
naprawy, modernizacje, itp. Pogotowie Techniczne/ Złota Rączka
- 513 067 750
Instalacje - elektryk - Instalacje
elektryczne, montaż i naprawa.
Pomiary. Szybko, tanio i fachowo.
- 667 138 280
Kominki i wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych, stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704

Metaloplastyka - ploty, bramy,
schody, itp. - 502 248 020
Najmodniejsze szafy i garderoby - Szukasz solidnej firmy?
Oczekujesz wysokiej jakości i dbałości o detale w rozsądnej cenie?
Zadzwoń i omów się na pomiar
- 723 211 021
Naprawa i renowacja chłodnic Zapraszam - 697 089 694
Naprawa telewizji na kartę!
- Masz problem z dekoderem?
Uciekły programy? Nie wiesz, co
zrobić? Zadzwoń, a otrzymasz
fachowa pomoc za grosze - 725
894 938
Odśnieżanie dachów o dowolnym spadzie i usuwanie sopli.
Praca przy pełnej asekuracji.
Wywożenie śniegu, koparko-ładowarka. Wystawiamy faktury VAT,
polisa OC, pełne uprawnienia - 60
5326 223
Odśnieżanie dachów - profesjonalne i szybkie odśnieżanie dachów
- 691 496 971
Odśnieżanie parkingów, placów
- Koparko-ładowarka Caterpillar.
Możliwa faktura VAT - 502 101
743
Pity roczne rozliczam - Zachełmie
3 - 509 677 922

Komis odzieżowy - Jelenia Góra,
ul. Różyckiego 21B (obok gimnazjum nr 4) - zapraszamy - 693
104 412

Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów - tapicerki meblowej
samochodowej. Tylko profesjonalny
sprzęt i środki firmy Karcher ‘Marcus-Karcher’ - 792 216 960

Kontenerowy wywoź gruzu ziemi, śmieci oraz wszelkich innych
odpadów. Kontenery 5,5 m3, 8 m3,
12 m3. Najniższe ceny w mieście.
Zapraszamy - 727 548 554

P o g o to w i e k o m p u t e r o w e naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okol i ce - 695 299 500

Kuchenki gazowe montaż - regulacja, uprawnienia - 603 750 356

P r o j e k t ow a n i e w n ę t r z
- mieszkania, biura, lokale
gastronomiczne, puby - tanio
- 603 300 365

Malowanie artystyczne - aerografem - obrazy, ściany, samochody, motocykle itp. Od reklam po
portery. - 667 138 280
Mąż na godziny - wszelkiego
rodzaju naprawy - 513 194 392
Meblozabudowy - przedpokoi,
wnęk, rur, skosów, nietypowych
miejsc, itp. Drzwi przesuwne lub
klasyczne. storol@vp.pl - 603
328 832
Meblozabudowy szafy itp.
- szafy, garderoby itp. Drzwi rozsuwane lub klasyczne. storol@
vp.pl - 603 328 832

Ro u t e r y, p o g o t o w i e k o m puterowe - Konfiguracja i
m o n t a ż r o u t e r ó w, d z i e l e n i e
ł ącza i nternetow ego. Pogotowie komputerowe, wgrywanie
oprogramowania, usuwanie
w i rusów. F-ra VAT - 793 686
870
Se rwis - okna, drzwi, rolety
- regulacja, naprawa, wymiana
- 609 272 704
Stolarstwo ogólne - toczenie w drewnie, renowacja
mebl i - 666 292 949

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
Syrena 105 do ślubu - auto
do wynajęcia na rożne okazje,
zarezerwuj termin! Jelenia Góra i
okolice - 603 949 143
Szyldy - artystycznie - Reklamy
i szyldy malowane ręcznie. Bardzo
trwałe, nie płowieją i nie niszczą się
od słońca. Oryginalne i wyjątkowe.
- 667 138 280
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
Usługi BHP - szkolenia wstępne,
okresowe, ocena ryzyka zawodowego - 693 309 663

Wypożyczalnia samochodów
osobowych i busów - Jelenia
Góra Pl. Wyszyńskiego 46 75 75 332 23/4 - 601 346 774

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

Świadectwa Charakterystyki
Energetycznej
nr upr.MI/ŚE/440/2009
609 174 477
e-mail:ebx@poczta.onet.pl
Biuro: 58-500 Jelenia Góra,
ul: K. Miarki 18

Usługi finansowo - księgowe kompleksowa obsługa w zakresie
księgowości i podatków. Buro
świadczy usługi dla podmiotów
o różnej formie prawnej, profilu
działalności jak i różnej wielkości.
Rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, rachunkowość, PIT, VAT, ZUS, książka
przychodów i rozchodów itd. - 601
837 677 - alakow@onet.eu - 601
837 677
Usługi piaskowania - np: felg,
konstrukcji stalowych, hal, budynków, mostów itp. możliwość piaskowania u klienta - 668 007 610

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 P o l – L o t n i s k a B e r l i n ,
Drezno, Lipsk – 075 75 182
55, 607 222 369

Wodomierze - wymiana plombowanie super ceny - 601 798 039

Niemcy – przewozy osob o w e – s u p e r c e n y, c o
szósty przejazd gratis
– 075 75 182 55, 607 222
369

Wodomierze i plombowanie szybko i kompleksowo. Partner
firmy Wodnik Pogotowie Techniczne
Złota Rączka - 513 067 750

DAR P o l P r z e w o z y o s o bowe Niemcy południowe
– 075 75 182 55, 607 222
369

Wyciąg Wiciarka - między Szklarska Porębą a Jakuszycami zaprasza
na jazdy dzienne i wieczorne w godz.
17-20 jedzenie, picie, nauka jazdy 601 446 503

Heilbronn – Stuttgart, Freiburg
i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369

Wykonam druk i kolportaż reklam
- teren dawne województwo jeleniogórskie - 791 837 835

DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice – super ceny – 075 75 182 55,
607 222 369

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

Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369

USŁUGI
SPRZĄTANIE

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

Ko m p l e k s ow e s p r z ą t a n i e
mieszkań - klatek schodowych,
biur, mycie okien, czyszczenie
dywanów oraz żaluzji pionowych.
Wysoka jakość usług, możliwość
negocjacji cen - 607 155 751

DAR P o l – p r z e w o z y o s o bowe do Niemiec z adresu
na adres- bez przesiadki –
075 75 182 55, 607 222 369
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A u t o h o l o wa n i e 1 z ł – k m
- 7 osób + 1760 ładowności, laweta 2500 kg (tanio,
szybko, profesjonalnie).
Przeprowadzki, transport
osób na lotnisko - 075 64
39 025, 501 234 403

Zabiegi instruktażowo-pielęgnacyjne - twarzy - atrakcyjna cena
- 691 967 676

P r z e p r o wa d z k i k o m p l e k sowe - kraj, zagranica.
Tr a n s p o r t p r z e d m i o t ó w n i e typowych - pianina, sejfy
itp. - 75 76 73 971, 516
146 075

Chcesz się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV
lub innych rzeczy metalowych,
własny transport i świadczę
usługi transportowe Benz 310 605 726 890

Autotransport - kraj zagranica. Sprowadzanie
na zamówienie. Pomoc w
formalnościach - 886 157
162
Audi A6 z kierowcą - czarne
kompleksowe Audi A6 kombi
wraz z kierowca, wyjazdy
służbowe i inne - zapewn i a m dyskrecję - 722 323 287
Blaszak do Berlina - Wolny
bus blaszak w piątek 5.02.10 na
trasie Jelenia Góra - Berlin - 515
604 999
Jel. G.- Bielany Wrocławskie - 3
miejsca w aucie - 7 dni w tygodniu
wyjazd z JG. godz.8 wyjazd z Wrocławia po godz.20. - 694 123 688
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice F-ra VAT. Door to door 607 763 204
Oferuję transport dla 2-3 osób dnia 04.02 z Hamburga do Jeleniej
Góry i dnia 05.02 z Jeleniej Góry do
Hamburga. Samochód osobowy,
doświadczony kierowca - 783
561 611

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ

Starsza chora Pani potrzebuje
używane: wersalkę, fotel jednoosobowy, rozkładany, szafki do
małej kuchni i lodówkę. Odnowić
mieszkanie wraz z jego posprzątaniem - charytatywnie - bardzo
serdecznie proszę - 602 616 765

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Każde auto kupię - do 200 złotych
- 511 209 408
Każde auto uszkodzone - bez
opłat - tanio lub za wyrejestrowanie
- 506 384 694
Kupię każde auto - gotówka od
ręki - 889 829 776
Kupię każde auto - lub przyjmę
za wyrejestrowanie. Auto może
być uszkodzone. Odbiór lawetą,
gotówką od ręki - 691 628 934
Podol - auto skup - skup aut
za gotówkę, posiadamy własny
transport, auto-laweta do 1700kg
z wyciągarką - 608 382 458

Posiadam 2 wolne miejsca w
aucie - na trasie Jelenia G-Wrocław
w dniu 10 lub 11 lutego - 505 247
196

Poszukuję samochodu w stylu
RETRO - do wynajęcia na sesje
plenerowa w lipcu 2010 roku. Cena
do uzgodnienia - 692 464 359

Usługi transportowe i przeprowadzki 10% taniej - 601 561 366

Przyczepkę samochodową - po
okazyjnej cenie - 601 555 394

Usługi transportowe - 511 209
408

Skup aut - dostawcze, osobowe
- odbieramy własnym transportem - Jelenia Góra i okolice - 796
913 718

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet rehabilitacji i terapii
manualnej. Skuteczne leczenie
bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji i narządu ruchu - mgr Eryk
Olszak - 075 613 74 28, 697 855
631
Masaż, sauna, laseroterapia magnetoterapia, elektroterapia,
ultraterapia, komputerowe odchudzanie, vibroacustic - migrena,
depresja, nerwica, solarium - 600
106 329

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)
Nowo otwarty salonik kosmetyczny - Tips - beauty Paula ul.
Drzymały 37 - oferta zawiera tipsy
żelowe, spa dłoni i stóp depilacja 500 870 034
Odchudzania zacząć czas - na
Gratisa zapraszamy WAS. Masaż
Rolletic oraz informacje o stosowaniu Programu Królów tylko w Studio
Rolletic - 698 339 403
Pierwsza wizyta gratis! - SLIM
Studio zaprasza na Kiepury 57.
Intensywne odchudzanie! Karnet
OPEN w cenie 300 zł/miesiąc
uprawnia do korzystania z wszystkich urządzeń codziennie. Umów
się na pierwszą wizytę - 504 018
881
Profesjonalne przedłużanie
włosów i zagęszczanie rożne
metody oraz rożne gatunki włosów,
pasemka z cyrkoniami Swarovskiego, atrakcyjne ceny - 793
469 303
Tipsy żel akryl - utwardzanie naturalnych paznokci żelem, manicure,
henna dojazd do klienta - 796
640 707
Tipsy żelowe za 40-45 zł. - w
zależności od wzoru. Dojazd do
klientki gratis - 500 145 685
Tipsy, makijaż, solarium - Centrum
Urody ul. Cieplicka 82 zaprasza!
Atrakcyjne ceny. Makijaż ślubny w
cenie wieczorowego, tipsy od 60
zł, solarium od 0,90 zł./min - 787
369 052

Skup aut powypadkowych dostawcze, osobowe - odbieramy
własnym transportem, Jelenia Góra
i okolice - zaświadczenia do wyrejestrowania - 796 913 718
Twingo, Almera, Polo - do 5500
zł. - 667 209 919
Urzędowa kasacja pojazdów
- skup aut odbieramy własnym
transportem - Jelenia Góra - 796
913 718

FELGI
SPRZEDAM
Opony na felgach do BMW E34
zimowe 2 sztuki - 205\65r15 - 781
225 335
Koła zimowe do Forda - 13.
Rozmiar 165/80 - 2 sztuki, 185/70
- 2 sztuki lub same opony, same
felgi - 793 146 877
4 koła letnie - 205/60 15 stan b.
dobry koła są z Golfa 4 (stalowe)
400 zł. komplet - 605 326 903
Alufelgi + letnie opony - 18 cali
do Sharana - 515 363 873
Alufelgi 4 x100 - + nowe opony
letnie 185/50/15 w dobrej cenie polecam - 512 049 929
Do BMW3 na letnich oponach - 17
cali stan b. dobry + stalówki na
zimowych oponach 4 letnie + 2 lata
jeżdżone stan idealny, okazja - 510
759 789
Kompletne koła zimowe - z
oponami w rozmiarze 175/80/17
z oryginalnymi kołpakami do VW
GOLFA IV- 400 zł. komplet - 608
026 482
Opony w atrakcyjnej cenie - rozmiar 13 14 15 16 17 oraz do busa
15 i 16 - 507 041 173

FELGI
KUPIĘ
Alufelgi 4x100 16 - w dobrym
stanie, otwór cent. 60.1 mm ET >
37 - 601 874 603
Koła zimowe - z oponami zimowymi od auta japońskiego „Hyundai” - 783 143 184
Zimowe koła Forda Focusa - II
rozstaw 5x108mm - 665 677 876

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Subaru Legacy 91 - blaszki
poobijane, ale technicznie super
- 6 tys. zł - 796 489 565

Motorower Peugoet, skuter 1998, stan bardzo dobry,
zadbany, zarejestrowany i ubezpieczony, cena 2500 zł - Jelenia
Góra - pojemność 50 cmm - 075
75 146 14
Golf 3 - rok 1996, 1.4 benzyna,
3 drzwiowy, ABS i immobilizer,
kolor czerwony - 602 195 974
Audi A 6 kombi 1995 - 2.5 tdi
diesel, stan dobry cena 13400 do
negocjacji - 606 407 472
Ford Escort - 91 rok, pojemność
1,4 - cena 600 zł. - 509 469 002
Honda Accord combi 1994 pełna elektryka 3700 do opłat
- 603 333 664
Me r c e d e s 124 - 1991 rok,
czarny, stan bdb. - 883 682 014
Nissan. Primera - kombi biały
20.TD. Rok 1999 - 661 846 430
Sprzedam lub zamienię - NEW
BEETLE 98 rok - czarny - 510
193 777

Bmw diesel - E36 2.5 TD - stan
bdb. bez wkładu finansowego - 694
054 544
Bmw E34 - stan bardzo dobry,
skóra, klimatyzacja, elektryczne
lusterka, moc 150 KM, pojemność
2.0, kolor biały, nie wymaga wkładu
finansowego, cena 4 tys. - 791
510 587
Bmw E36 - 1992 rok, 1.8 benzyna,
auto jest uszkodzone trzeba nową
maskę, klosz lampy i szybę. Szybę
posiadam drugą, wystarczy wkleić.
Cena za auto to 2500 zł. - 723
880 027
Bmw E36 - 316i - kolor bordowy
metalik, rok produkcji 93, pojemność 1,6 benzyna + gaz, stan dobry
wspomaganie, ABS, centralny,
cena 7.000 - 600 062 698
Bmw E46 - 323 - sprzedam - 601
698 950

VW Sharan - 96 rok - 11.000 automat 2.0 benzyna - 663 860 006

Chrysler Town & Country 96
rok - 7 osobowy, 3.8 B+LPG,
skóra, audio Infinity, klimatyzacja
trzy strefowa, najbogatsza wersja.
Sprzedam bądź zamienię na ciekawe auto o dużej pojemności. Info:
zerosuper @ op.pl - 501 737 088

124 z 1995 roku - 2.5 diesel 4000
tys. do malej negocjacji - 602
736 431

Chrystel Voyager 95 rok - 2.5
TD - 7 osobowy, opłacony 5500
zł. - 607 509 762

Agregat tynkarski - BAPRO G4
PLUS, rok 2008 z całym wyposażeniem + dodatki stan idealny - 511
323 549

Cinquecento 700, gaz - 1996
rok, ważny przegląd i OC do
wymiany przełącznika do benzyny,
cena 1500 zł. - 665 208 202

VW Polo rocznik 95 - cena 2800
zł. - 509 282 553

Alfa Romeo 156 - 1998 rok - benzyna - 668 346 981
Astra F na części - z roku 92 GG
4764255 - 505 288 212
Audi 100 - 2.0 benzyna + gaz - C4
- 1991 rok, szary metalik, centralny
zamek, szyberdach, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby,
oszczędny pali 10 l/100km, ubezpieczony, opony zimowe + alufelgi
z letnimi oponami, cena 3800 do
negocjacji - 691 353 915
Audi 100 C3 - rok 1985 pojemność
- 2200 + gaz - 516 166 121
Audi 2.8 v6 - quattro gaz - 4X4
- OC ważne do 10.2010, nowe
opony. 5.500 - 665 337 048
Audi 80 B3 - z uszkodzoną
uszczelką pod głowicą, nowa instalacja LPG, nowy hak, po wymianie
końcówek drążków przegubów,
nowe amortyzatory koszt naprawy
uszczelki 400 zł. - 798 614 344
Audi 80 GT okazja - 1800 cmm
plus gaz, opony letnie na alufelgach 15” i zimowe, zawieszenie
po remoncie, nowy rozrząd i masę
części, bez wkładu finansowego,
ważne opłaty, cena 2500 zł. do
negocjacji - 781 240 217
Audi A3 - tdi 131 km - uszkodzone
z 2001 roku, uszkodzony przód,
auto jeździ, silnik i zawieszenie
ok., poduszki ok. nowy rozrząd,
cena 20000 tys. do negocjacji,
ubezpieczone i zarejestrowane 504 436 072
Audi A3 1997 rok - 1,6 benzyna, 3
drzwiowy, lekko uszkodzony - cena
9900 zł do małej negocjacji! - 515
368 115
Audi A4 - 1,9 diesel, czerwona,
przyciemnione szyby, elektryczny
szyberdach i szyby, oryginalne felgi
z letnimi oponami, stan idealny 796 492 398
Audi A4 - 1.6 - rok produkcji 1997,
granatowy metalik, stan bdb.,
cena 10900 zł. Godne uwagi - 663
981 750
Audi A4 - kombi 2004 rok TDI-130
km stan idealny - 509 029 334
Audi A4.1.9 TDI - w stanie perfekcyjnym, zarejestrowane w kraju
100 % sprawne, gotowe do jazdy od
osoby prywatnej jedyny właściciel,
rok produkcji 1998. Bogate wyposażenie - 508 176 215
Audi A6 Awant - rok produkcji
2000, Przebieg: 209 tys. km, Silnik:
TDI, Rodzaj paliwa: olej napędowy,
Kolor: czarny metalik, CENA: 26
500,00 PLN, e-mail jurekj3@onet.
pl - 512 472 902
Audi A6 kombi 1995 - 2.5 tdi
diesel, stan dobry cena 13400 do
negocjacji - 606 407 472
Bmw - 530D, 2000 rok - touring,
pojemność 3,0 M-pakiet uszkodzony 15 tys. zł - 609 971 939
Bmw 318 tds diesel - rok 1995
przebieg 240 tys. kolor zielony
metalik alufelgi, klimatyzacja, central zamek na pilota, stan techniczny dobry, przegląd do 10/2010
okazja jedyne 5500 tys. do negocjacji - 608 642 870

Citroen Jumper maxi - uszkodzony dół silnika, stan auta bdb.
3500 tys. do negocjacji - 660
699 940
Citroen Xantia - silnik 1,8 benzyna oraz instalacja gazowa - 781
957 538
Citroen ZX - po drobnej kolizji kolor czerwony, szerokie zderzaki,
progi, sportowy tłumik, alufelgi 1.4
benzyna, rok produkcji 1994, atrakcyjna cena - 782 446 782
Corsa A 1.4 - uszkodzona - Uszkodzony lewy bok (drzwi, słupek, tył).
Auto jeździ, zarejestrowane, Sprzedam z OC(25.0 lub bez, przegląd
do 13.10.10 - 606 104 186
Części do Escort 93 rok - lampy
zderzaki, fotele i inne tanio - 785
025 791
Escort - ghia 97 rok - 1.6 zetec,
klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, 2 x airbagi, ABS, halogeny, centralny zamek, lotka na
tylnej klapie. Ważny przegląd i OC.
Cena 2.900 zł. - 783 032 842
Espero B + gaz 1600 zł. - auto
sprawne po wymianie zawieszenia,
oleju, tłumika - 784 071 355
Favorit na części - bez opłat 400
zł. - 603 265 722
Fiat 126p el. - mało eksploatowany, nowy akumulator, wymienione drążki kierownicy, rok 1996
używany przez osobę niepełnosprawną, cena 800 zł. warto - 724
521 399
Fiat Fiorino - Fiat Fiorino - 601 924
778/694 473 203
Fiat Sienna 1,6 hl 1999 rok - - 145
tys. km - wspomaganie kierownicy
- regulacja kierownicy - elektryczne
szyby - centralny zamek - welurowa
tapicerka - kpl. opon zimowych stan b.d. - 604 120 982
Fiesta 1991 rok - 1.1 C, czerwona,
zarejestrowana i ubezpieczona,
sprzedam w całości, cena 600 zł,
mogę dodać 4 koła letnie i troch
części - 792 224 740
Fiesta 91 - 1.1.kolor czarny,
ważny przegląd i OC, po wymianie
dużo nowych części, cena 1600
zł. - 796 519 119
Fiesta 999 zł. - w dobrym stanie,
podłoga nie pognita, lekka korozja
koło wlewu paliwa. Radio i reszta
w aucie - 785 135 590
Fokus - kombi, 2001 rok, 1,8
diesel, srebrny metalik, pełna opcja
oprócz skóry. Przebieg 160 tys.,
książka serwisowa. Cena 12800
plus opłaty, do rozsądnej negocjacji. - 504 727 202
Ford Escort - 91 rok, pojemność
1,4 - cena 600 zł. - 509 469 002
Ford Escort 1,4 - rok 88 kolor
czerwony, ubezpieczenie do stycznia 2011, rejestracja do grudnia
2011 cena: 1200 zł. stan : dobry jak
na swoje lata - 693 924 420
Ford Escort 92 - 1.3 benzyna
stan dobry po remoncie blacharki
wymienione - olej, filtry warto zobaczyć 1600 zł. - 796 654 235

Ford Escort ghia 1,6 benzyna kombi 96 rok produkcji, 140 tys.,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka. Stan
dobry do małych poprawek lakierniczych, zadbany, cena 3350 zł. do
małej negocjacji - 508 101 097
Ford Escort kombi TD - klimatyzacja, hak Pierwsza rej. 03.03.1998
rok. W ciągłej eksploatacji Przegląd
do 01.12.2010 rok, ubezpieczenie
31.05.2010r. Cena 5600 zł. do
negocjacji - 691 335 772
Ford Eskort - składak rok produkcji 1996, benzyna, pojemność
1600, sprawny do opłat i przerejestrowania, cena 250 zł. - 609
493 264
Ford Fiesta - cena 1100 - koloru
bordowego, bez wypadku, użytkowany przez kobietę. Kolor auta
bordowy, trzy drzwiowy paliwobenzyna. Rok produkcji 1995. - 667
476 605
Ford Fiesta - rok produkcji 1991,
pojemność 1,1 kolor czerwony,
bez korozji, cena 1600 zł. - 723
174 211
Ford Fiesta - w całości lub na części, cena 500 zł. - 791 577 537
Ford Focus 2001 rok - 1.8 TDDI
- 5 drzwi, zarejestrowany, ubezpieczony klimatyzacja, elektryczne
szyby - 607 240 585
Ford Focus sport 2006 - 2.0TDCI
140PS, czarny metallic, bdb. stan,
bez wypadku - 665 677 876
Ford Galaxy ghia - z 1997, pojemność 2.3, benzyna, moc 145 KM
dobrze wyposażony, komfortowy,
dynamiczny, rodzinny van. Duże
autko za niewielkie pieniądze.
Cena 9400 - 696 483 541
Ford Granada - tanio - 601 924
778
Ford Granada 999 zł - Ford
Granada 999 zł - 601 924 778/694
473 203
Ford Mondeo - 1.8 rok produkcji - 1993 Hb. Gaz, klimatyzacja
sprawna, poduszka powietrzna
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zamek, blachy
ocynkowane. dwa kpl. opon - 504
727 202
Ford Mondeo - 1998 rok, 1.8,
16V ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, elektryczny szyberdach, 4 x poduszki,
immobilizer, podgrzewane fotele,
podgrzewana przednia szyba,
kierownica wielofunkcyjna, Sprowadzony - zarejestrowany - 603
770 032
Ford Ttransit - blaszak - hak,
nowe opony cena 3800 - 517
557 140
Golf 2 - 1,6, benzyna, 88 rok,
opłacony, zimowe opony 850 zł.,
radio Pionier cd mp3 250 zł., CB
radio z antena 250 zł. - 661 403
384
Golf 2 - 1.6 diesel na części lub
w całości, atrakcyjna cena po za
tym mam wiele części do golfa 510 317 476
Golf 2 - 1989, pojemność 1.3 benzyna, 5-drzwiowy, opłaty i badanie
techniczne ważne, nie wymaga
wkładu finansowego, cena 1 400
zł - 517 337 804
Golf 2 - rok 92, 1.3 pojemności benzyna, cena 1500 zł. - 604 899
303/698 707 299
Golf 3 - 1,8 benzyna (90 KM),
1995 rok, zarejestrowany + ważne
OC, przebieg 195 tys. drugi właściciel w kraju, elektryczne szyby i
lusterka, wspomaganie kierownicy,
radio, garażowany 5 tys. do negocjacji GG 5242465 - 697 555 366
Golf 3 - kombi 1998 1.9 tdi z elektryką ABS sprzedam lub zamienię
- 604 786 525
Golf 3 1.6 benzyna - 1993/94 rok,
zarejestrowany ze wspomaganiem
kierownicy, bez korozji, nowy
przegląd techniczny, sprawny w
100% do jazdy, cena 4300 - 603
182 814
Golf 3 diesel - 1998 kombi 8500
- 756 428 390 po 20-tej
Golf 3 tuning - 1.8 90 KM, atrakcyjny wygląd, sprzedam lub zamienię - 798 899 304
Honda Accord combi 1994 - pełna
elektryka 3700 do opłat - 603
333 664
Honda Civic - 1500 vtec 2000/2001, sprowadzony południe Francji (0 rdzy), 2 przeglądy,
103000 km, klimatyzacja, skóra,
ABS, 2 poduszki, podgrzewane
lusterka, opony zimowe, nowe
filtry i olej. Stan idealny 17900 zł.,
zarejestrowany - 790 524 539
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Honda mtx 80 - w stanie dobrym,
na chodzie, moc 15KM, rocznik
1986 cena: 1200 zł. do negocjacji
- 782 361 956
Honda nx 650 dominator - rok
1996, komplet kufrów, stan b/d.
Motocykl turystyczny. Od 5 lat w
kraju - 606 186 439
Honda Prelude 2.0 - sprzedam lub
zamienię - 2.0 133 km do poprawek, tylko sms-y - 603 048 059
Java 50 - 100 zł. - moc 4KM, kolor
biały - 782 361 956
Karoseria Golf 2 - 200 zł - goła
buda z 1990 roku w stanie bdb.,
0 dziur, wersja 3 drzwiowa - 691
100 251
Kia Clarus 1999 - srebrny metalik,
hak, relingi, alufelgi, LPG, klimatyzacja. Cena 6400 do negocjacji
- 501 181 177
Kia Pregio 2.5 tci - Z 12.2004 - w
bdb. stanie w tej chwili ma przejechane nie całe 160 tys. kilometrów.
Auto alarm, centralny zamek, wspomaganie kierownicy. Wystawiam
fakturę VAT - 722 323 287
Mazda - sprzedam - 601 924
778
Mazda 121 - 1992 rok - 240 tys.,
w pełni sprawna technicznie, przegląd, OC 1900 zł. - 696 428 506
Mazda 323 F - kolor czerwony,
wspomaganie, szyberdach, opłacona, zarejestrowana, na co dzień
jeżdżona, cena 2000 - 505 447
978
Mazda 323C - 1.8 16v 95 rok biały, 2 x PP, elektryczne szyby,
lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, światła
przeciwmgielne, dynamiczny i
ekonomiczny (ok. 7l/100 km) niezawodny, cena 6850 - 793 589 984
Mercedes - W124 diesel z 91
roku, aktualny przegląd, zimowe
opony centralny zamek, szyber
dach, alufelgi - 501 665 790
Mercedes 123 - 220 D, lekko
uszkodzony tylny wahacz 1300 zł.
- 601 924 778, 694 473 203
Mercedes 123 1200 zł. - pilnie
sprzedam - 601 924 778
Mercedes 124 - 1991 rok, czarny,
stan bdb. - 883 682 014
Mercedes 124 kombi bdb. - 1990
rok, automat, pojemność 3,0 benzyna + gaz, stan bdb., zawieszenie
NIVO bdb., silnik bdb. na benzynie
i na gazie, poduszki powietrzne,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, alarm,
nowe zimówki, cena 7200 do
uzgodnienia - 609 078 282
Mercedes a140 - 105 tys. km
2002, kupiony i serwisowany w
salonie Jelenia Góra, 1 właściciel,
faktura VAT - 602 101 096
Mercedes E290 TD sedan avantgarde,1996, zarejestrowany,
oszczędny, 2.9 turbo diesel, ksenony, klimatyzacja, 4 x airbag,
nowy przegląd i OC, cena 13500
zł. - 502 245 444
Mitsubishi Colt 1,3 glxi - piękny
perłowy błękit, pełna elektryka, 75
km, światła przeciwmgielne, opony
zimowe (nowe), Radio Blaupunkt
mp3 gratis. Bardzo pilne cena 6000
zł. do negocjacji - samochód igła 790 519 291
Mitsubishi Lancer - 1996/97
pojemność 1.3 GLX. ABS, 2 x
airbag, wspomaganie, elektryczne
szyby, elektryczne i podgrzewane
lusterka, immobilizer. Uszkodzone
sprzęgło (docisk), cena do uzgodnienia - 727 640 718
Motor - Simson, cena 2500 zł. do
negocjacji lub zamienię na quad 518 581 783
Motor typu W.S.K 125 - stan
dobry, brak dokumentacji, cena 500
zł. do negocjacji - 607 354 347
Motorynka 45 zł. - bez kół i
silnika - 781 633 593
Nissan Almera 1.4 sedan - 1.4,
16V, 96 rok, dobrze wyposażony,
2 komplety kół (zimowe nowe 4),
ważny przegląd i OC, CD MP3,
kompletna dokumentacja. 5600
zł. Więcej info pod tel. kontakt po
17 - 725 659 123
Nissan Almera Tino van - 2001,
sprowadzony południe Francji (0
rdzy) - 2 przeglądy, 2 komplety
opon (zimowe nowe),nowe filtry i
olej, STAN IDEALNY. 20900 zł. ,
zarejestrowany - 790 524 539
Nissan Micra k12 elka - 1,3 benzyna nauka jazdy stan bdb. 16000
zł. zadbana., 100% wyposażona
- 603 108 232
Nissan.Primera - kombi biały
20.TD. Rok 1999 - 661 846 430
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OG£OSZENIA
OMEGA B sedan - 1996 rok, 190
tys. km, 2,5V6 + LPG, wyposażenie
pełne oprócz skóry, immobilizer,
alarm itp. - 602 157 351

OPEL Omega combi - 1994 rok,
2,4 TDS. Czerwony, garażowany,
właściciel niepalący. Gryfów Śląski
- 757 813 861

OMEGA Combi - 2l benzyna +
hak na zimówkach przyciemnione
szyby + opony letnie, ważne OC do
08.2010r brak przeglądu, auto stoi
już około 4 miesiące, bo kupiłem
inne - 793 543 796

OPEL Tigra - 1996 - pojemność
1400, zarejestrowana w Polsce
w ciągłej eksploatacji, cena 6300,
Karpacz - 503 984 663

OPEL Astra 2004 - 1.7 CDTI, stan
idealny, możliwość kredytowania,
cena 20900 - 501 035 988
OPEL Astra F 1.7 tdi - stan bardzo
dobry, dwie poduszki powietrzne,
szyber dach, wspomaganie kierownicy, niepalone w środku, szary
metalik, typ sedan, cena 6800 do
malej negocjacji - 694 194 936
OPEL Astra kombi 96 rok - 1.7
TD - wspomaganie, szyber dach,
centralny zamek, 2x airbag, cena
4600 - 607 509 762
OPEL Corsa 1,2 - rok 1991 w
dobrym stanie zarejestrowana i
ubezpieczona - 507 727 760
OPEL Corsa 1.4 - 1991, brak
dowodu rejestracyjnego, uszkodzony rozrusznik. Cena 300
zł. do negocjacji (Możliwa
zamiana) - 508 724 432
OPEL Corsa C 01/02 - kolor
z i e l o n y, b e n z y n a 1 0 0 0 c m ,
serwisowany, 100% bezwypadk o w y, n o w y a k u m u l a t o r, s t a n
bdb. - 512 170 233
OPEL Kadett - auto jest na
chodzie, bez ważnego OC i
przeglądu - 500 896 200
OPEL Omega - 2.0 16v - rok 96
z gazem sekwencja, zadbana,
klimatyzacja, skóra, podgrzewane siedzenia oraz tył kanapa,
kpl. kół lato alu i zima stal. - 504
172 553

OPEL Vectra - rok 1998, pojemność
1.8, 16v, przebieg 170 tys. kolor
zielony, wspomaganie, klimatyzacja, 4 x airbag, ABS, elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach,
opłacony, zarejestrowany + opony
letnie, cena 9.900 - 505 447 978
OPEL Vectra - rok produkcji: 2000,
przebieg: 210 000, 2.0 l diesel,
kombi, klimatyzacja, elektryczne
szyby, 4 poduszki, ABS, centralny
zamek, immobilizer, wspomaganie
kierownicy. - 696 447 439
OPEL Vectra C 2002 - srebrny, 2, 2
cdti, klimatronic, elektryczny
szyby i lusterka, automat
- t i p t r o n i c , z a d b a n y, z a r e j e s t r o w a n y, b e z w y p a d k u .
Sprzedam lub zamienię na
tańsze - 691 279 647

PASSAT B3 sedan 90 rok - 1.8
benzyna, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, alarm + pilot,
opony zimowe, zielony metalik,
radio, ważny przegląd i OC. Cena
2450 zł. - 724 989 953

PASSAT Variant GT - Kombi 16V
2.0 GT (150 km) elektryka climtronic po wymianie hamulców
rozrządu i inne. Opłacony do
12.2010. 6.500 zł. do negocjacji 605 038 952

PASSAT B3 z gazem - kombi 91
rok, czerwony, centralny, szyberdach, wspomaganie - 501
726 129

PEUGEOT 2.0 hdi - 99, ABS,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, klimatyzacja, centralny
zamek, poduszka powietrzna, radio
/ CD, wspomaganie kierownicy,
immobilizer, welurowa tapicerka,
światła przeciwmgłowe, do opłat,
cena 6500 - 504 727 202

PASSAT B5 kombi - 1998 rok
- 1 . 9 t d i , 11 0 K M , n i e b i e s k i
metalik, zarejestrowany, ubezpieczony, 2 komplety kół - 509
269 187
PASSAT kombi - 1997, przebieg
180 tys. km. pojemność silnika
800, benzyna + instalacja gaz,
ABS, alarm, centralny zamek,
immobilizer, klimatyzacja, komputer 4 poduszki powietrzne,
RO oryginalne, navi, tempomat,
wspomaganie kierownicy - 608
362 358
PASSAT kombi - rok 1993 poj.2l
cena 1800 zł. - 609 211 837

PEUGEOT 205 - 950 zł - z 90 roku,
bardzo ekonomiczny silnik 1.0,
odpala bez problemu w największe
mrozy, kolor czerwony, stan dobry
idealny na dojazd do pracy. - 695
980 120
PEUGEOT 306 - combi 1997
rok - 1.4 benzyna kolor zielony,
ABS, klimatyzacja, dwie poduszki,
elektryka, czujka wycieraczek, alufelgi, opony zimowe, zadbany, brak
ubezpieczenia - 889 308 551

PASSAT kombi + gaz - sprzedam (lub zamienię) VW Pasata
Kombi z gazem (B-3) aktualny
przegląd i OC w dobrym stanie. Na coś większego Minibusa (6-7osobowego) lub Volvo
kombi z gazem. - 785 484 546

PEUGEOT 306 xr 1.4 - sprzedam
lub zamienię na auto z gazem - 721
631 548

PA S S AT - 2 0 0 1 - 1 . 6 , s t a n
techniczny idealny od pierwszego właściciela, możliwość
kredytowania - 501 035 988

PASSAT kombi 2 litry - Passat
kombi 2 litry czerwony, benzyna-gaz, szyberdach, hak, 91
rok, centralny zamek, komputer
pokładowy - 781 562 674

PEUGEOT 807 van - 7 - osobowy,
2.0 benzyna 95 rok, graﬁtowy metalik, stan bdb. - 517 924 512

PA S S A T - k o m b i B 3 - r o k
1990, dwa komplety kół, zarej e s t r o w a n y, u b e z p i e c z o n y,
w ciągłej eksploatacji, bez
korozji, cena 3000 do małej
negocjacji - 756 416 472, 728
346 437

PASSAT kombi 3 - rok produkcji
1990, ubezpieczony, przegląd
do 23.10.2010, bez korozji,
stan techniczny oceniam jako
dobry ekonomiczny, biały, cena
3000 do uzgodnienia - 756 416
472 728 346 437

PA N D A z l e a s i n g i e m - p o j e m ność 1,1 grudzień 2006, van
pozostało 24 raty po 512 zł.
brutto oddam za 1000 zł zwrot
kosztów ubezpieczenia - 509
134 218

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

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

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz

Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 14 lutego 2010 a od 15 lutego wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

PEUGEOT 406 - kombi 1.8 - 97
rok, elektryczne szyby, lusterka,
hak zarejestrowany, cena 6700 660 181 460

PEUGEOT Boxer 2500 TD - blaszak w wersji maxi (11dm3). Rok
produkcji 1995. Uszkodzona pompa
wtryskowa, koszt naprawy 1000 zł.
Ważne ubezpieczenie, brak przeglądu. Silnik odpala. Cena 5000
zł. - 783 934 205
PEUGEOT Speed Fight 2 - rok
produkcji 2007, stan idealny, nowy
tłumik Gianelli, zarejestrowany w
kraju, przebieg 7000 km, okazja
- 793 569 751
PEUGEOT Speedﬁght 1 – 1998
rok, pojemność 50 napędzany
paskiem chłodzony cieczą, dozownik w bardzo dobrym stanie, nowy,
cały zestaw naprawczy, cylinder
tłok, pierścienie, kolor ciemny
czerwony cena: 2500 zł. - 726
706 361

RENAULT Scenic - 1999 rok, olej
napędowy, ubezpieczony i zarejestrowany, stan bardzo dobry. Cena
do uzgodnienia - 506 166 013
RENAULT Scenic 2004 dci - 135
tys. silnik 101 km, pełne wyposażenie, książka serwisowa po
wymianie rozrządu cena 26.900
zł. zarejestrowany, ubezpieczony
do 08.2010 idealne autko rodzinne.
Cena do negocjacji - 796 066 401
RENAULT Twingo - rok 1996, 1200
cm3, 2 x poduszka powietrzna,
pełna elektryka, nowe tarcze
i klocki hamulcowe 4300 PLN
do malej negocjacji, możliwość
zamiany - 605 171 870
ROBUR - rok 1990 ubezpieczony
i zarejestrowany nowe opony i
akumulatory. Cena do uzgodnienia
- 695 408 644
ROMET 205 - na części lub w
całości, bez prawa rejestracji, stan
bardzo dobry, silnik po remoncie,
cylinder s60 jeszcze na dotarciu,
cena do negocjacji - 661 359 617
ROVER 800 - z 97 roku w bardzo
dobrym stanie. Pełne wyposażenie:
elektryczne szyby, lusterka, fotele
(ustawiane i podgrzewane), światła,
bagażnik, klimatronik, biała skóra,
cena 5000 - 513 153 665
SEAT Cordoba 1600 sxe - 12/1997,
171000 km, przegląd 17/10/2010,2
komplety opon, alufelgi, nowe
filtry, olej i termostat, welurowa
tapicerka, podgrzewane lusterka,
elektryczne + szyby, wspomaganie, alarm, ro cd 7500 zł. Bardzo
zadbany - 790 524 539
SEAT Cordoba 2000 rok - aluminiowe felgi, zarejestrowany w
PL - nowy model, cena 8500 - 660
699 940
SEAT Ibiza - 93 rok - 5 drzwiowy,
1.8 benzyna 260 tys. przebieg,
wspomaganie kierownicy, szyberdach elektryczne szyby, cena 2600
zł. Sprzedam lub zamienię - 721
762 837
SEAT Ibiza 1.8 B - benzyna 94 rok
- pięciodrzwiowy, kolor czerwony,
szyber dach, elektryczne szyby,
centralny zamek, wymieniony olej,
ubezpieczony, cena 1,700 zł. - 796
473 417

PIAGGIO zip - w całości lub na
części - 883 601 725

SHARAN - 96 ROK - 11.000 automat 2.0 benzyna - 663 860 006

POLO - 95/96 rok, czerwony, 5
drzwiowy, pojemność 1,3 benzyna
(ok. 5l/100 km) zero rdzy, OC do
końca roku, stan idealny, gratis
nowe radio JVC CD + mp3 oraz
opony letnie, warto, cena 8800
zł. - 663 577 404

SKODA Favorit - po wymianie
sprzęgła z papierami, ale bez
OC i przeglądu, za 500 zł. - 726
215 030

POLO rocznik 95 - cena 2800 zł.
- 509 282 553

SUZUKI Swift 91 rok - 1.0 - i w
bardzo dobrym stanie technicznym,
opłacone, zarejestrowane, ważny
przegląd. Kpl. kół letnich na 2 alufelgach, radio z DVD. Nie wymaga
żadnego wkładu finansowego.
Oszczędny i dynamiczny silnik 662 030 111

PORSCHE924 - 100% sprawne.
Przegląd + OC= lipiec/sierpień
2010. - 506 342 461
QUAD - o pojemności 120, wymieniony nowy karter, do wymiany
gaźnik. Cena 300 zł. - 694 806
284
RENAULT 19 - rok 93, pojemność
1.7, wspomaganie, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia,
zarejestrowana, opłacona, benzyna + gaz, po wymianie oleju
paska, wsiadać i jeździć, cena
2000 - 505 447 978
RENAULT 19 - rok produkcji 1995 - pojemność 1.8 w gazie
90 koni - elektryczne szyby biały - podgrzewane lusterka - 5
drzwiowy - aktualne OC i przegląd
do maja, stan dobry - jeździ 1100
zł. - 724 521 383
R E N A U LT 5 - t u r b o - m a ł a
zwinna na turbince silnik 1.4
- stan blach 4/5. Nie kopci nie
bierze oleju. Opłacona - 697
103 586
RENAULT Clio - 1991, pojemność 1,2, sprawny na chodzie,
lekkie zarysowania i małe wgięcie
przy zamku cena 1200 do negocjacji - 697 200 025
RENAULT Espace - 2.2 dti 1998
rok - cena 12,500 - 668 463 202
RENAULT Espace 89 rok - 2.0
b e n z y n a + g a z , 7 o s o b o w y,
cena2700 - 607 509 762
RENAULT Laguna - rok produkcji
94 rok, pierwsza rejestracja w 95’,
Poduszka powietrzna od strony
kierowcy, elektryczne przednie
szyby, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy, cena wynosi
5000 zł. - 724 521 528
RENAULT Megane coupe - 1.9
dci, 2002 rok, diesel, przebieg
84 tys. km, skórzana tapicerka,
e l e k t r y c z n e s z y b y, p o d u s z k i
powietrzne, klimatyzacja - 607
128 717

SPRZEDAM lub zamienię - NEW
BEETLE 98 rok - czarny - 510
193 777

T4 2.4 D, 9-osób - 1992 rok, pomarańczowy, przyciemniane szyby,
centralny zamek, hak, stan techniczny b. dobry - 691 800 605
TOYOTA Avensis - rok 1998,
benzyna, 1.8, kupiona w salonie, faktura zakupu, garażowany,
kolor kaktus, stan b.dobry - 694
365 936
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VOLVO S60 - sprowadzone z
Anglii - bardzo dobrym stanie 2002
rok, cena do uzgodnienia, wszelkie
informacje pod telefonem - 518
246 185
VOLVO v40 1.9 diesel - lub inne
auto z silnikiem diesel - proszę
dzwonić na SMS-y nie odpowiadam. - 507 960 348
WARTBURG na gaz - sprawne,
zarejestrowane, opłacone nadaje
się dojazdy, cena 500 zł. - 075
76 107 77
WSK 125 na chodzie - M 06 B3
na chodzie z lekkimi brakami do
ogólnego remontu stała 16 lat w
stodole nie odpalana od pierwszego właściciela cena 700zł GG
1209469 - 721 779 942
WSK 175 - sprzedam lub zamienię
motor marki WSK 175 na ﬁata 126p
- 503 060 751
XANTIA - kombi - z gazem (sekwencja) - 1995 rok, silnik 98 - dobre
auto za niewielkie pieniądze - brak
znaków korozji cena 4000 zł. - 506
591 519
ŻUK - z gazem. Cena 600 zł. Więcej informacji e-mail: sokolik79@
op.pl - 781 012 004

RÓŻNE
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe i opałowe,
suszone, pocięte, porąbane,
cena 120-180 zł m - 695 725 857
MARKOWA odzież, nowa, używana, rozmiar, likwidacja sklepu,
ceny konkurencyjne - 503 144
138
PRZYCZEPA campingowa - stan
bardzo dobry, chodzik inwalidzki,
nowy, aluminiowy, drzwi pokojowe i antywłamaniowe - 791
836 017
KOCIOŁ - CO - elektryczny, 18 W
230 - 380 V, sterowany elektrycznie, cena 220 zł. - 075 71 306 14
PILNIE zamienię: wersalka + 2
fotele + stół - ława, rozkładana
na duży brązowy stół + 6 krzeseł
- stan dobry - 602 616 765
BUDY - duże, małe, ocieplane
- Budy - duże, małe, ocieplane 885 433 665
DESKI czereśniowe - sezonowane grubość 40 mm - 509 160
060
DREWNIANE drzwi - wejściowe
na wymiar - 509 160 060
MEBLE młodzieżowe - cena 300
zł oraz biurko z lat 80 tych za 80
zł. - 510 042 734
MONITOR 16 cali - Monitor 16 cali
plaski biały, głośniki w obudowie
monitora. 280 zł. - 782 796 566

Wiata stalowa
(możliwość adaptacji na
halę), 810 m (szer. 25,6m, dł.
31,6m, wys. 6m).
Dach jednospadowy
ALU. Kpl. obróbki, rynny,
oświetlenie, projekt. 145000
PLN, faktura Vat. Jelenia
Góra - 508 393 949

TRANSPORTER 1.9 - rok 93,
biały blaszak, 3-osobowy - 603
889 005

RUSZTOWANIE elewacyjne - niemieckie rux super 65. Powierzchnia robocza 155 m/2 długość
23,5m wysokość 6.60 m. roczne
stan idealny 10500 zł. - 667 106
084

UAZ 469 B z LPG - 1986 rok,
zarejestrowany na ciężarowy, z
gazem, silnik oryginalny 2445
ccm, przegląd do 20.10.2010, OC
22.06.2010, stan dobry, cena 4500
zł. do negocjacji - 505 309 744

TANIO nowe buty męskie - pół
kozaki rozmiar 42, czarne, skóra
naturalna f-my GINO ROSSI - 600
721 484

TOYOTA Celica - sprzedam lub
zamienię - rok 92, pojemność 1.6
auto jest do opłat - 796 075 281

VECTRA 1 . 7 T D - 1 9 9 2 r o k ,
tanie w eksploatacji, stan db.,
do małych poprawek blacharskolakierniczych. OC do 07.2010,
przegląd do 02.2011, cena 1900
zł. - 605 060 748
VENTO 1.9 TD - 93 rok, bordowy
metalik - 501 726 129
VITO 220 cdi - 2000 rok, 170000
tys. km, klimatyzacja, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, ABS,
homologacja na ciężarowe, stan
bardzo dobry - 661 136 901
VLADIMIREC T28 - rok 86, kabina,
polecam, tanio - 603 889 005
VOLKSWAGEN Passat TDI-2003
- srebrny metalik, zarejestrowany,
ubezpieczony - cena wyjściowa
26.000 - 883 682 014
VOLVO 440 - zielone 1992 rok 1000 zł. - 723 679 799

STOŁY, krzesła, fotele z czereśni
- styl Biedermeier - 509 160 060

ZŁOTE kolczyki - w kształcie koła
- tanio - 501 167 217
2 magnetowidy - po 50 zł. i 2
telewizory - 510 042 734
MONITOR + 2 komputery - starego typu cena 50 zł. - 510 042
734
ŚWINKI morskie - 2 samiczki długowłosa i gładka wraz z klatką
i wyposażeniem - 691 035 838

RÓZNE
KUPIĘ
STAROCIA - meble, obrazy, szkło,
porcelanę, lampy, białą broń,
ordery i odznaczenia - dokumenty wojskowe, odznaczenia,
monety i inne bibeloty - 609
443 235
ZABYTKOWE meble do renowacji - 075 76 210 36
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

