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PLUS TYGODNIA
Kazimierz Piotrowski
przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa

Fot. Konrad Przezdzięk

Były wiceprezydent Jeleniej Góry (1998 – 2002) to także człowiek, który wznosi się ponad podziałami wśród skautów i
działa na rzecz może nie tyle harcerskiego zjednoczenia,
ile propagowania idei bliskim harcerzom. Jedna z ważniejszych z nich to pomaganie bliźnim w potrzebie.
Rada Przyjaciół Harcerstwa, na której czele od lat
stoi Kazimierz Piotrowski, nie zważając na liczne
przeszkody – głównie natury finansowej – aktywnie wspiera dzieci i młodzież z ubogich rodzin,
czego przykład dano podczas zakończonych ferii
zimowych organizując bezpłatne zimowisko
dla najmłodszych, którzy nie mieli szans na
ciekawy wypoczynek w mieście.

(tejo)

AWANS TYGODNIA
Zuzanna Dziedzic
dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej
Tomasz Strahl

profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Chopina
Dwoje jeleniogórzan, którzy dzięki
dźwiękom muzyki i dbałości o kulturę wysoką, rozsławiają imię miasta w
kraju i zagranicą, zostało w miniony
piątek uhonorowanych medalami Gloria Artis. To najwyższe
odznaczenie nadawane ludziom
sztuki przez ministra kultury i
dziedzictwa narodowego. Zuzanna
Dziedzic wyróżnienie dedykowała
muzykom z Filharmonii Dolnośląskiej,
a Tomasz Strahl, światowej sławy wirtuoz
wiolonczeli i ceniony pedagog, a przy tym
najmłodszy profesor sztuk muzycznych w
Polsce, dał wyraz radości, że może medal
odebrać w ukochanej Jeleniej Górze.

Fot. Konrad Przezdzięk
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(tejo)
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Pożyczali, nie oddali

dzają, czy sprawcy nie dokonali
Przebudowa galerii handlowej
oszustw w innych wypożyczalniach
w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Tesco w Jeleniej Górze rozpoczęła się
1 września 2009 roku. Po niecałych
Harrachovie.
(tejo) 6 miesiącach budowy mieszkańcy
miasta i okolic będą mogli zrobić
zakupy w całkowicie nowej gaZatrzymany 27-latek był wcześniej wielokrotnie notowany i karany m.in. za groźby, kradzieże
lerii handlowej. Wśród blisko 50
i pobicia. Trafił już na dwa miesiące do aresztu. Za oszustwa i przywłaszczenie mienia grozi
punktów handlowo-usługowych
klienci znajdą przede wszystkim
mu kara do ośmiu lat więzienia.
znane, światowe marki odzieżowe
i obuwnicze, których do tej pory
brakowało w mieście. Będą to sklepy
takich firm, jak: Orsay, Pretty Girl,
Troje uczniów z jednego z gimnazjów w Jeleniej Górze właCamaieu, Takko czy
mywało się do szafek ubraniowych swoich kolegów. Każdy
Deichmann.
ze sprawców ma na swoim koncie co najmniej cztery takie
Mieszkańcy
czyny. Czeka ich sprawa przed sądem rodzinnym.
Jeleniej Góry
będą moKażdy z nieletnich ma na swoim
Policjanci zatrzymali dwóch uczniów i
g l i sko uczennicę jednego z jeleniogórskich gim- koncie co najmniej cztery próby bądź
rzyst ać
nazjów w wieku 13-14 podejrzanych prze- włamania do szafek ubraniowych swotakże z
stępstwa przeciwko mieniu – informuje ich kolegów. Wszystkich tych czynów
niskich
podinsp. Edyta Bagrowska z policji.
dopuścili się w styczniu 2010 roku w
c e n
jednym z jeleniogórskich gimnazjów.
sprzętu
Sprawcy posługiwali się dopasowanym
Nieletni przyznali się do tych przestępstw. kluczem. Ich łupem padło obuwie
elektroniczneTrudno przypuszczać, aby ponieśli surowe sportowe i inne drobne przedmioty –
go w
ustaliła policja.
konsekwencje za te czyny.
salonie
zostali jednak rozpoznani i obsługującym wypożyczalnię udało się
zatrzymać 27-letniego mieszkańca
powiatu dzierżoniowskiego. W jego
busie ujawnili osiem part nart, butów

Gimnazjaliści włamywaczami

(tejo)
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Inauguracja z „Pudzianem”

Na około pięć tysięcy złotych oszacowano straty w jednej
z wypożyczalni w Karpaczu, z której nieuczciwi klienci 27 lutego nowa galeria Centrum Handlowego Tesco Zabobrze w Jeleniej Górze otwiera
drzwi. Za progami mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy w blisko 50 sklepach i punktach
zabrali narty i nie zamierzali ich zwrócić.
Pięć osób wypożyczyło sprzęt i kije narciarskie. Pokrzywdzeni z usługowych. Obok znanych międzynarodowych oraz polskich marek, swoje produkty zanarciarski na podstawie nielegalnie terenu Karpacza oszacowali straty oferują również lokalni przedsiębiorcy. Na wszystkich tych, którzy wybiorą się na wielkie
posiadanych dokumentów. Oszuści na ok. 5 tys. zł. Policjanci spraw- otwarcie, czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek.

Klasyczny kulig z saniami
i zaprzężonymi doń końmi
był radosnym przeżyciem
dla czternaściorga wychowanków z Domu Dziecka TIS
„Nadzieja”. Postarał się o to
organizator, Piotr Wojtas, przedsiębiorca z Zachełmia, który w lutym
ufundował dzieciom tę frajdę.
Piękna zimowa aura, podgórskie
krajobrazy, ognisko i pieczone kiełbaski tylko dopełniły przyjemności.
Na koniec dzieci ulepiły bałwana, a
organizatorzy chętnie odpowiadali
na liczne pytania najmłodszych.
Opiekunowie i wychowankowie
za naszym pośrednictwem i za
sprawą pani Joanny Kramarczuk
dziękują dobroczyńcom.

(tejo)

Euro RTV AGD, Vobis czy Fotojoker.
Na chwilę relaksu i smaczną kawę
zapraszać będzie kawiarnia Classico
Cafe. W nowej galerii będzie można
również kupić biżuterię marki Yes,
modną bielizną Triumpha oraz
sprzęt sportowy w salonie Panteon.
Bogatą ofertę zagranicznych marek cyfrową. Oprócz stałych sklepów w
wspierać będą lokalni sprzedawcy. Centrum Handlowym Tesco ZaboW nowej galerii swoje produkty brze znajdzie się również miejsce na
zaoferują m.in. salon mody mę- mniejsze, wolnostojące punkty hanskiej Egoista, sklep z artykułami dlowe. To korzystna oferta dla osób
dziecięcymi Jaś i Małgosia oraz chcących sprzedawać sezonowo
salon z modnymi ubraniami dla lub dla tych, którzy nie potrzebują
pań, Obsesja.
dużej powierzchni na świadczenie
Klienci będą mogli również za- swoich usług.
łatwić na miejscu wiele innych
(Karolina)
spraw: skorzystać
z pralni, poczt y, Już teraz Centrum Handlowe Tesco Zabobrze zaprasza wszystkich
dorobić klucze do
mieszkania, kupić mieszkańców Jeleniej Góry i okolic na wielką imprezę w nowej
drobne upominki galerii, która odbędzie się w sobotę 27 lutego. Imprezę uświetnią
dla swoich bliskich, znane i lubiane gwiazdy polskiego showbiznesu i nie tylko.
wybrać telefon u Na specjalne zaproszenie przyjedzie m.in. pięciokrotny Mistrz
jednego z popular- Świata Strongman, Mariusz Pudzianowski. Po otwarciu Centrum
nych operatorów
komórkowych czy Handlowe Tesco Zabobrze stanie się największą galerią handlową
zamówić telewizję w Jeleniej Górze i okolicach.

Przy PCK suchą stopą
Około 60 – 70 miejsc parkingowych powstanie przy cieplickim kościele wspólnymi siłami miasta i Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Miłosierdzia.
Nowy parking pojawi się przy
kościele między ulicą PCK a Wróblewskiego na parafialnym terenie o powierzchni dwa tysiące
metrów kwadratowych.
– Jest to wspólna inwestycja
Parafii Rzymskokatolickiej Matki
Bożej Miłosiernej z siedzibą przy
ulicy PCK reprezentowaną przez
ks. prałata Józefa Steca oraz
miastem Jeleniej Góra – mówi
Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze.
Parafia, która wnioskowała o
dofinansowanie tej inwestycji i
włączenie się w nią miasta jest
bardzo aktywna. Organizuje tam
różnego typu sympozja, spotkania
i imprezy. Z parkingu skorzystają

też okoliczni wierni i przyjezdni,
którzy będą mogli zaparkować
przy kościele by uczestniczyć w
nabożeństwach i skorzystać z
bardzo atrakcyjnej okolicy
Cały teren z jego utwardzeniem, podbudową i położeniem
krawężników przygotuje parafia.
Do zadań miasta będzie należało
położenie betonowej kostki. Przetarg na położenie kostki wygrało
Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, spółka
cywilna, którego oferta opiewała
na kwotę 124 tys. zł. Prace rozpoczną się tuż po zejściu śniegów,
a zakończą się w połowie roku.

(Angela)

Fot. TESCO
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Do kampanii gotowi!
Start!
Moim gościem w „Dialogach Jelonki” był Ludwik Kaziów,
burmistrz Lwówka Śląskiego. Rozmawialiśmy między innymi o hali sportowej za 12 milionów złotych oraz pływalni.
Poruszyliśmy też temat „Lwóweckiego Lata Agatowego”

Fot. Tejo

To jedna z największych giełd
minerałów w Polsce. Jest nawet
wpisana do międzynarodowego
spisu giełd i przybywają na nią
goście niemal z całego świata. To
największe tego typu wydarzenie
w tej części Europy.
Marzeniem pana burmistrza
było powstanie Muzeum Minerałów w Lwówku. Dzięki temu nie

tylko raz w roku przybywaliby
do subregionu jeleniogórskiego
amatorzy skamielin i minerałów.
Takie muzeum mogło by stać się
punktem rozpoznawalnym na
mapie nie tylko Polski, ale być
może i Europy.
Niestety jak zwykle problemem są puste obietnice naszych
polityków. Gdy w zarządzie woje-

Słodko i tłusto

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

wództwa zasiadał pan Piotr Borys,
sprawa jakoś się kręciła. Teraz jako
eurodeputowany ekswiceszef ma
inne sprawy na głowie, a obecny
zarząd (z wicemarszałkiem Jerzym Łużniakiem w składzie) nie
interesuje się tym tematem już
tak bardzo.
Byłoby niedobrze, gdybyśmy
wszyscy jako region stracili taką
perełkę, dzięki której mamy więcej
turystów i dzięki której mówi się
o nas w świecie. Właśnie dzięki takim niewielkim, lokalnym
inicjatywom buduje się sukces
całego Dolnego Śląska. A politycy
przypomną sobie o imprezie, aby
rozdać na niej swoje ulotki.
W programie „Z czterech stron
miasta” udział wzięli politycy

naszej rady, jej przewodniczący
Hubert Papaj z PO, Bożena Wachowicz-Makieła z Jeleniej Góry XXI,
Jerzy Pleskot z SLD oraz Ireneusz
Łojek z PiS. Skoncentrowaliśmy
się na dwóch głównych tematach: kampanii wyborczej oraz
prywatyzacji.
Najpierw o tej pierwszej. Po raz
pierwszy moi goście byli zgodni:
kampania trwa. Oczywiście każdy
widzi inaczej jej początek. Ale cieszę się, że radni przyznają głośno,
że zaczynają myśleć o kolejnych
wyborach, a więc ich aktywność
na pewno wzrośnie. Przed kamerę
nie chcą jeszcze przyznawać się
czy będą startować, ale nie spodziewam się, aby nagle przestały
odpowiadać im pełnione funkcje.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
Ciekawy jest dyskurs na temat
prawyborów w PO. To ugrupowanie powstając 2001 roku zaczynało od tej idei, ale szybko z niej
zrezygnowało. Dziś ten pomysł
wraca w przypadku kandydata na
urząd Prezydenta RP, ciekawe czy
prawybory odbędą się też na inne
stanowiska?
Na koniec zostawiłem sobie
sprawę, moim zdaniem, najważniejszą, czyli prywatyzację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Będzie to głównym punktem
najbliższego posiedzenia rady. Jakie są poglądy i racje ugrupowań?
Mniej więcej wiadomo.
Osobiście jestem ogólnie za

prywatyzacją, ale… To „ale” jest
bardzo ważne. Prywatyzacja musi
mieć jakiś sens i cel, a nie sprzedaż
samą w sobie. Ważny jest moment
prywatyzacji, uzyskanie dobrych
warunków, nie dopuszczanie do
sytuacji, kiedy sprzedajemy wraz
z przedsiębiorstwem rynek albo
też wywalczyć za to odpowiednią
wycenę. Przecież jeśli ktoś wyłoży
duże pieniądze, to będzie chciał je
szybko odzyskać. I zrobi to, pewnie
kosztem odbiorców.
Na pewno Jelonka i ja osobiście będziemy interesować się tą
sprawą.

Wasz Wiktor Marconi

Zza biurek na ulice!

Fot. Angela

Tysiące pączków i nieco mniej
faworków zjedli jeleniogórzanie
w m i n i o ny t ł u st y
czwartek. Słodkości nie zabrakło,
a sądząc po kolejkach w sklepach,
cukiernicy nie mieli
powodów do narzekań. Wprawdzie czasy, kiedy na pączkach
robiło się „tłuste” interesy
minęły chyba bezpowrotnie,
jednak pewne jest, że nawet ci,
którzy słodkości nie lubią, w
ten jeden skuszą się na paczusia. Najchętniej z nadzieniem
różanym. Jak zapewniali klienci
„Bristolki” (na zdjęciu), było
pysznie. Tak samo smakowało u
Mrugałów, gdzie asystowaliśmy
przy smażeniu tłustoczwartkowego przysmaku.

(tejo/Angela)

Obecnie w terenie pracuje ponad stu
jeleniogórskich funkcjonariuszy. Od
kwietnia dołączy do nich kilkanaście
osób. Jak zapewnia Zbigniew Ciosmak,
komendant jeleniogórskiej policji, zmiany nie wynikają z konieczności, ale są
realizowane dla profilaktyki.
– W tym roku zwiększy się ilość
policjantów w służbach patrolowych
w skali całej komendy – mówi podinsp. Zbigniew Markowski, zastępca
komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. – Dzięki czysto
organizacyjnym zmianom kilkunastu
policjantów więcej w porównaniu do
roku poprzedniego będzie pracowało
na ulicach, na drogach, w pogotowiu i
innych miejscach. Każdy z policjantów

wykonuje około 22 – 23 służb miesięcznie i może wykonać cztery służby
dodatkowe.
W minionym roku tych dodatkowych
służb wykonano około 600. W tym
roku ich liczba zwiększy się o sto procent. Kierowane są w różnych porach
dnia i nocy na główne deptaki i ciągi
komunikacyjne. Obecnie niezależnie
od pogody codziennie w obrębie placu
Ratuszowego i ulicach przyległych jest
patrol policyjny ze strażnikiem miejskim
lub psem.
Od wiosny poza służbami interwencyjnymi i dzielnicowymi dodatkowy
patrol stały ma się pojawić w centrum
Jeleniej Góry i w Cielicach na placu Piastowskim. Od kwietnia patrole w terenie

Przeciw i za
To przetasowanie wzbudza wiele kontrowersji wśród samych policjantów. Nie brakuje głosów, że
dobry dyżurny w mundurze sprawniej pokieruje akcją zza biurka niż miałby to zrobić w terenie.
Mówi się też, że zatrudnienie cywilów może skutkować różnymi niepożądanymi zjawiskami.
Zwolennicy zmian przekonują, że pomogą one odbiurokratyzować służbę.

mają zasilą m.in. dyżurni, których za
biurkami zastąpią cywile.
– Nie będziemy likwidować komisariatów, ale będziemy odchodzić od
służby dyżurnej – mówi Zbigniew
Ciosmak. W pierwszej kolejności
zmiany pojawią się w Szklarskiej
Porębie, w przyszłości – w Karpaczu
i Kowarach. W odniesieniu do samej
Szklarskiej Poręby powinno dać to
pięć etatów więcej w terenie.
Dzisiaj to wszytko możemy zrobić
bez udziału policjanta dyżurnego.
Podobnie jak w innych miastach w
Polsce, zastąpią go osoby cywilne.
Tam, gdzie zlikwidujemy etaty dyżurnych, uruchomimy funkcję recepcyjną.
Mamy już przygotowane etaty cywilne,
na których zatrudnione osoby będą
pełniły funkcję recepcjonisty. Kiedy
przyjdzie tam interesant, recepcjonista
pokieruje go do odpowiedniej osoby.
Funkcję organizację pracy policjantów
kierowania patroli przejmie dyżurny
miejski – mówią policjanci.
(Angela)

Fot. Tejo

Od kwietnia Jelenią Górę i Szklarską Porębę ma patrolować więcej policjantów. Będzie to dodatkowych kilkunastu
funkcjonariuszy, którzy odejdą od biurek i dyżurek, a na ich miejscach zasiądą cywile. Planowane jest również 1200
dodatkowych służb i jeszcze większe wykorzystanie służb prewencyjnych np. z Legnicy.

Dyżurny sam nie
udziela nikomu pomocy.
Przekazuje informacje,
koordynuje służby,
wypełnia dokumentację
i pilnuje broni – mówi
Zbigniew Ciosmak.

PLUS ROKU 2009: LIDERKA TRZYMA SIĘ MOCNO
Alina Obidniak od początku lideruje naszej zabawie i zgromadziła już 50 głosów. Na drugie miejsce awansowała śpiewaczka
Anna Skóra (34 głosy). Wyprzedziła Z Zygmunta Korzeniewskiego (20 kuponów). O jeden mniej ma poseł Marcin Zawiła.
górzan i mieszkańców
okolic znacznie więcej.
Nie wszystkich zauważyliśmy, nie do każdego
dotarliśmy. Aby tę listę
uzupełnić zapraszamy
też Państwo! W podwójnej roli: głosujących
oraz proponujących.
Macie bowiem t akże
szansę na zgłoszenie
człowieka, któr y Waszym zdaniem powinien znaleźć się
KUPON PLEBISCYTOWY
wśród „Plusów Roku
2009”. Co tydzień
Moim kandydatem na Plusa Roku 2009 jest:
aż do końca lutego
drukować będziemy
………………...................................................................
kupony plebiscytowe
Dane głosującego:
z wolnym miejscem
Imię, nazwisko, adres email.............................................
na nazwisko Waszego
.........................................................................................
faworyta.

D ro b n e p r z et a s owa n i a z a uważyliśmy w pozostałej części
klasyfikacji. Marian Piasecki ma
już 13 głosów, Stanisław Firszt
– 12, Regina Chrześcijańska i
Joanna Moryc (po 8) Zuzanna
Dziedzic (7) i Andrzej Więckowski (6), Jacek Grondowy (5),
Anna Chmura (4), Danuta Razmysłowicz (3), Tadeusz Wnuk
(3), Jadwiga Reder-Sadowska,
Robert Futehendler, Piotr Gro-

sman – zgromadzili także po
trzy kupony.
Plus Rok u w szedł na łamy
Internetu, co na pewno podkręci
tempo zabawy.
W k ażdym z wydań naszego t ygodnika wskazujemy na
d r u g i ej st ro n i e o s o by, k t ó re
dokonały czegoś, co wyniosło
je ponad przeciętność czy też
sztampę obowiązku.
Ludzi z pasją jest wśród jelenio-

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)

(RED)

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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wyprzedził nas tylko Wrocław

Sześćdziesięciu tegorocznych maturzystów z dziewięciu
techników mogło bezpłatnie podszkolić się do egzaminu
Jelenia Góra z kwotą ponad 77 mln zł przyznaną na siedem maturalnego w ramach dofinansowanego przez Unię
projektów zajęła drugie miejscu w rankingu Urzędu Mar- Europejską projektu „Dobrze zdana matura furtką do
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach wymarzonych studiów”.
pozyskiwania pieniędzy z Regionalnego Programu OperaUczniowie z zajęć przygotowawczych po siedem godzin tygodniowo. Ostatnie
cyjnego. Lepszy jest tylko Wrocław.
do matury korzystają od marca 2009 z zajęć odbędą w kwietniu br. W pierwbrzu wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja,
monitoring miasta oraz obwodnica
południowa dla Jeleniej Góry.
Wśród oczekujących na decyzje są
m.in. przebudowa ulicy Karola Miarki,
Termy Cieplickie czy przebudowa
kanału Młynówka. Do tych dotacji
dochodzą jeszcze pieniądze pozyskane
przez inne jednostki, jak np. 120 mln zł
przyznane Wodnikowi.

(Angela)

Praca lekarstwem

Niebawem w schronisku św. Brata Alberta w Jeleniej Górze zacznie
funkcjonować spółdzielnia socjalna,
w której m.in. bezdomni będą mogli
znaleźć zatrudnienie. Spółdzielnia
będzie świadczyć usługi w różnym
zakresie i będzie drugą tego typu
w kraju.

Grodzkiego miałby przewyższać
linię szczytową pozostałej
zabudowy starówki interpelował
radny Cezary Wiklik. Następnie
szef jeleniogórskiej delegatury
Służby Ochrony Zabytków Wojciech
Kapałczyński,
złożył

śmy 21 centrów handlowych dla
dużych operatorów sieciowych,
jak np. Tesco, Castoramy i innych.
Teraz budujemy własne galerie,
mamy już dwie i teraz budujemy
kolejną.
Rzeczniczka Rank Progress zapewnia, że firma nie otrzymała od
konserwatora zabytków żadnych
uwag czy zapowiedzi złożenia
sprawy do prokuratury.
– Nie chcę wchodzić w kompetencje konserwatora i komentować
tego. Jeśli pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości na bieżąco były
one ustalane z konserwatorem
zabytków, dlatego, nie wiem czego
dotyczy to zawiadomienie – mówi
Halina Wyborska. Do tego rodzaju
inwestycji przygotowywaliśmy się
dużo wcześniej.

się z państwa portalu. Nie bardzo
domyślamy się z czego to wynika i
czego dotyczy. Ja mogę powiedzieć
tylko to, o czym już wielokrotnie
informowaliśmy: Pasaż Grodzki
jest budowany nie tylko zgodnie
z warunkami zabudowy, ale równie powiem. Obecnie prowadzę nież z pozwoleniem na budowę.
rozmowy z projektantami. O Te dokumenty są do wglądu w
szczegółach dowiecie się Państwo urzędzie miasta i jeśli ktokolwiek
z czasem – powiedział nam w jest tym zainteresowany może
rozmowie telefonicznej Wojciech do nich sięgnąć – mówi Halina
Kapałczyński.
Wyborska, rzecznik firmy Rank
Rzecznik jeleniogórskiej Progress, która w Jeleniej Górze
prokuratury Violetta Ni- buduje Pasaż Grodzki.
ziołek poinformowała nas,
– Warunki zabudowy, jakie my
że zawiadomienie konser- mieliśmy przewidują wysokość
Angela
watora Kapałczyńskiego z a b u d o w y 18 m e t r ó w p l u s
Prokuratura Rejonowa w d o p u s z c z a l n e
Jeleniej Górze przekazała dwa i pół metra.
kolegom z Legnicy, bo W związku z tym Rozbiórka?
stamtąd pochodzi inwe- n a s z a g a l e r i a Teoretycznie tak
stor. Kontakt z
m a w y s o k o ś ć Co może się stać, jeśli wykonawcy prokuratura udowodniłaby, że
2 0 m e t r ó w i mimo zapewnień, budynek jest o te trzy metry za wysoki? Mogłoby
p i ę ć d z i e s i ą t to zostać potraktowane jako samowola budowlana. Wówczas w
c e n t y m e t r ów.
Przy czym należy świetle obowiązującego prawa taki obiekt lub jego część jest
z a z n a c z y ć , ż e skazany na rozbiórkę. Ustawa pozostawia dwa przypadki, gdy
d o t y c z y t o jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej: gdy upłynęło 5
o s t a t e c z n y c h lat od dnia zakończenia budowy obiektu budowlanego lub jego
dominant, czyli części; albo – na zasadzie lex retro non agis – budowa została
ozdób, szklanego
Dysproporcja
dachu i innych ukończona przed wejściem w życie ustawy tj. przed 1 stycznia
Pasażu Grodzkiego e l e m e n t ó w . 1995 roku.
jest oczywista, ale
N i e m o ż e my Należy pamiętać również o tym, że w świetle art. 48 ustawy
b u d o w a ć samowola budowlana jest przestępstwem zagrożonym karą
czy to przeszkoda
czegoś, na co grzywny, karą pozbawienia wolności do lat dwóch albo karą
w realizacji tego
nie mamy
obiektu? Oceńcie
pozwolenia ograniczenia wolności. Możliwa jest również legalizacja budowy,
sami.
i żadna poważna jeśli inwestor przedstawi wszystkie wymagane dokumenty i
rzecz- f i r m a , a t a k ą spełnione są wszystkie normy budowlane.
nik legnickiej prokura- j e s t e ś m y , n i e
tury mimo naszych starań był w może sobie na to Wtedy urząd może przychylić się i wydać pozytywną opinię. jednak
legalizacja wiążę się z poniesieniem dodatkowych kosztów: domy
minionym tygodniu niemożliwy. pozwolić .
I tu trop się urywa.
To nie jest nasza jednorodzinne - 50 tys. zł, pozostałe budynki mieszkalne - 100
Tymczasem sam wykonawca p i e r w s z a i n we - 000-250 000 zł, budynki gospodarcze na wsi - 25 tys. zł, domy
ze zdziwieniem rozkłada ręce i stycja, dotycząca letniskowe, garaże do dwóch stanowisk - 25 000 zł, hotele i
zapewnia, że nie wie o co chodzi. b u d o w y g a l e r i i
– O tym, że do prokuratury wpły- handlowej. Na ryn- budynki turystyczne - 375 tys. -937 500 zł, biurowce - 300 000nęło zawiadomienie o pewnych ku komercyjnym 750 000 zł, budynki handlowe, gastronomiczne i usługowe (m.in.
nieprawidłowościach przy reali- działamy od 1997 centra handlowe) - 375 000 - 937 500 zł, budynki przemysłowe
zacji budowy Pasażu Grodzkiego roku, wybudowali- (m.in. produkcyjne i magazyny) - 250 - 625 tys. zł.
w Jeleniej Górze dowiedzieliśmy
Fot. Tejo

Na archiwalnym
zdjęciu widać
wyraźnie, że
pierwotna zabudowa
Jasnej, wyburzona
w latach 70. XX
wieku, nie przekracza
szczytowej linii
kamienic Rynku.

Brakuje palarni

Szesnaście z osiemdziesięciu
placówek prowadzących kolonie
w powiecie jeleniogórskim
skontrolowali pracownicy jeleniogórskiego sanepidu. Sprawdzali bezpieczeństwo i higienę
pomieszczeń oraz sprzętu. Wnioski?
Nie jest najgorzej. Inspektorzy wytykają ośrodkom brak wydzielonych
pomieszczeń, w których dorośli
– odwiedzający dzieci – mogliby
palić papierosy.

Dorwali złodzieja

W środę złodziej z Piechowic
zabrał w jednym ze sklepów w centrum Jeleniej Góry dwie bluzy i dwie
kurtki i uciekł. Alarmu narobiły
pracownice placówki. Powiadomiły
dzielnicowego, który przyczynił
się do zatrzymania sprawcy kradzieży osaczonego przez dwóch
mieszkańców. Piechowiczanin był
pijany i znany jest już policji z innych
kradzieży.

wiedzą jest bardzo istotnym elementem angielskiego i niemieckiego. W ramach
dzisiejszego życia. Jest tak ogromna projektu młodzi otrzymali również
ilość informacji i przekaźników, że pomoce dydaktyczne w postaci książek,
musimy umieć wybierać co jest ważne, uczestniczyli w zajęciach w Książnicy
porządkować i segregować to – mówi Karkonoskiej, poznali możliwości przyJolanta Ratyńska, dyrektor Prywatne- gotowania prezentacji multimedialnej.
go Centrum Kształcenia Kadr, które
(Angela)
realizuje projekt.
W tym roku szkolnym maturzyści Na przeprowadzenie tych zajęć Prywatne Centrum Kształcenia
podzieleni na sześć Kadr pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał
grup zaczęli się przygotowywać z przed- Ludzki w wysokości 480 tys. zł. 30 godzin było poświęcone
miotów maturalnych: technikom uczenia się i prezentacji, sześć godzin na konsultacje z
matematyki, języka psychologiem, 90 kursu języka obcego i 70 matematyki.

Konserwator zabytków powiadomił jeleniogórską prokuraturę o nieprawidłowościach w realizacji projektu powstającego przy ulicy Jasnej
Pasażu Grodzkiego. Rzecz w trzech metrach, o które za wysoki miałby
być budynek galerii. Inwestor zapewnia, że nie wie o co chodzi, bo
projekt jest realizowany zgodnie z założeniami. Kto ma rację?
Fot. Archiwum

Od listopada 2009 do końca
stycznia br. zima kosztowała miasto
Jelenią Górę 2 mln 273 tys. zł. Na
ulice wyrzucono już 1912 ton soli,
1920 ton piasku. W odśnieżaniu
brało udział osiem piaskarko –
solarek, cztery ciągniki opłużone z
posypywarkami oraz sześć małych
pługów do odśnieżania chodników.
W okresie wzmożonych opadów
MPGK posiłkowało się również
wypożyczoną od prywatnej firmy
piaskarko – posypywarką Unimog
marki Mercedes. W minionym roku
sezon zimowy zamknął się kwotą
ponad czterech milionów zł.

szym module, który trwał do czerwca 2009 roku, młodzież
uczestniczyła w zadaniach poświęconych technikom
uczenia się. Były
też spotkania z
doradcą zawodowym. – Umiejętność uczenia się
i zarządzania tą

MOST DO PRZYSZŁOŚCI

Pasaż do wyburzenia?

RYTM TYGODNIA

Droga zima

roku. W sumie

Fot. Archwium ORGANIZATORA

W siódemce projektów pozytywnie
ocenionych i dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
znalazły się: modernizacja zespołu
szkół i placówek specjalnych przy ulicy
Kruszwickiej, modernizacja szkolnictwa zawodowego w Jeleniej Górze
czyli bursy przy ulicy Kilińskiego oraz
internatu przy „Mechaniku”, rewitalizacja Parku Zdrojowego, renowacja
zespołu pocysterskiego w Cieplicach,
budowa ścieżek rowerowych na Zabo-
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Wojciech
Kapałczyński.
Najpierw w
sprawie trzech
metrów, o jakie
budynek Pasażu

zawiadomienie do
jeleniogórskiej prokuratury.
Próbowaliśmy poznać
szczegóły zawiadomienia, ale
konserwator nabrał wody
w usta.
– Potwierdzam, że złożyłem
zawiadomienie do prokuratury, ale nic więcej w tej sprawie

FOT. MIŁOSZ KAMIŃSKI

ZAKOCHANI W POEZJI I… GÓRACH
Dwudziestu siedmiu autorów – opiewając
w wierszach swoją miłość do Karkonoszy –
wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez
Książnicę Karkonoską z okazji dnia świętego
Walentego.

Fotograﬁa na pamiątkę wspólnego spotkania z poezją.

W minioną sobotę
w siedzibie placówki
odbyło się wręczenie
nagród i wyróżnień.
Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Zebranych przywitała zastępczyni

dyrektora KK Alicja Raczek. Podziękowała organizatorkom: Ewie
Milewskiej i Kamili Wilk. Wyraziła
wdzięczność uczestnikom, którzy
sprawili niemało „kłopotu” jurorom
nadesławszy ciekawe propozycje
nietypowej poezji miłosnej, której
odniesieniem nie jest ukochana
istota, ale Karkonosze, nieodłączny
element lokalnego krajobrazu.

Jury pod przewodnictwem Marii
Sucheckiej ze Stowarzyszenia W
Cieniu Lipy Czarnoleskiej przyznało
dwa równorzędne pierwsze miejsca,
których zdobywcami – po otwarciu
kopert dołączonych do anonimowo
napisanych prac – okazali się Ivo
Łaborewicz i Konrad Przezdzięk. Drugie miejsce zajął Waldemar Sawicz z
Kowar, a dwie równorzędne trzecie
lokaty przypadły Barbarze Pawłowicz oraz Małgorzacie Pawlak.
Wyróżniono wiersze: Stanisławy
Jarmakowicz, Katarzyny Krzykały,
Ewy Pelzer, Ewy i Ryszarda Ras-

salskich, Krystyny Susabowskiej i
Danuty Żurawskiej. Fundatorami
nagród dla zwycięzców były jeleniogórskie lokale.

(tejo)
– Cieszy to, że poezja stanowi okazję do
spotkania różnych ludzi. Nie liczy się tyle
jakość wierszy, bo gusta i style zmieniają
się w zależności od epoki, ale możliwość
rozmowy i kontaktu z autorami – mówił w
imieniu jurorów jeden z najlepszych poetów
jeleniogórskich Miłosz Kamiński.

AKTUALNOŒCI

Chorwaci zbudują obwodnicę?
Niemal o 37 milionów złotych mniejsza od planowanej kwoty
kosztorysowej okazała się zwycięska oferta, która zawierała
najniższą kwotę za wykonanie pierwszego etapu obwodnicy
południowej dla Jeleniej Góry. Ofertę złożyło konsorcjum polskochorwackie, której liderem jest Hydrogeo Polska z Warszawy.
Na przetarg dotyczący wykonania
I etapu obwodnicy południowej dla
Jeleniej Góry złożono dwanaście ofert.
Większość z nich złożyły konsorcja.
Wśród nich znalazły się przedsiębiorstwa z całej Polski, a nawet z zagranicy.
Głównym kryterium wyboru ofert była
cena. Najniższą kwotę za wykonanie
I etapu inwestycji zażądało polsko –
chorwackie konsorcjum złożone z

trzech firm, które podało kwotę 82 mln
885 tys. 561 zł.
Na drugim miejscu niewielką róż-

Zbyszek Leszek
lider rowerzystów

Fot. Konrad Przezdzięk

– Chciałbym, aby Jelenia Góra
była miastem ukierunkowanym na
nowoczesność i rozwój (bo tak być
musi) a jednocześnie zachowała
charakter związany ze starą stylową
zabudową dzięki czemu ma swój
niepowtarzalny klimat. Bardziej
przemawiają do mnie stare zaułki,
stylowe kamieniczki przybliżające
historię na wyciągnięcie ręki niż
nowoczesne bryły. Znam wiele takich
małych miast w Europie i myślę że
nowoczesność z tradycją można połączyć też tutaj - to kwestia tożsamości
mieszkańców, stosunku do miejsca w
którym przyszło nam żyć. Ogarniają
mnie wątpliwości gdy patrzę na tony
betonu lane w samym centrum
(które mogą zamienić następną
Priesterstrasse w ulicę Kopernika),
oraz markety w bezpośredniej jego
bliskości. Dlatego wizje niech pozostaną dla wizjonerów od urbanistyki
i wszelakich innych form rozwoju a
sobie pozostawię marzenie, że będzie
choć trochę tak jak bym chciał.

nicą około 44 tys. zł uplasowało się
konsorcjum ABM Pol – Dróg z Legnicy
z firmą z Bydgoszczy. Najwyższą ofertę
złożyło natomiast konsorcjum, którego
leaderem była firma P.U.T. Intercor
Spółka z o.o. z Zawiercia, która za wykonanie inwestycji zażądało kwoty niemal
114 mln. 600 tys. zł. Od chwili otwarcia
ofert w miniony poniedziałek, komisja
przetargowa rozpoczęła weryfikowanie
złożonych dokumentów.

(Angela)

Firmy musiały wykazać się uprawnieniami w zakresie różnych rodzajów budów. Musiały posiadać
uprawnienia kierownika budowy, robót sanitarnych, elektrycznych, mostowych i kolejowych.
Jeśli nie pojawią żadne protesty do wyników przetargu, umowa miasta z wykonawcą ma
zostać podpisana jeszcze w lutym.

Chciałbym, aby…
Mariusz Synówka
społecznik

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

GDYBYM PREZYDENTEM BYŁ(A)
Adam Kruk
jeleniogórzanin

Najbardziej podoba mi się jeleniogórski plac Ratuszowy.
Pięknych kamienic mogą pozazdrościć nam mieszkańcy
wielu innych miejscowości. Problem polega na tym,
że są one zaniedbane i wymagają remontów.
Dlatego też uważam, że włodarze stolicy
Karkonoszy powinni zrobić wszystko,
żeby odzyskały one dawną świetność. Sam
Rynek powinien ożyć, wiele osób zauważa, że w centrum praktycznie nic się nie
dzieje. Istotna także jest infrastruktura,
która pozostawia wiele do życzenia.

Notowała Ania

Zimowa agonia

Pierwszą „oﬁarą” stagnacji jest zamknięty niedawno Kawa Bar
pod arkadami.
Rysowane coraz realniejszą kreską, ale wciąż na wodzie, wizje przyszłości Jeleniej Góry
jako miasta marzeń, weryfikuje póki co sama rzeczywistość. Zima daje się we znaki
nie tylko na drogach. Śniegu dosypało w górach. Turyści omijają gród Krzywoustego
szerokim łukiem. Gestorzy biją na alarm: jest źle.
Promotorzy miasta nie przewidzieli, że zima będzie śnieżna. A taka
aura przyciągnie ludzi do Karpacza,
Szklarskiej Poręby i Świeradowa, ale
skutecznie zniechęci do odwiedzenia miasta, które nie ma pomysłu,
czym zabawić zimowych gości znudzonych zjeżdżaniem na nartach
i sankach. Przecież nie jazdą na
rowerze, do czego zachęca piękność
z wypłowiałych już plakatów: Maja
Włoszczowska.
– Od dwóch miesięcy nie odwiedziła nas żadna grupa turystów,
a przecież trwają zimowe ferie –
powiedziała nam przedstawicielka
osób, które na placu Ratuszowym
prowadzą działalność handlową i
gastronomiczną. – Wszystkiemu
winna śnieżna zima: ludzie wolą
zjeżdżać na nartach w górach –
mówią odpowiedzialni za promocję
turystyczną Jeleniej Góry.
Tak słabego sezonu jeszcze nie
było! – żalą się przedsiębiorcy z placu
Ratuszowego. – Bywało, że podczas

zimowych wakacji przez centrum
miasta przetaczała się wycieczka za
wycieczką, zostawiając pieniądze
w miejscowych sklepach i restauracjach. A teraz: cisza i spokój. Zupełny

Fot. Ania
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ciekawej oferty dla potencjalnych turystów – mówią gestorzy gastronomii
i właściciele sklepików pod arkadami.
– Jeśli chodzi o parkingi nic się nie
zmieniło od co najmniej dwóch lat:

Barbara Różycka-Jaskólska, szefowa Centrum Informacji Turystycznej
potwierdza, że tegoroczna zima jest
fatalna dla Jeleniej Góry. Puste hotele,
niewielkie zainteresowanie zwiedzaniem miasta. Dawno nie było tak
źle – słyszymy. Tymczasem Szklarska
Poręba i Karpacz pękają w szwach i
na turystach robią kokosy.
– Po prostu ludzie, zamiast szlifować jeleniogórskie bruki, wolą
zjeżdżać na nartach. Po to w góry
przyjechali. W latach, kiedy nie
było śniegu, turyści szukali atrakcji
poza kurortami i było ich więcej w
Jeleniej Górze. Teraz nie ma powodu,
aby specjalnie tutaj przyjeżdżali –
dodaje kierowniczka informacji.
Powodu nie ma, bo miastu brakuje
magnesu, który ściągnąłby każdego.
Bez względu na porę roku.

Termy panaceum?

Samorządowcy widzą na horyzoncie zmierzch tego kryzysu atrakcji.
Szumnie zapowiadana budowa
Term Cieplickich Dolnośląskiego
Centrum Rekreacji – zdaniem wielu
ludzi z ratusza – to lek na uzdrowienie chorego, który – póki co – jest
niemal w zimowej agonii. Jeszcze
dycha, ale… Za ciekawie nie jest. Czy
kompleks basenów z gorącą wodą
będzie rzeczywiście lokomotywą,
która wyciągnie miasto z dołka?
Trudno przypuszczać. O ile ten „aquapark” uda się zbudować, z
pewnością początki będą dobre:
klienci przyjdą
z ciekawości.
Potem może
być gorzej,
tym bardziej, że
lepsi od
nas są
wciąż
Cze-

– Jelenia Góra w przyszłości powinna być bardziej przyjazna rowerzystom. Marzy mi się by miała więcej
SAMORZĄDOWCY PRZESPALI
szlaków rowerowych, podobnie jak
KONIUNKTURĘ:
POPADLI W EUFORIĘ
na zachodzie. Chciałbym by ludzie
WIDZĄC REMEDIUM NA MIEJSKIE TROSKI W
dostrzegli, że rower może służyć nie
tylko do spędzania wolnego czasu,
BUDOWIE NIEPROPORCJONALNIE WIELU
lub turystycznie, ale również jako śroMARKETÓW. TEN TREND WCIĄŻ TRWA.
dek lokomocji. Z pewnością służyłoby
to czystszemu powietrzu w mieście i
bezruch w interesie – mówią. Jeden ten sam parking przy ulicy Grodzkiej
ogólnie pojętej ekologii. Jelenia Góra
z lokali niż w interesie przypłacił działa cały czas, jest miejsce postoju
powinna mieć połączenie z innymi
istnieniem. Z powierzchni placu przy dworcu PKS, a wycieczki mogą
szlakami rowerowymi m.in. MacieRatuszowego po niespełna rocznej wysiadać przy Podwalu – ripostuje
jowa - Jagniątków. Chciałbym też, by
egzystencji znikł popularny Kawa Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta
urzędnicy docenili potencjał i wiedzę
Bar. Lokal stoi pusty i czeka na Jeleniej Góry.
ludzi nie związanych z urzędami, i to
kolejnego „jelenia” gotowego płacić
nie tylko w kwestii dróg rowerowych,
niebotyczny czynsz.
ale tez innych dziedzin. Grozi nam,
Na tegorocznych targach turystycznych w Dreźnie promocyjnym hitem Jeleniej Góry mają
że nasze miasto będzie miastem
Winne miasto?
być wieże widokowe. Jedna – na Wzgórzu Krzywoustego – już wypiękniała, druga – zamkoemerytów i rencistów, marzy mi się
Kto jest za to odpowiedzialny? Zdawa – ma być gotowa późnym latem. Co zobaczą goście ze szczytów? Czy będzie to miasto
więc by ktoś znalazł w końcu sposób
niem przedsiębiorców – miasto. – Bo
na to, by zatrzymać w Jeleniej Górze
promieniujące szczęściem?
nie ma parkingów dla autokarów ani
młodych ludzi,
którzy coraz
częściej
wykorzystać swoje walory turystyczrównież nieco dalej. Obecnie serce Je- Danuta Sitek,
Maciej Abramowicz
decydują
ne i krajobrazowe. Przyszłość naszeleniej
Góry
jest
bowiem
piękne,
a
już
naczelnik KGGOPR
dyrektor MDK Jelonek
się na
– Mieszkam w Szklarskiej Porębie, obok tego serca,
– Jelenia Góra jest pięknym go miasta i jego rozwój związany
wyjazd
ale pracuję i dużo czasu spędzam można
miastem dlatego jest również z dojazdem i
stąd.
właśnie w Jeleniej Góniezwykle ważna transportem, aby wizje
rze. Z mojego punktu
jest jej promocja. budowy obwidzenia Jelenia
Chciałabym by wodnicy i
Góra jest miaw przyszłości remonstem turystyczprzyjeżdżało t ó w
nym, dlatego
do nas więcej dróg
Maciej Abramowicz
powinna skupić
turystów i ludzi zasię na dostępności
z zewnątrz. By ci
dla turystów. Co jest
ludzi zobaczyli, że
jej do tego potrzebne?
Jelenia Góra jest perłą
dostrzec ruiny.
Rozwiązania komunikacyjne.
Karkonoszy, miastem
Wszystkiego nie da się
Poza tym niezbędna jest również
czystym, zadbanym,
zrobić od razu, ale trzeba stoprenowacja kamieniczek, nie tylko
dobrze zagospodarowaZbigniew Leszek
Danuta Sitek
w centrum Jeleniej Góry, ale niowo nie planować, ale realizować.
nym. Oby miasto umiało

si. Nie tylko pod względem termalnych atrakcji, ale – atrakcyjności
w ogóle.
Teraz wychodzą grzechy zaniedbania poprzednich ekip rządzących miastem, które – ani jedna
z nich – nie zrealizowała obiektu
symbolu, jednoznacznie z Jelenią
Górą kojarzonego i ściągającego tu
gości. Mógł to być wysokiej klasy
zespół basenów termalnych. Samorządowcy przespali koniunkturę:
popadli w euforię widząc remedium
na miejskie troski w budowie nieproporcjonalnie wielu marketów. Ten
trend wciąż trwa. Wszak nie brakuje
głosów, że po wybudowaniu galerii
handlowych będzie lepiej…

Oby do lata

Pozostaje więc czekać na sezon
wakacyjny, który – być może –
przyniesie ożywienie na rynku turystycznym. Choć prognozy nie
są optymistyczne. Biura podróży
bardzo rzadko organizują wycieczki
dodatkowe do stolicy Karkonoszy.
To tendencja ogólna: mniej jest
też propozycji tyczących Pragi czy
Drezna. Współczesny turysta jeśli
zwiedza, czyni to indywidualnie. Jak
się dowiedzieliśmy, mniej ma być też
zorganizowanych grup z zachodniej
granicy. A to właśnie Niemcy dawali
sporo zarobić przedsiębiorcom, których głównym źródłem utrzymania
się jest turystyka.

Konrad Przezdzięk

Jeden z
niezrealizowanych
projektów aquaparku
sprzed 10 lat.

Fot. Archiwum
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częły się urzeczywistniać i realizować.
To pozwoli na odciążenie centrum od
tłoku, spalin i korków. Dla samych
mieszkańców: dzieci, młodzieży i
osób dorosłych życzyłabym sobie
więcej możliwości i pomysłów na
spędzanie wolnego czasu. Niech
Jelenia Góra w przyszłości wygląda
pięknie, nie tylko poprzez wyremontowane budynki
czy ulice, ale
również niech
będzie piękna w
sercach jeleniogórzan,
którym zacznie zależeć na rozwoju
swojego miasta.

Notowała Angela

Dorota Bąblińska-Korczycka, Sylwester Kuper oraz… Piotruś.
Nie wirtualne sztuczki najnowszych programów animacji komputerowej, ale XIX-wieczna
technika teatralna pozwala na osiągnięcie budzących podziw efektów, które widzowie oklaskiwali po dwóch premierowych spektaklach Zdrojowego Teatru Animacji, który wystawił
adaptację Bajki Symfonicznej „Piotruś i Wilk” do muzyki Sergiusza Prokofiewa.
W dobie, kiedy bez komputerowych wizualizacji trudno się obejść
nawet klasycznemu teatrowi dramatycznemu, kłopotem jest wyobrazić
sobie, aby widowisko teatralne dla
dzieci – zarażonych kiczowatymi
bajkami w telewizji – obyło się bez
pikseli a jednocześnie zachowało
pełnię walorów estetycznych.
Stało się tak w najnowszej produkcji Zdrojowego Teatru Animacji,
„Piotrusiu i Wilku”, bajce, do której
Sergiusz Prokofiew napisał muzykę
w 1936 roku.
Po pozycję sięgnął Libor Štoumpf
z Chrudima (Czechy), mistrz czarnego teatru, dobrze znany zwłaszcza

najmłodszym eleniogórzanom, któ- powiastka złożona w różnych bajkorzy pamiętają to z projektu „Skok w wych wątków literatury światowej.
blok” – objazdowego teatrzyku
lalkowego, który
wzruszał i bawił
dzieci podczas wakacji rok i dwa lata
temu. Tym razem
Czech pokazał
klasę dokonując
świetnej adaptacji
dzieła Prokofiewa,
na które składa
się charaktery- Sylwester Kuper świetnie wywiązuje
styczna muzyka się z roli nauczyciela.
ilustracyjna oraz

Štoumpfa
(jednocześnie scenografa) głębi
niespotykan ej . P r z e d miot y i
zabawne lalki – animowane perfekcyjnie z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów poruszania
się – nadają dziełu fantastyczną
trójwymiarowość.
Do tego walor edukacyjny, bo
przecież Prokofiew skomponował
tę bajkę, aby oswajać najmłodszych
widzów w muzyką oraz instrumentami. Sylwester Kuper świetnie wywiązuje się z roli nauczyciela, który
demonstruje najmłodszym widzom

Dla młodych biznesmenów

Członkowie Studenckiego Forum Bussiness Centre Club
zachęcają do uczestnictwa w Festiwalu Przedsiębiorczości,
który odbędzie się w marcu bieżącego roku w Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
W jego ramach uczestnicy wezmą
udział w wielu darmowych szkoleniach, dotyczących m. in. negocjacji,
autoprezentacji i giełdy. Udział może
wziąć każdy. Chętne osoby muszą w
tym celu śledzić stronę internetową
forum – www.sfbcc.org.pl, na której
wkrótce pojawią się formularze zgłoszeniowe.
Studenckie Forum Business Centre
Club skupia ponad 350 osób w całej

Polsce. Działa od 2001 roku. – Dzięki
przynależności do SFBCC uczymy
się m.in. jak prowadzić przedsiębiorstwo. Będzie to dla nas bardzo ważne
doświadczenie, które z pewnością
wykorzystamy w przyszłości – mówią
Justyna Iwanowska, koordynatorka
pionu Public Relation Karkonoskiego
Studenckiego Forum BCC, oraz jej
koleżanka Marta Szpecht.

(Ania)

Myślą, więc są

(tejo)

Zasłużone gratulacje
dla Libora Štoumpfa

histor yki,
k t ó r a ko r o n u j e
dzieło.
Sumując – mimo „polowych” warunków, w jakich
przychodzi pracować zespołowi Zdrojowego Teatru Animacji

pozbawionemu remontowanej
sceny – to (po „Tomciu Paluszku”)
kolejna udana sztuka ZTA. Jej areną
jest sala MDK „Muflon” w
Sobieszowie. Oczywiście
można ponarzekać na
brak amfiteatralnej
widowni i kiepską akustykę,
ale po co?
Lepiej zachęcić tego,
kto nie był, aby
na własne oczy
przekonał się, jak jest.

Konrad
Przezdzięk

Co zdarza się nieczęsto, „Piotruś i Wilk” miał dwie premiery. – Chcieliśmy zadowolić wszystkich
miłośników naszego teatru. Wszyscy chętni nie zmieściliby się w skromnych rzędach za jednym
razem – mówi Bogdan Nauka, dyrektor ZTA.

MAGIA TANGA NA SZCZYCIE
Płyta jeleniogórzanina i laureata programu „Mam talent!” Marcina Wyrostka
od trzech tygodni jest najlepiej sprzedawanym krążkiem w Polsce.
W minioną środę artysta, akordeonista pochodzący z Jeleniej Góry, odebrał w warszawskim
salonie EMPIK Złotą Płytę i dał koncert wraz z
zespołem Tango Corazón Quintet, z którym nagrał
cieszący się wzięciem album „Magia del Tango”.
Podczas grudniowego pobytu w stolicy Karkonoszy
Marcin Wyrostek zapowiedział, że wiosną zagra
koncert w swoim rodzinnym mieście. Daty jednak
nie sprecyzowano.
(tejo)

Żar miłości

Z SERCEM I PO HARCERSKU
Grupa najmłodszych jeleniogórzan spędziła zimowe wakacje
pod czujnym okiem druhów
z Międzynarodowego Domu
Skauta przy ulicy Wiejskiej.
Półkolonie udało się zorganizować mimo wielu
przeciwności. Placówka
nie dostała w tym roku
wsparcia z miasta na zimowe rozrywki dla najmłodszych. – Wszystko
robimy ze środków
świetlicy – powiedziała nam hm. Jolanta
Płonka, opiekunka
młodzieży. Zimowisko to dla wielu
dzieci z okolicy
jedyna forma rozrywki w trakcie
czasie wolnym
Na pamiątkę – wspólne zdjęcie.
od szkoły. Tu
Będzie jeszcze okazja, aby spotkać
miały zapewnione
się razem w Domu Skauta.
Fot. Konrad Przezdzięk

W minioną sobotę odbył się pisemny eliminacji okręgowych XXII
Olimpiady Filozoficznej szkół średnich
z byłego województwa jeleniogórskiego i legnickiego. Tradycyjnie
organizatorem zmagań jest Wydział
Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Najlepsi awansowali do
kolejnego etapu, który odbędzie się 27
lutego. Uczniowie walczą wejście do
finału krajowego zapowiedzianego na
10 kwietnia 2010 w Warszawie. Najlepsi finaliści również biorą udział w
olimpiadzie międzynarodowej. Przewodniczącą Okręgowej Olimpiady
Filozoficznej jest dr Jadwiga Tołkacz.
Co ciekawe, w dobie wszechogarniającego ludność, a zwłaszcza młodzież,
materializmu, nie brakuje wśród licealistów wiernych fanów rozmaitych
prądów filozoficznych, które promują
zupełnie inny styl życia.

instrumenty. Z ich
pomocą muzycznie
zostanie odmalowana każda postać, a
motywy przewodnie
Piotrusia, Ptaszka,
Kota, Wilka, Dziadka
i Myśliwych długo po
spektaklu brzmią w
uszach.
Sztuka jest
interaktywna:
narrator przepytuje
młodych widzów,
czy zapamiętali
instrumentarium.
Dzieci pamięć mają
świetną. W sztuce
wykorzystano też
Taniec Węgierski
Johannesa Brahmsa
jako ilustrację do
przekomicznej
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Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Czarny Piotruś

Czarny teatr to magia: ubrani na
czarno aktorzy stają się niewidzialni
na czarnym tle, a odpowiednie ustawienie świateł uwypukla lalki i inne
przedmioty, które – animowane
przez artystów – ożywają niczym
dotknięte magiczną różdżką. Tak
też jest w „Piotrusiu i Wilku” Zdrojowego Teatru Animacji. Jedynie
Sylwester Kuper (narrator) i Dorota
Bąblińska-Korczycka, objawiają
swoje oblicza. Pozostali: Dorota
Fluder, Katarzyna Morawska, Jacek
Maksimowicz, Radosław Biniek,
pozostają poza zasięgiem wzroku
widza, ale efekty ich gry widzą
wszyscy. I słusznie biją brawo.
Piotruś żyjący w beztrosce dzieciństwa musi stawić czoła groźnemu
Wilkowi, który pożera Kaczkę i nosi
się z zamiarem spałaszowania Kota
i Ptaszka. Dzielny chłopiec łapie
drapieżnika i odstawia go do cyrku
– ta prościutka fabuła
nabiera w
wizji

15 lutego 2010 r.

ciepłe posiłki
i rodzinny kli-

Fot. Konrad Przezdzięk

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

mat. Nie wszyscy mogą na to
liczyć w domach.
Dzieci – Sandra, Kornelia, Łucja, Gabrysia, Mariola, Oktawia,
Ewelina, trzy Anie, Marcin z Martinem i Kamil, cieszyły się na
pączkową ucztę, którą
zapewnił wychowankom placówki
szef Rady Przyjaciół Harcerstwa
Kazimierz
Piotrowski. W
programie pobytu znalazła
się też gawęda
druha Antoniego Padewskiego,
seniora z lilijką.
Dziećmi opiekowała się też druhna Magdalena
Torończuk.

(tejo)

Z okazji niedzielnych walentynek
młodzież działająca w Stowarzyszeniu
„Wspólne Miasto” zaproponowała
jeleniogórzanom pokaz fireshow w
wykonaniu grupy „Incendio cuori”
oraz koncert, w trakcie którego nie
zabrakło muzyki o miłości. Areną
imprezy był amfiteatr na placu Ratuszowym oraz siedziba Stowarzyszenia
„Wspólne Miasto”, gdzie miała miejsce
część muzyczna. – Od początku ferii
zimowych w siedzibie Wspólnego
Miasta odbywały się warsztaty kuglarskie. Wpadliśmy na taki pomysł, bo
chcieliśmy nauczyć nasze koleżanki i
kolegów tej coraz bardziej popularnej
formy aktywności – mówi Michał
„Molu” Staszewski. Po pokazie efektów tych zajęć wysłuchano koncertu
zespołów Hidden Point oraz Victima.
Zabrzmiało kilka rockowych kawałków, a także nastrojowych ballad.
Zaprezentowali się też gitarzyści:
Robert Wiski, Wojciech Obarzanek
oraz Nesta.

(tejo)
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Domokrążcy wciskają junkersy buble
Oszuści z Oleśnicy odwiedzając starszych, chorych i samotnych podają się za przedstawicieli zakładu gazowniczego i wmawiają naiwnym konieczność wymiany piecyka gazowego. Montują „nowe” urządzenie, a lokatorom każą podpisać wykonanie usługi, po czym
znikają. Kiedy „trefny” podgrzewacz szwankuje, oszukani rozumieją, że dali się nabrać,
a na dodatek muszą spłacać po 100 zł miesięcznie przez trzy lata.
cielem gazowni, stosują nawet
materiały reklamowe w kolorze
żółtym, takim jak gazownia. Twierdzą, że w danym mieszkaniu ulatnia
się gaz, że są przysłani z gazowni do
wymiany piecyka gazowego.
Mętnie tłumaczą zasady opłacenia usługi i kosztów nowego urządzenia, po czym zapytują lokatorów

OSZUKANYCH RZECZNIK PROSI O KONTAKT
POD NUMEREM TELEFONU 75 75 46 110
LUB ZGŁOSZENIE SIĘ OSOBIŚCIE DO BIURA
W RATUSZU POKÓJ 108 NA I PIĘTRZE
czy się zgadzają, demontuje stare i
zakładają nowe, często gorsze jakościowo urządzenie. Starsze osoby,
zdarzyło się nawet, że były to niewidome, niedowidzące czy niedosłyszące – przestraszone ulatniającym
się gazem i możliwością wybuchu,
zgadzają się bez dyskusji.
Wtedy do akcji wkraczają kolejni
mężczyźni, którzy zdejmują sprawny junkers i montują swoje urządzenie. Zdemontowany piecyk

bardzo
trudno – mówi miejski
rzecznik konsumentów.
Jeżeli osoba zawrze taką umowę to należy pamiętać, że ma
dziesięć dni na odstąpienie od
niej. Nie można jednak tego
terminu przekroczyć. Przed upływem dziesiątego dnia musimy
złożyć oświadczenie o rezygnacji
z tej umowy. – Jeżeli dowiemy
się, że ktoś z rodziny lub sąsiadów, osób starszych zawarł taką
umowę, proszę o kontakt ze mną
pod numerem telefonu 75 75
46 110 lub zgłoszenie się
do mnie osobiście do Biura
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w ratuszu pokój
108 na I piętrze – mówi J.
Reder-Sadowska.

Nie przychodzi ona oficjalnie z
pocztą, ale „jakoś” trafia do skrzynek
– mówi Jadwiga Reder-Sadowska.
Lokatorzy nie mają więc żadnych
umów wymiany urządzenia czy też
zaciągnięcia na ten cel kredytu, ale
kredyty muszą spłacać.
– Chciałabym przestrzec mieszkańców Jeleniej Góry, by nie wpuszczali tego typu firm do siebie, nie
zgadzali się na zdejmowanie urządzeń, nie podpisywali żadnych

Pójdą do sądu
Jeśli firmie uda się udowodnić nieuczciwość odpowie ona za oszustwo i kradzież przed sądem.
Cena takiego piecyka, jakiej żąda firma, to około tysiąc – tysiąc pięćset złotych, do tego jednak
dochodzą koszty kredytu. W sumie każda z osób, która podpisała umowę z Dom Bud, spłaca
po 100 zł miesięcznie przez trzy lata.

Jak wiadomo, coroczny szał walentynkowy ogarnia większość zakochanych już na samym początku lutego. Sklepy, restauracje, kina, prasa wszyscy trąbią o walentynkach
prześcigając się w propozycjach dla zakochanych, aby dać
im możliwość spędzenia tego romantycznego święta w jak
najatrakcyjniejszy sposób i zapewnić im całą masę walentynkowych rozrywek. Tymczasem single, którzy są samotni
z różnych powodów, na przykład z własnego wyboru, lub
bo po prostu tak się im poukładało, chodzą nieco przytłoczeni a nawet podenerwowani a to wszystko z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie już od początku lutego w koło
czuje się „sercową” atmosferę ale całe zamieszanie skupia
się wokół par, kompletnie pomijając pojedyncze, samotne
jednostki jeszcze bardziej w ten sposób ich osamotniając.
Otóż apelujemy do wszystkich singli o to, aby świętowali w walentynki a nawet przez całą
resztę lutego, ponieważ każde miłosne święto to także ich święto! Dlaczego? To bardzo proste!
Trzeba kochać samego siebie i to na dodatek bardzo, ponieważ to właśnie na samych siebie jesteśmy „skazani” całe życie i dlatego, to głównie ze sobą powinniśmy się czuć najlepiej. W razie
niepowodzeń w związku, zawsze można podjąć decyzje o rozstaniu. Oczywiście są to trudne i
zazwyczaj niezwykle smutne momenty ale stanowią rozwiązanie kłopotliwej sytuacji. Niestety
rozejść się ze samym sobą to raczej trudna, żeby nie powiedzieć niemożliwa sztuka. W związku
z tym każdy singiel, nie tylko w walentynki ale przez cały czas, powinien rozpieszczać się i sprawiać sobie różnorodne przyjemności oraz atrakcje osładzając sobie w ten sposób życie. Liczy
się każda, nawet drobna przyjemność na przykład w postaci słodkości. Dla wszystkich singli
mamy trzy słodkie propozycje marki Artur, które z pewnością świetnie sprawdzą się w roli rozpieszczającego deseru. Po pierwsze: Adwokatki. Są to okrągłe kruche ciasteczka kakaowe wypełnione delikatnym, mięciutkim kremem o smaku popularnego, trunku, jakim jest Adwokat.
Kakaowe ciastko z wypełnieniem o smaku adwokatu tworzy kusząca słodką kompozycje, której
naprawdę trudno się oprzeć. Warto wspomnieć, że Adwokatki nie zawierają alkoholu, wiec
można raczyć się nimi zawsze, wszędzie i bez ograniczeń. Po drugie, dla wszystkich miłośników
chrupiącej słodyczy, godne polecenia są ciasteczka o wymownej nazwie Chrupki Ryżowe. Są
to smakowite kruche ciastka oprószone chrupiącą ryżową posypką, w całości zanurzone w polewie pełnej aromatycznego kakao. Trzecią propozycją są puszyste markizy Delikatki o smaku
ajerkoniakowym. Każda markiza to dwa kruchutkie, rozpływające się w ustach mini biszkopty
przełożone delikatnym kremem o smaku ajerkoniakowym.
Nic dodać nic ująć, po prostu czas zacząć się rozpieszczać z miłości do samego siebie! Dlatego drogi singlu chwal siebie i bądź z siebie zadowolony! Mnóż powody do jak najczęstszego
sprawiania sobie przyjemności. To właśnie one, są w stanie osłodzić życie każdego singla bez
względu na to czy jest nim z wyboru, czy też ciągle poszukuje swojej drugiej połowy…
Więcej rozpieszczających słodyczy na www.liderartur.pl

Do wygrania 2 zestawy ciasteczek + ﬁliżanka ze spodkiem. Wytnij kupon i przyjdź w
poniedziałek 15.02.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.moc, mieszczącej się przy
ul. M.C Skłodowskiej 13/2

Powiadomią
policję
Obecnie rzecznik konsumentów przygotowuje dokumenty, które w najbliższym
czasie trafią na policję. Jadwiga RederSadowska wystąpiła też z pismem do
firmy Dom Bud oraz banku kredytującego
umowy z żądaniem wyjaśnienia tej sytuacji
i przedstawienia swojego stanowiska.
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
poinformowało też o tych praktykach
wszystkich rzeczników w całej Polsce.
Dzięki temu okazało się, że firma działa
nie tylko w Jeleniej Górze. Swoje praktyki
stosowała już wobec mieszkańców Wołowa
oraz całego Dolnego Śląska.

Zimowisko o kraju wschodzącego słońca

Znany wielu jeleniogórzanom globtroter, przewodnik i
tłumacz Stanisław Dąbrowski uraczył w miniony czwartek swoją gawędą najmłodszych jeleniogórzan, którzy
ostatnie dni ferii zimowych spędzili w Książnicy
Karkonoskiej.
Na finał pobytu przewidziano
zajęcia dotyczące sztuki czerpania
papieru i tzw. papieroplastyki, czyli
wykonywania papierowych figurek
i rzeźb wg japońskiej tradycji origami. Zanim jednak przystąpiono do
tego punktu programu, dziewczęta
i chłopcy, którzy uczestniczą w projekcie „W karnawale dzieci bawią się
wspaniale” wysłuchali barwnej opowieści Stanisława Dąbrowskiego.
Ten elokwentny jeleniogórzanin
jest chyba jedynym mieszkańcem
miasta, który odwiedził niemal
wszystkie zakątki świata. Swoimi
gawędami wzbudza zachwyt każdego słuchacza. Nie inaczej było w
czwartek. Młodzi ludzie byli zauroczeni prezentacją pana Stanisława. I
choć trwała ona ponad godzinę, nikt
się nie nudził, a nawet słychać było
głosy proszące o jeszcze.
Stanisław Dąbrowski z właściwym
sobie poczuciem humoru opowie-

dział o Japonii, kraju
wschodzącego słońca
lub kwitnącej wiśni – jak
się go popularnie określa. Przypomniał mało
znany epizod sprzed około
25 lat, kiedy to w Jeleniej Gó-

rze na Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Ulicznych gościł japoński
zespół. Pan Stanisław pilotował
grupę i dotarł z nią aż do Warszawy,
gdzie pokazała ich TVP w jednym z
programów Tadeusza Sznuka.
Podróżnik przedstawił dzieciom
Japonię w pigułce. Młodzi słuchacze dowiedzieli się o panujących
tam zwyczajach, poznali najważniejsze zabytki i miejsca, a także
zostali zachęceni do nauki języka
angielskiego. – Dzięki
temu będziecie mogli
sprawnie poruszać
się po wielu krajach
świata, co dziś jest
przecież możliwe dla każdego – powiedział
prelegent.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Co denerwuje „singla” w lutym?

Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk

Osiedla Orle i Osiedla Robotniczego.
Kilka kolejnych zgłoszeń pani rzecznik odebrała telefonicznie. – Firma
DOM BUD z Oleśnicy, która stosuje
bardzo nieuczciwe metody – potwierdza Jadwiga Reder-Sadowska,
miejski rzecznik konsumentów w
Jeleniej Górze. Jest to sprzedaż bezpośrednia w mieszkaniach.
– Przedstawiciele tej firmy do
mieszkań pukają najczęściej przed
południem, kiedy w lokalach są
osoby starsze i
nie bardzo
zorientowane w
re a l i a c h
rynkowych. Intruzi mówią, że są
przedstawi-

Fot. Angela

O jednym ze sposobów działania firmy „Dom Bud” z Oleśnicy
przekonała się Joanna Tatarenko z
Jeleniej Góry. W jej przypadku sprawa z nieuczciwymi praktykami tej
firmy wyszła na jaw dopiero, kiedy
zakupiony przez nią junkers rychło
się zepsuł.
– Mimo usilnych próśb skontaktowania się z kimś kompetentnym
z tejże firmy, telefon nagle milknie
i nikt nie odbiera po wcześniejszym
zapewnieniu klienta, że ktoś przyjedzie i naprawi urządzenie – mówi
Joanna Tatarenko. – Ponadto,
kupno tego pieca, wraz z montażem, miało kosztować około 1000
zł , a ostatecznie zapłaciłam dwa
raz tyle. Jest to jawne oszustwo!
Chciałabym ostrzec innych ludzi.
Takich jest w Jeleniej Górze znacznie
więcej. Do miejskiego rzecznika
konsumentów
wpłynęły już
trzy pisma w
tej sprawie
z Zabobrza,

dokumentów
i nie udostępniali żadnych
swoich dowodów
osobistych, bo
odstąpienie od
takiej
umow y
jest

zabierają rzekomo do utylizacji, po
czym proszą osobę, by potwierdziła
wykonanie usługi podpisując podsunięte dokumenty.
– Wcześniej żądają dowód osobisty w celu potwierdzenia danych
właściciela czy najemcy lokalu.
W rzeczywistości sprytnie spisują
umowy: sprzedaży i kredytową z
wybranym bankiem. Następnie
wyłudzają podpisy lokatorów na formularzach, nie zostawiają żadnych
kopii dokumentów i znikają.
Po paru dniach do skrzynki klienta podrzucana jest umowa z banku.

Było to ostanie spotkanie projektu realizowanego przez Książnicę Karkonoską, dzięki któremu dzieci zabiorą do szkolnej
ławki mnóstwo ciekawych wiadomości i wspomnień.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O jasnej
stronie księżyca
Nakrzyczano na mnie, ze jestem
zbytnim malkontentem, że wszędzie
widzę tylko czarne. Tak więc dziś
trochę o białym. Przykładów, które
warto byłoby powielać, nie trzeba
zawsze szukać za górami, za lasami. Są takie i tu, na miejscu. Tylko
podglądać i powielać. Należy do nich
choćby dom opieki w Miłkowie.
Budynek sam w sobie niczym nie
różni się od przeciętnej w regionie.
Może nawet są sprawiające na
pierwszy rzut oka lepsze wrażenie.
Mimo to obiekt ten potwierdza, że
nie mury i wygląd zewnętrzny, a
nawet ilość zainwestowanych pieniędzy czyni z placówki leczniczej
miejsce, w którym i chorzy i ich
rodziny czują się dobrze.
Bycie chorym i starym nie jest
sytuacją zbyt komfortową. Bycie
rodziną takiej osoby również. Dlatego atmosfera, w jakiej przebywają
chorzy i sposób komunikowania
z często zestresowanymi sytuacją
członkami rodzin jest bardzo ważna.
W Miłkowie już sam pierwszy kontakt z kierownictwem potwierdza
zasadność nazwy tego obiektu - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Nawet tak suche i biurokratyczne
czynności, jak wypełnianie kwitów
wpisowych, jest poparte ofertą
pomocy i zamiast zniecierpliwienia
wypełniający spotyka się ze zrozumieniem podczas wyjaśniania zawiłości urzędniczego języka. Obsługa
nie jest obrażona tylko uprzejma i
uśmiechnięta. Dochodzi do tego, że
nawet mówi na korytarzu „dzień
dobry”.
Chorzy są bardzo zadbani i można z nimi rozmawiać. Pożywienie
też smaczne, pościel czysta, atmosfera wręcz domowa. Lekarze też mają
czas i chęć na rozmowę z rodziną
i interesują się stanem chorego,
udzielają rzeczowych informacji o
ich stanie.
Chory jest dla nich nie numerem,
tylko chorym człowiekiem. Rodzina
też ma komfort zaufania, że nawet
bez konieczności codziennej długiej
wizyty jej bliski będzie zadbany i
nakarmiony. Ogólnie atmosfera nie
ma nic z pośpiechu i stresu fabryki.
Jest pozornie normalnie, czyli tak
jak być powinno.
Szkoda tylko, że ta normalność
jest godna podkreślenia, bo – jak

się okazuje – wcale nie musi być
standardem i byłoby nieźle, gdyby obyczaje panujące w ZOL-u w
Miłkowie przejęły inne placówki
zdrowotne. Weźmy choćby taki
drobiazg. W przeciwieństwie do
obyczajów panujących na Oddziale
Wewnętrznym naszego Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
Personel i lekarze nie krzyczą tam
ani na chorych ani na ich rodziny.
A może taki luksus doprowadziłby
do tak nadmiernego rozpieszczenia pacjenta aby zauważyłby on
nawet sens płacenia składek ZUSowskich.
ZOL w Miłkowie wraca człowiekowi wiarę w człowieczeństwo i zaufanie do polskiej służby zdrowia.
Pokazuje, że można, że normalne i
ludzkie podejście też jest wykonalne. Przy czym nie przypuszczam,
aby zatrudniony tam personel był
specjalnie sprowadzany z innych
regionów i jakoś wyjątkowo wynagradzany, bo to przecież też NFZ.
Bardziej wygląda to na umiejętne zarządzanie i dbałość kierownictwa o normalną atmosferę
wśród załogi. Również na to, że
pracujący tam ludzie akceptują i
miejsce i rodzaj pracy. Rzetelnie
wykonują zadania, których się
podjęli i przez to jest im milej kiedy
„klienci” miast na nich warczeć
chwalą i są dla nich mili.
Czy nie można by wprowadzić
i w służbie zdrowia systemu lepszego wynagradzania jednostek
dobrze pracujących? Przecież
dobrze pracująca fabryka ma
więcej klientów od tej złej, a jej
produkty są lepiej opłacane od bubli. Lepiej sprawdza się na rynku
zdobywając kolejnych klientów i
ich zaufanie.
Wprawdzie szpital nigdy fabryką nie będzie, ale w obecnych
realiach musi spełniać wymagania
dotyczące nie tylko norm jakości
świadczenia usług, ale także – co
wydaje się tu jak najbardziej
oczywiste – najzwyklejszej ludzkiej przyzwoitości. Szkoda, że tej
ostatniej, zwłaszcza w placówkach
opieki zdrowotnej, trzeba ze świecą
szukać. Z drugiej strony: można ją
znaleźć i to cieszy.

Paweł Kucharski

PLOTKI
I FAKTY
Andrzej
dwojga nazwisk

Więckowski, czy Węckowski?
Na naszym forum internetowym co rusz pojawiają się
wątpliwości co do tego, jak
nazywa się prowadzący Obserwatorium Karkonoskie, erudyta
i przedstawiciel coraz rzadszej
dziś klasy intelektualistów
pełna gębą, pan Andrzej… no
właśnie. Jaki. Sam zainteresowany, aby rozwiać wątpliwości,
powiedział, że obie formy jego
nazwiska są dopuszczalne.
Dodał, że powody tego stanu
rzeczy są zbyt skomplikowane,
aby je wyłożyć. Najważniejsze
jest, że – niezależnie od tego,
czy nazwie się pana Andrzeja
Więckowskim, czy Węckowskim
– ten nie obrazi się. Zapytany,
jak ma napisane w dowodzie,
odparł z właściwym sobie poczuciem humoru: – Zależy
jeszcze, w którym.
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Fot. Konrad Przezdzięk

WIDZIANE Z DYSTANSU

15 lutego 2010 r.

– Wiesz Zbychu, że ostatnio
mówi się, że…

Nie chciał źle

Po naszym artykule dotyczącym gaf strzelonych przez prezydenta Marka Obrębalskiego
podczas balu sportowca, szef
miasta poczuł się nieswojo i jął
usprawiedliwiać się brakiem
złej woli. Podkreślił, że nikogo z
Jelonki nie przywitał imiennie,
bo uważał, że współorganizatorów witać w ten sposób
nie trzeba. Do tego jeszcze nie
poprosił nikogo z nas o wspólne
wręczenie wyróżnionym plebiscytowych trofeów. Cóż, wyszła
nauczka na przyszłość, że może
następnym razem warto, panie
prezydencie, pewne rzeczy
uzgodnić wspólnie, a nie bezgranicznie ufać swoim specom
od wizerunku. Następnym
razem… O ile taki będzie.

– siedzenie w policji za biurkiem…

– nikomu nie wróży nic dobrego.

(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.

Inspektorzy Zbigniew Ciosmak, komendant miejski policji w Jeleniej Górze, i Zbigniew
Maciejewski, szef policji dolnośląskiej.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Zdziwienia
codzienne
Kiedy tak pokonuję oblodzone
nawierzchnie jeleniogórskich
chodników – poza tym, że myślę,
aby orła nie wywinąć – snuję
refleksje na temat miejskiego
regulaminu zachowania czystości.
Który to regulamin nakazuje każdemu mieszkańcowi odśnieżanie
kawałka trotuaru przylegającego
do posesji jego. I który to regulamin mieszkańcy mają… Sami
Państwo wiecie, gdzie.
Pokonuję te chodnikowe lodowiska, których spodnia warstwa
pamięta pierwszy atak zimy w
tym roku (1 stycznia), na rowerze.
Czynię to wbrew przepisom, które
zakazują jazdy chodnikami. Są na
tyle nonsesowne, że i sami stróże

prawa przymykają oko na brak ich
poszanowania, choć tego głośno
nie powiedzą. Ja mogę wyraźnie
napisać, że mam te przepisy…. Sami
Państwo wiedzą, gdzie.
Mieszkamy w kraju biednym, ale
wymagającym. Państwo stawia obywatelom tyle wymagań, że trudno
się dziwić, iż wielu z rodaków ma te
obowiązki… Sami Państwo wiedzą,
gdzie. Jedne z najwyższych podatków w Europie, haracz na chory
system emerytalny, zardzewiały
model opieki zdrowotnej nie czynią
z Polski kraju przyjaznego swoim
mieszkańcom. Już sama wizyta w
jednym z urzędów zajmujących się
wypłacaniem jałmużny emerytalnej
przypomina jedną z 12 prac Asteri-

xa. Kto kreskówkę widział, wie o
czym piszę. Tyle tylko, że dzielny
Gal dał sobie radę ze stadem biurw,
a Polak – niekoniecznie.
Trudno czasami pojąć, dlaczego
– mając do dyspozycji armię bezrobotnych pobierających zasiłki czy
też aresztantów i skazanych kiblujących za przestępstwa mniejszego
kalibru – władza nie wykorzystuje

A już na pewno poprzez tę formę
delikwent jeden z drugim zwróciłby
państwu koszt wiktu, opierunku
oraz ciepełka w celi.
Takich rozwiązań, które wydają
się oczywiste, ale nikt ich nie stosuje, jest w naszej rzeczywistości
znacznie więcej. Wiele przepisów,
absurdalnych, nieżyciowych, z
innej planety lub z czasu stanu

WYSOKIE PODATKI, HARACZ NA CHORY
SYSTEM EMERYTALNY, ZARDZEWIAŁY MODEL
OPIEKI ZDROWOTNEJ NIE CZYNIĄ Z POLSKI
KRAJU PRZYJAZNEGO SWOIM MIESZKAŃCOM
ich taniej siły roboczej w wielofrontowej walce z zimą. O ile dla
bezrobotnego, który – faktycznie
nie ma środków do życia – może być
to okazja do skromnego zarobku, o
tyle dla pensjonariusza zakładów
karnych i aresztów – żyjącego na
koszt państwa często lepiej niż chory
w szpitalu – nakaz pracy może stanowić jedną z metod resocjalizacji.

wojennego, wciąż reguluje naszą
codzienność i stwarza ramy prawne, których przekroczenie może
skończyć się źle.
I tak pochodząca z 1982 roku – z
czasów kiedy junta Jaruzelskiego
szczerzyła zomowskie pały do społeczeństwa – ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – zakazuje picia

czegoś mocniejszego na zielonej
trawce lub ławce. Oczywiście: zalać
w trupa to się można w mieszkaniu
lub knajpie, ale – zwilżyć gardła
piwem pełnym w parku – już zabronionym jest.
Społeczeństwo traktuje przepisy
na zasadzie: życie sobie, a one – sobie. I kiedy tylko upragniona wiosna
swoim kwieciem i powietrza gorącego falą oznajmi nadejście lepszych
czasów dla miłośników bimbania
na ławkach, dzierżąc w dłoni puszki
i butelki, pić oni będą tłumnie piwo
i nalewki różne. Czego oczywiście
przepis zabrania, ale i ten przepis
ci, którzy go łamią, mają… Sami
Państwo wiedzą, gdzie.
To moja wizja wiosenna, ale
– póki co – zima trzyma. Synoptycy raz po raz straszą śnieżnym
kataklizmem, kierowcy psioczą na
drogowców, drogowcy – na kierowców. Piesi i rowerzyści – nieliczni,
ale jednak – na właścicieli posesji,
którzy chodników nie odśnieżają. I

tak w kółko aż do roztopów, które
– na kilka miesięcy – położą kres
tym zimowym waśniom. Aż do
następnego ataku zimy.
– Ojczyzna to jeden wielki
zbiorowy obowiązek – napisał był
Cyprian Kamil Norwid. Wieszcz
przewidział zapewne, że te słowa
będą „szarpane deklinacją” w
różnych przemówieniach wielkich i maluczkich świata tego.
Nagromadziło się wokół nas
tak wiele obowiązków, że ten
najbardziej istotny – choć jeden,
wielki i w dodatku zbiorowy –
jakoś skrył się w cieniu tego, co
„trzeba”, czego „nie wolno” i co
„należy koniecznie zrobić”. Nawet
jeśli to wbrew logice i zdrowemu
rozsądkowi. Communis eror
facit ius – Wspólny powszechny
błąd tworzy prawo. Warto o tym
pamiętać.

Konrad Przezdzięk
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W pajęczynie szlaków

Andrzej Więckowski i uczestnicy OK są przekonani, że szlaki kulturowe to
przyszłość Kotliny Jeleniogórskiej. Tylko jak zrobić, aby zwabiły do nas jak
najwięcej zainteresowanych.
Jak sprawić, aby goście zewsząd ściągali do Kotliny Jeleniogórskiej niczym pielgrzymi do
miejsc kultu? Co zrobić, aby – poza wrażeniami wizualnymi – wynieśli stąd także duchową
lekcje i wzbogacili się wewnętrznie? O tym rozmawiano w miniony czwartek podczas XXXI
debaty w ramach Obserwatorium Karkonoskiego.
podkreślił Andrzej Więckowski. takich właśnie szlaków. W odróżnieZaznaczył też, że Izrael – mimo niu od szlaków turystycznych, gdzie
niewielkiej powierzchni – dzięki zaletą są atrakcyjnie położone trakty i wspaniałe widoki,
nagromadzeniu symboli – jest najprzestronniejszym miejscem
szlaki kulturowe
na świecie.
mają jeszcze
– Szlaki kulturowe to
dodatkowy
najprostsza i najbardziej
wymiar głęefektywna forma zagobi dziejów,
spodarowania krajowydarzeń,
skojarzeń
brazu – powiedział
wplecionych
Andrzej WięckowDzięki świętemu
w historię reski podkreślając,
gionu, kraju,
że bogactwo
Jakubowi Jelenia
czy
religii.
dziejów oraz
Góra poprzez Via
A. Więckowdziedzictwo
Cervimontana
ski odniósł się
kulturowe
znalazła się na
także do zarzutu,
Kotliny Jelepielgrzymim szlaku że Obserwatorium
niogórskiej
Karkonoskie to dużo
to doskonałe
pątników.
słów, a mało czynów.
miejsce na tworzenie
– To wynika z naszego
„kulturalnego” lenistwa,
Wrocław pomaga
kiedy zaspokojeni gadaniem czekamy na siłę sprawczą, która sama zaJanina Hobgarska zaznaczyła, że realizacja projektu Obserwatorium Karkonoskiego jest możliwa
cznie działać. A chodzi o to, abyśmy
dzięki wsparciu, między innymi, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Impreza nie dostała
sami to robili. Obserwatorium jest
bowiem dofinansowania z urzędu miasta i musiała szukać sponsora gdzie indziej. Szczęśliwie:
po to, aby gadać o sposobach, a nie
z powodzeniem. Następne spotkanie, za dwa tygodnie, będzie poświęcone migracji ludności,
gadać po prostu – podkreślił. Dodał
a jego śmiałe robocze hasło to „Czyż nie dobija się emerytów”.
również, że – biorąc pod uwagę

obawy są uzasadnione,
jeśli projekty wdrażane są
ze środków publicznych.
Emil Mendyk, nie tylko
przewodnik, lecz także
tłumacz i
filozof, a
przy tym
wielki promotor Szlaku Świętego Jakuba,
którego
część – Via
C e r v i m o n - tana – przebiega
przez Jelenią Górę, powiedział, że
każdy szlak kulturowy jest zarazem
szlakiem turystycznym, ale już w
relacji odwrotnej takiej tożsamości
nie ma.
Zdaniem gościa Obserwatorium Karkonoskiego traktami
d l a t u r y s t ów
chodzą wędrowcy, którzy
– często poza
opalenizną i
pamiątkowymi zdjęciami
– niczego
więcej z
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Gości – przewodników Andrzeja
Mateusiaka i Emila Mendyka oraz
moderatora Andrzeja Więckowskiego – przywitała Janina Hobgarska,
dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych, gospodarza Obserwatorium
Karkonoskiego.
Andrzej Więckowski nawiązał do
poprzedniej, jubileuszowej debaty z
29 stycznia, której ta czwartkowa
była kontynuacją: „Szlaki kulturowe”.
Mówca wspomniał o Ziemi Świętej nie jako porównaniu do Kotliny
Jeleniogórskiej, ale o pewnym
odniesieniu, bez którego trudno
zrozumieć ideę pielgrzymowania i
okrywania szlaków kulturowych.
– Ziemia jest święta, bo każda jej
część stała się symbolem i źródłem
znaczeń przyciągających ludzi –

korzystny dla regionu układ sił we
władzach województwa – mamy
więcej możliwości, aby gadanie
przekuć w czyny.
Andrzej Mateusiak, szef miejscowego oddziału Polskiego Związku Turystyczno-Krajoznawczego,
zapytał, czy szlak kulturowy to
panaceum na rozwój turystyki.
Dodał też, że wiele takich szlaków
– czy to w formie namacalnej, czy
też wirtualnej – już powstało. Szef
PTTK zauważył, że przy tworzeniu
szlaków kulturowych, zawsze jest
spore ryzyko, że pomysł nie sprawdzi się. O ile nikt nie ma pretensji,
jeśli to ryzyko podejmują osoby prywatne (Park Miniatur Dolnośląskich
Mariana Piaseckiego czy też Zamek
Legend Śląskich
Dariusza
Milińskiego), o tyle

Fot. Konrad Przezdzięk
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Szlak cysterski to – zdaniem Emila Mendyka
– niewykorzystana szansa i wciąż ogromny
potencjał.

Andrzej Mateusiak wspomniał o szlaku
górniczym w Karpaczu, sztaudyngerowskim i walońskim w Szklarskiej Porębie,
szlaku eko-muzuem z gotowym już
przystankiem przysłupowym w Pobiednej.
Istnieją Via Sacra, Via Cervimontana, szlak
cysterski, czy też szlak sakralnej sztuki
barokowej zahaczający o nasz region.
wędrówki „dookoła” nie wynoszą.
Z kolei szlaki kulturowe przemierzane są przez pielgrzymów, którzy
doznają także innych przeżyć, w
tym natury religijnej. – Ci ludzie
na pewno nie są turystami w tym
sensie, że jadą na wypoczynek, kiedy
wszystko mają zarezerwowane –
zastrzegł Emil Mendyk.
Zauważył też, że nasz region
ma wielki potencjał, który nie zawsze bywa dobrze wykorzystany.
– Urzędnicy zajęli się promocją szlaku cystersów i mimo ogromnych
środków i wielkich możliwości nie
udało im się stworzyć oczekiwanej
atrakcji – mówił Emil Mendyk. Jako
przykład pozytywny przytoczył ideę
Doliny Pałaców i Ogrodów, która
– bez „troski” urzędniczej – staje
się coraz bardziej rozpoznawalną
marką Kotliny Jeleniogórskiej. – Dolina to kościec szlakowy, na którego
podstawie należy budować cały
organizm atrakcji – skonkludował
Andrzej Więckowski.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Czarno-białe wiersze komandosa
Poezja to ekspresja piękna wyrażona za pomocą odpowiednio dobranych słów i ich znaczeń – powiedział Kazimierz Burnat, jeden z czołowych współczesnych poetów polskich,
tłumacz i laureat wielu nagród literackich. Zastrzegł jednak od razu, że poezji nie da się
precyzyjnie zdefiniować.
Pełen dekadenckich skojarzeń,
rozważań o przemijaniu i o tym,
co po życiu – tak w telegraficznym
skrócie można scharakteryzować
styl Kazimierza Burnata. Ten bogaty
w życiowe doświadczenia twórca,
były komandos „czerwonych beretów”, spadochroniarz, dziennikarz,
redaktor, edytor, slawista, tłumacz w
minioną środę – po raz pierwszy w
literackich celach – jako poeta – przybył do Jeleniej Góry, aby w Książnicy
Karkonoskiej opowiedzieć o sobie i
przeczytać wielbicielom poezji swoje
wiersze.
Zapytany przez Alicję Raczek,
zastępczynię dyrektora Książnicy
Karkonoskiej, czy pisał wiersze w
młodości, wahał się z odpowiedzią.
– Tak, pisałem po oddanych skokach
spadochronowych. Miałem ze sobą
notatnik i zapisywałem myśli, które
pojawiły się, kiedy skakałem – odpowiedział Kazimierz Burnat. O czym
myśli skoczek? Trudno sprecyzować,

można jednak domniemywać, że
bywają to czarne refleksje. Co będzie,
jeśli czasza się nie otworzy? Albo
stanie się coś nieprzewidzianego?
Te makabryczne idee z pewnością
przeplatane są bielą piękna doznań,
widzianych krajobrazów i całym
urokiem świata, który coraz szybciej
zbliża się do nóg spadochroniarza.
I taka jest poezja Kazimierza Burnata. Twarda i męska, a jednocześnie
– jak to poezja – subtelnego rodzaju
żeńskiego. Jak świetne czarno-białe
zdjęcie. Istota oddana w tych dwóch
kolorach ubarwiona jest jedynie
odcieniami szarości dodającymi
blichtru przekonywującej całości. –
Moje wiersze są czarno-białe – sam
przyznał poeta zdradzając swoją fascynację francuskim twórcą Paulem
Claudelem.
Podkreślił, że nie jest dobrze, jeśli
poezja jest przegadana i szczególikarska. – Bywa, że poezja jest po prostu
milczeniem – dopowiedział. W jego

utworach słychać nuty realizmu,
naturalizmu, symbolizmu i wiele
klimatów fin de siecle’u. Jest także
sporo odniesień do „pokoju dziecinnego”, bo - jak zaznaczył bohater
spotkania - każdy poeta musi tam
czasem wstępować.
Gość wieczoru organizowanego przez Książnicę Karkonoską i
Jeleniogórski Klub Literacki jest
także tłumaczem z języka czeskiego
i ukraińskiego. Czy tłumaczy pięknie,
czy wiernie? – Najpierw piszę proste
ramowe tłumaczenie słowo w słowo i
na tej roboczej wersji pracuję starając
się oddać jej piękno zrozumiałe dla
polskiego odbiorcy. Często się nie
da – mimo wielu prób. Być może
taki wiersz brzmi także źle dla odbiorcy oryginału? – mówił Kazimierz
Burnat.
Z kolei jego twórczość została przetłumaczona na kilkanaście języków
świata, w tym tak egzotyczny jak
amharski (jeden z języków Etiopii).

Okazja dla łowców autografów: Kazimierz Burnat podpisuje swoje książki.
Poezję Kazimierza Burnata mogą
czytać Chińczycy, Wietnamczycy,
Mongołowie oraz niemal wszystkie
nacje kręgu kultury słowiańskiej,
iberyjskiej, anglosaskiej czy romańskiej.
Biogram Kazimierza Burnata
jest imponujący. Poeta urodził się w
Szczepanowicach nad Dunajcem.
Choć od kilkudziesięciu lat związany

jest z Wrocławiem, czuje się góralem
z krwi i kości. Z wykształcenia jest…
prawnikiem, a w swojej karierze był
dyrektorem wrocławskiego „Polaru”.
Pisać i publikować zaczął dopiero po

czterdziestce. – To późno, ale wszystko jeszcze przede mną – powiedział
optymistycznie twórca wbrew pesymistycznym tonom jego wierszy.

Konrad Przezdzięk

Kazimierz Burnat wydał kilka tomików. Najnowszy – „Przenikanie” otrzymał Wielki Laur XVI
Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej i został wyróżniony na XIX Międzynarodowym
Listopadzie Literackim w Poznaniu.
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BOB MARLEY – “Natural:
Mystic”

zykę reggae.
Jego utwory
sięgają do
wydawnictwo: Metal Mind
korzeni jaProductions
majskiej czarnej muzyki i
To jedna z największych ikon
przesycone są
współczesnej kultury, postać, która
przeniosła do mainstreamu mu- rewolucyjnymi treściami, które po-

Stanisław Dąbrowski, jeleniogórski obieżyświat i przewodnik, zaprasza na swoją najnowszą prelekcję
ilustrowaną zdjęciami, która widzów „zabierze” do San Francisco.
Jedno z piękniejszych miast USA zachowało, między innymi, tramwaje
jeżdżące po stromo pochylonych
ulicach a także most Golden Gate.
Początek w poniedziałek, 15 lutego
o godz. 17 w sali teatralnej ODK na
Zabobrzu.

„Służąca” w „Klapsie”

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza we wtorek, 16 lutego,
na dramat chilijski pod tytułem
„Służąca”. To portret samotnej
kobiety służącej w przyzwoitym,
mieszczańskim domu w Chile.
Inteligentne kino, dające w finale
cień nadziei, na zmiany, na życie.
Początek projekcji o godz. 17 w
sali przy ulicy Bankowej.

„Przystań Café” to magiczne miejsce, do którego zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, a w szczególności Cieplic
oraz turystów i kuracjuszy – zachęca Przystań Twórcza
Cieplickie Centrum Kultury. – Tworzymy przestrzeń w której mimo niewielkiej ilości metrów kwadratowych będą się
działy wielkie duchem rzeczy. Pierwszym gościem będzie
Szymon Zychowicz.
Okazją inaugurującą działalność
Przystań Café będzie ogłoszenie
wyników drugiej edycji Konkursu Fotograficznego „Cztery Pory
Roku w Cieplicach- ZIMA”, na
którą napływa coraz więcej zdjęć.
– Dziękujemy za nie i czekamy na
kolejne! – mówią organizatorzy.
Lokal stanie się areną rozmaitych
wydarzeń artystycznych, spotkań,
mini koncertów, warsztatów a tak-

Muzeum Przyrodnicze zaprasza na prelekcję ilustrowaną
przeźroczami i zatytułowaną
„Wietnam”. Autorem prezentacji
jest Piotr Kleczkowski. Impreza
zaczyna się o godz. 19 w nadchodzący czwartek, 18 lutego.

Zdjęcie miesiąca

MDK „Muflon” informuje o
podsumowaniu konkursu fotograficznego „Fotografia lutego”.
Wręczenie nagród i wyróżnień
dla laureatów zaplanowano na
nadchodzący piątek o godz. 18.00
w Galerii „Muflon”.

Wieszcz jak żywy

W piątek i sobotę (godz. 19)
Teatr im. C. K. Norwida proponuje
piękny i nastrojowy spektakl w
reżyserii Aliny Obidniak: „Sztukmistrz. Norwid o Polsce, Norwid
o Polakach, Norwid o sztuce” –
godz. 19.00 na scenie studyjnej

że posłuży różnego rodzaju kołom
zainteresowań.
Uroczystość wręczenia nagród
będzie połączona ze spotkaniem
autorskim z Szymonem Zychowiczem, niezwykłą osobowością,
muzykiem i twórcą przepięknych
tekstów. Artysta posiadł niezwykły
dar uchwycenia chwili i niczym w
fotograficznym kadrze zamknął ją
w ramy piosenki. Jego historie ma-

Szymon Zychowicz jako wykonawca, kompozytor i aranżer mistrzowsko łączy elementy kompozycji.
Bard-czarodziej legendarnej Piwnicy pod Baranami, na scenie jest aktywny od 18 lat, każdorazowo
zabiera widzów w swój ezoteryczny świat, nie pozwala na oddech codzienności, jest po to by
współtworzyć klimat spotkań poetyckich wraz z jego uczestnikami.

lowane słowem i
muzyką są wyjątkowo plastyczne.
– Kiedy nie
mamy czasu aby
przystanąć i pomyśleć: „..trwaj chwilo
jesteś taka piękna…”
kilkanaście minut z
tym niezwykłym człowiekiem sprawi, że
zapomnimy o prozie
życia i na chwilę znikniemy w poetycko
opowiedzianej historii – zapewnia
Przystań Twórcza.
Imprezę finansuje Miasto Jelenia
Góra. Patronem
medialnym jest
Jelonka.com

wydawnictwo wzbogacone jest o
72 – stronicową książkę, zawierającą
wywiady z m.in. Donem Taylorem i
Lloydem Bradleyem.

Andrzej Patlewicz

Gdzie i kiedy?
Sobota 27 lutego, g. 16.00
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum
Kultury
ul. Ściegiennego 5/7
(III klatka schodowa - I piętro – windy brak :)
58-560 Jelenia Góra
(75) 712 28 92
www.cieplice.org
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc bilety w
cenie 15 zł. do nabycia tylko w przedsprzedaży
– od 15 lutego! Przystań Twórcza- Cieplickie
Centrum Kultury
- Centrum Informacji Turystycznej – Cieplice,
Plac Piastowski 36

(tejo)

„Zoomowanie” w Marysieńce

Sztuka i poezja

330 filmów z 38 krajów wpłynęło na XIII już edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, która odbędzie się
w dniach 16 do 21 lutego w Kinie „Marysieńka”.

Kolejne spotkanie z cyklu „ars
poetica” będzie poświęcone twórczości Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Związana z Gryfowem poetka,
prozatorka i autorka cyklu poetyckich adaptacji znanych bajek, 6
listopada 2009 roku obchodziła
dwudziestopięciolecie pracy pisarskiej i wydawniczej. W1984 roku
ukazała się jej pierwsza książka
poetycka „Świątki ciszy”. Z autorką
będzie można porozmawiać 22
lutego (poniedziałek) o godz. 17 w
ODK w Kawiarni Muza.

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.
Zwycięzcy, oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych, otrzymają także
statuetki „Żelaznego filmowca” autorstwa znanego artysty - rzeźbiarza
Zbigniewa Frączkiewicza. Planowane

jest przyznanie dodatkowej nagrody pozaregulaminowej dla najlepszego filmu

w kategorii: Profilaktyka Społeczna.

(RED)
W ramach festiwalu odbędą się również: koncert
zespołu JJ BAND, specjalne pokazy filmów, panele
dyskusyjne oraz otwarte dla widzów omówienia
warsztatowe filmów i spotkania z twórcami.
Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na
stronie www.zoom.karkonosze.com.

(tejo)

Dużo śmiechu i ani mru mru
Inteligentne zmierzenie się z tematem absurdu i czarnego
humoru w wysmakowanym, angielskim stylu - oto wyróżniki jednego z czołowych kabaretów polskiej estrady, który
19 lutego zawita w Jeleniej Górze.
– Przez ponad 2 godziny będą
Państwa bawić Michał Wójcik,

Fot. Rylit

Rzecz o Wietnamie

POP ROCK & JAZZ

Przystań z duszą Cieplic

Jazz przy czekoladzie

Koncert Eweliny Gorayskiej
(śpiew) i Damiana Rypińskiego
(pianino) proponuje 18 lutego,
w czwartek, Galeria Czekoladowa przy ulicy Sobieskiego. Na
repertuar duetu składa się wiele
standardów jazzowych, chilloutu
oraz muzyki pop. Początek godz.
17.00 przy ul. Jana Sobieskiego 2

poza częścią muzyczną znalazły się
wywiady z najbliższymi dla Marleya
osobami, m.in. z jego synem Ziggy’m,
współpracownikami artysty ((Judy
Mowatt, Marcia Griffiths), managerem Donem Taylorem. Dodatkowo

Czytanie bajkowanie

W niedzielę (21 lutego), w
południe aktor Teatru im. C. K.
Norwida Jacek Paruszyński będzie
w Galerii Czekoladowej czytał
baśnie z książki „Trzej bracia i
złota jabłoń” .

POP ROCK & JAZZ

progresywnej grupie
rockowej
MOHER GONG – „Wild
Gong, wywodzącej się z brytyjskiej
Child”
sceny Canterbury. Przez grupę
wydawnictwo: Metal Mind przewinęło się wielu muzyków
Productions
reprezentujących różne style i
Mother Gong powstał na ba- różne idee muzyczne. Była jednym
zie rozłamu jaki się dokonał w z najbardziej eklektycznych i „anar-

Marcin Wójcik i Waldek Wilkołak:
jak zawsze naturalni i do bólu

śmieszni – zapowiada Jeleniogórskie
Centrum Kultury.
W nowym repertuarze angielski
humor ustępuje miejsca dowcipom
z polskiego piekiełka. Wykonawcy
kupują serca widowni od pierwszego wejrzenia, zwłaszcza jej damskiej części. Są zaprzeczeniem
stwierdzenia, że najbardziej
beznadziejny zespół rockowy ma więcej gotowych na
wszystko fanek niż najlepszy
nawet kabaret – zapewniają
organizatorzy wszystkich wielbicieli sztuki kabaretowej.

(tejo)
Kabaret ANI MRU MRU, 19 lutego, godz.
17.30 i 20.30 w sali widowiskowej przy
ul. Bankowej 28/30 (bilety w cenie 50 zł
do nabycia w kasie JCK przy ul. Bankowej
od poniedziałku do piątku w godz. 10.0018.00.
chistycznych” projektów w historii
gatunku. Moher Gong objął takie
gatunki jak psychodeliczny rock,
rock elektroniczny, jazz – rock,
space rock, rock eksperymentalny
etc. Zaliczany jest również przez
niektórych do grup spod znaku
protopunkowych. Pierwszy album
pod tym szyldem nagrali w 1979

Akcja jak marzenie
Nie trzeba było długo namawiać poetów skupionych
wokół Stowarzyszenia w
Cieniu Lipy Czarnoleskiej,
aby „zrzucili się” z wierszy
oraz niewygórowanej opłaty.
Dzięki temu powstał niepowtarzalny tomik poezji
zatytułowany „A ja sobie
wymarzę to szczęście”.

Fot. Tejo

Ze Stachem
do San Francisco

zyki. Jeden z jego licznych albumów
„Exodus”, który ukazał się ponad 30
lat temu do dziś pozostaje jedną z
najważniejszych płyt wszechczasów
i najlepiej sprzedającym się krążkiem
reggae, a wg magazynu „Time” jest
to Najwspanialszy Album Naszego
Wieku. Na płycie „Natural: Mystic”
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Wiersze przekazało dwudziestu bez szybkiej reakcji piszących i wysiłku
ośmiu autorów – wśród nich – Kry- organizacyjnego Zofii Prysłopskiej,
styna Brzezińska, Kazimiera Czurka,
Grażyna Domagalska, Anna Gliniecka,
Krzysztof Jurczyk, Krystian KazimierStowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej
czuk, Lidia Katarzyna Komsa, Lidia
należy do prężniejszych organizacji zrzeszaKrzysztoń, Zdzisława Kubów, Anna
jących ludzi zainteresowanych twórczością
Lechowicz, Janina Lazer, Małgorzata
literacką. Organizuje cykliczne spotkania,
Mierczak, Urszula Musielak, Danuta
konkursy i wiele innych wydarzeń, które możMysłek, Jan Owczarek, Barbara Pawłowicz, Ewa Pelzer, Anna i Zofia Prysłopna na bieżąco śledzić na często aktualizowaskie, Konrad Przezdzięk, Izydora Anna
nej stronie stowarzyszenia: www.strumienie.
Pylińska, Halina Rakowska, Maria
vel.pl Na zdjęciu – Maria Suchecka.
Suchecka, Krystyna Susabowska,
Stanisław Schubert, Elżbieta Szulc oraz
Józef Zaprucki.
Marzenia dają nadzieję i życie – która stowarzyszeniu szefuje. Wymówili poeci, którzy na jednym z ostat- danie, niewielkiego formatu, zdobi
nich spotkań rozokładka w tęczowych barwach oraz
mawiali nie tylko
nastrojowe zdjęcia i ilustracje
o tomiku podczas
(tejo)
cyklicznego
spotkania Stowarzyszenia
W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej.
Jak podkreśliła
Po wręczeniu tomików, których
Maria Suchecka,
promocja odbędzie się w
jedna z inicjatopóźniejszym terminie, zebrani
rek poetyckiej
akcji, jej sukces
skupili się na warsztatach
nie byłby możliwy
poetyckich.

Fot. Tejo

KRÓTKO O KULTURZE

ruszyły miliony odbiorców ca całym
świecie. Był jednym z pierwszych,
który ukształtował muzyczny nurt
określany jako reggae music. Szybka,
rytmiczna muzyka z wyrazistym
rytmem stała się ogromnie poza
Jamajką. The Wailers mieli wielki
udział w rozpropagowaniu tej mu-

15 lutego 2010 r.

roku był nim „Fairy
Tales”. Na longplay „Wild Child”
(Dzikie Dziecko) muzycy kazali
nam czekać 9 lat. Okazało się
że warto było być cierpliwym.
Album został uznany za jedną z
najlepszych płyt w dorobku zespołu. Każdy z dziesięciu utworów
pomieszczonych na płycie robi

na słuchaczu ogromne wrażenie.
Zawartość krążka stanowi doskonałe połączenie „space – rocka” z
jazzowymi elementami. Wcześniej
album dostępny był tylko na winylu, obecna wersja CD wzbogacona
jest o trzy dodatkowe kompozycje.

Andrzej Patlewicz
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AKTUALNOŒCI Z MIASTA I REGIONU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. PAWEŁ ŁĘCKI

Testowe blaski w grodzie lwa
W miniony piątek mieszkańcy Lwówka Śląskiego mogli podziwiać pierwsze iluminacje
Baszty Bolesławieckiej i murów obronnych. Jest szansa, aby przez cały rok podświetlone
były wszystkie zabytki.
Na pomysł doświetlenia wpadli
samorządowcy z Lwówka Śląskiego,
którzy o pomoc poprosili organi-

Gmina nie musiałaby pokrywać w całości tej kwoty ze swojego budżetu, ponieważ na tego typu
cel można uzyskać spore dofinansowanie ze środków ministerialnych i z funduszy unijnych.

KRÓTKO Z REGIONU
Staniszów
brzmi muzyką

Urokliwy pałac barokowy w
Staniszowie kolejny raz organizuje cykl koncertów dla swoich gości. Wczoraj (niedziela)
arie i pieśni miłosne wykonali
Anna Patrys – sopran i Maciej
Musiał – tenor (akompaniował Krzysztof Gotartowski
– fortepian). Kolejny koncert odbędzie się w niedzielę,
siódmego marca. Wystąpią:
Paulina Kujawska – śpiew,
Michał Braszak – kontrabas,
Tomasz Drabina – akordeon
oraz Gertruda Szymańska –
instrumenty perkusyjne.
Koncerty będą odbywać się
aż do grudnia. Organizatorzy
proszą o wcześniejsze zarezerwowanie miejsc, dzwoniąc pod
numer telefonu: 075 7558445.
Muzykalia Staniszowskie 2010
zakończą się Koncertem Świątecznym”, który odbędzie się w
niedzielę, 26 grudnia. Wystąpi
wówczas Chór Spirituals Singers Band.

zatorów Karkonoskiego Festiwalu
Światła i firmę Philips. W miniony
piątek o godzinie 18 na pokaz gry
światłem przyszło sporo mieszkańców miasta. Choć „widowisko”
trwało tylko kilka godzin, podobało
się. – Za krótko! – mówiono. Orga-

nizatorzy świetlnego show testowali
oświetlenie i chcieli jedynie pokazać,
jak może wyglądać miasto w ledowym blasku.
– Ciekawi jesteśmy opinii mieszkańców na temat nowego oświetlenia zabytków. Jeśli pomysł chwyci,

Bronią pociągu do Przemyśla
Członkowie Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych
dowiedzieli się, że pociąg do Przemyśla może zniknąć z rozkładu jazdy po korekcie, nad jaką obecnie pracuje spółka PKP
Intercity. Zmiany mają zacząć obowiązywać od marca.
Połączenie to zostało uwzględnione
w rozkładzie jazdy na 2010 rok wraz z
pociągiem do Warszawy i Gdyni. Była
to w dużej mierze zasługa KODLK. Jego
członkowie jesienią minionego roku
zbierali podpisy wśród mieszkańców
Jeleniej Góry, Legnicy oraz Wałbrzycha
i nagłaśniali problem związany z brakiem połączenia stolicy Karkonoszy z
Górnym Śląskiem i Małopolską. Akcję
komitetu wsparło ponad dwa tysiące
osób.
– Nie pozwolimy na to, żeby połączenia były zlikwidowane. Uważamy, że

jest to minimum, jakie powinno mieć
każde miasto, nawet najmniejsze –
mówi Grzegorz Oleś, moderator działu
międzyregionalnego KODLK.
Członkowie KODLK ustali także, że
codziennie w samej Jeleniej Górze do
pociągu do Warszawy wsiada około
dziewięćdziesięciu osób. To dużo biorąc
pod uwagę fatalny stan linii kolejowej
do Wrocławia. W stronę Przemyśla z
Jeleniej Góry wyjeżdża ponad trzydziestu pasażerów.

(Ania)

Koleją z Drezna do Kłodzka
Wizję międzynarodowego połączenia kolejowego Niemiec
z atrakcyjnymi miejscowościami Pogórza Sudeckiego chcą
urzeczywistnić Marzena Machałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, oraz europarlamentarzysta Ryszard Legutko.

Na zieloną szkołę

– Chcielibyśmy, żeby stolica
Karkonoszy była atrakcyjna tak
jak kilka lat temu, kiedy mogliśmy
dojechać m. in. do Frankfurtu nad
Menem – dodaje. Grzegorz Oleś.
PKP Intercity nie potwierdza informacji związanej z zamiarem
likwidacji połączenia do Przemyśla. – Projekt korekty rozkładu
jazdy będzie gotowy dopiero w przyszłym tygodniu. Wejdzie w
życie z dniem pierwszego marca.
Do Drezna z Jeleniej Góry można
było dojechać koleją jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a za
tzw. komuny ze stolicy Karkonoszy
jeździły wagony do Paryża. To,
co już było rzeczywistością, dziś
wydaje się pobożnym życzeniem.
Czy nie da się nawiązać do tamtych

jest szansa, aby iluminacje były
stałym elementem wystroju miasta
– mówi burmistrz Lwówka Śląskiego Ludwik Kaziów.
Problem jednak tkwi w kosztach
zakupu i zainstalowania oświetlenia.
Może to kosztować nawet 50 tysięcy
złotych. Koszt jednej lampy wynosi
nawet 1300 zł. Jednak lampa ma
bardzo długą żywotność bo świeci
nawet…30 lat! Przy tym jest bardzo
oszczędna i ma bardzo małe zużycie
prądu – dodaje samorządowiec.

(KAM)

Jak to się robi nad Bobrem
Grupa studentów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rotterdamie w kwietniu zamierza
zapoznać się z pracą jeleniogórskich policjantów, zwłaszcza tych, którzy zajmują się problematyką nieletnich.
Ostatnio – w celu uzgodnienia szczegółów wizyty w
Komendzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze odbyło się
spotkanie przedstawicieli
uczelni holenderskiej oraz
Kolegium Karkonoskiego.
Studenci z Rotterdamu
mają odwiedzić nasze miasto w ramach współpracy
międzynarodowej ze wspomnianą uczelnią. Wycieczkę zaplanowano od 19 do
23 kwietnia 2010 roku. Na

czasów i – paradoksalnie – rozwinąć zwiniętą niegdyś sieć połączeń
kolejowych łączących Niemcy z
Polską? Na ten temat 17 lutego w
ratuszu będą debatowali fachowcy
zaproszeni przez posłankę Marzenę
Machałek oraz europosła prof.
Ryszarda Legutkę na specjalnej

20 kwietnia przewidziano
odwiedziny gości z Niderlandów w siedzibie policji.
– Młodzi Holendrzy są w
szczególny sposób zainteresowani przestępczością
nieletnich, środkami stosowanymi wobec małoletnich
sprawców czynów karalnych oraz ich resocjalizacją
– poinformowała podinsp.
Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.

(tejo)

konferencji pod hasłem „Z Drezna
do Kłodzka pociągiem”.
Spodziewana jest obecność
przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, samorządu lokalnego
oraz przewoźników z Niemiec i
Polski.

(tejo)

ODSŁONILI KAMIEŃ CZOMOLUNGMY

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach
postanowili pomóc dzieciom,
które ze względów finansowych nie mogą wyjechać na
„zieloną szkołę”. W ramach
prowadzonej akcji zbierają
pieniądze na czerwcowy wyjazd nad morze. – Zebraliśmy
blisko cztery tysiące – mówi
Maria Zielińska nauczycielka z
„trójki” - wszystko to są wolne
datki od ludzi dobrej woli.
Część uzbieranych pieniędzy
pozwoli wesprzeć najuboższych. Dzięki nim zostaną
opłacone koszty wstępu do
muzeów, rezerwatów przyrody
i innych atrakcji.

Uczestnicy zimowej wyprawy na Mont Everest z 17 lutego 1980
roku przyjechali w minioną sobotę do Karpacza. Z okazji 30.
rocznicy pierwszego zimowego wejścia na najwyższy szczyt
świata odsłonili Zimowy Kamień Everestu.
Przywitali ich mieszkańcy
Karpacza, turyści oraz Elżbieta
Zakrzewska, radna sejmiku województwa dolnośląskiego i starosta
jeleniogórski, Jacek Włodyga.
Uczestnicy wyprawy na Mont Everest dziękowali samorządowcom
za pomysł i organizację imprezy. Wiele cie-

czystości. Dla Andrzeja byłoby to
z pewnością istotne wydarzenie.
Doskonale pamiętam, jak byliśmy
wszyscy szczęśliwi, gdy udało się
im wejść na szczyt. Tym bardziej,
że chwilami bywało naprawdę
krucho. Losy wyprawy ważyły się
do ostatniej chwili – mówiła Anna
Milewska.

płych słów w ich stronę padło z ust
Anny Milewskiej, żony Andrzeja
Zawady, który był kierownikiem wyprawy. Na szczycie
jej uczestnicy stanęli 17
(Ania)
lutego 1980 roku. Jej szef
kilka lat temu odszedł na
wieczną wspinaczkę.
– Chciałam bardzo
podziękować za organizację Historyczny moment odsłonięcia tablicy.
uro-

Do ślubu
w Mysłakowicach

(Ania)

Fot. Ania

Mysłakowice stały się modną miejscowością wśród młodych par. W ubiegłym roku w
Kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa wzięło ślub wielu
nowożeńców spoza miejscowości. Przyjechali nawet z
tak odległych miejscowości,
jak Szczecin, Katowice czy
Biała Podlaska. W tym roku
zainteresowanie jest jeszcze
większe i możemy liczyć na
to, że wiosną zobaczymy mnóstwo pań i panów młodych,
przechadzających się wzdłuż
miejscowego parku. Z kolei
mysłakowicka „Chata za wsią”
to jeden z najpopularniejszych
lokali dla weselnych biesiad.
Oprócz pięknych krajobrazów
argumentem „za” są ceny. Tu
podobno jest najtaniej.

Wspólna fotograﬁa na pamiątkę.

Tuż po odsłonięciu i zrobieniu pamiątkowych zdjęć z uczestnikami wyprawy była projekcja filmu
z zimowego wejścia na Mont Everest. Odprawiono też okolicznościową mszę świętą. Oprócz
Anny Milewskiej w wydarzeniu uczestniczyli: Leszek Cichy, Ryszard Dmoch, Walenty Fiut,
Ryszard Gajewski, Bogdan Jankowski, Aleksander Lwow, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska
oraz ksiądz Stanisław Kardasz.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Angela

Fot. Angela

Po wypadku figę!
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Mieszkanka Mysłakowic o mało nie zginęła po tym, jak tuż
przed przejazdem kolejowym na oblodzonej jezdni wpadła
w poślizg i wjechała pod nadjeżdżający pociąg. Kobieta
może mówić o cudzie, ale nie zapomni o niedbalstwie odpowiedzialnych za utrzymanie drogi w stanie przejezdności.
Niestety: zamiast odszkodowania za poniesione szkody,
może zobaczyć figę.

Śliskie chodniki to zmora
mieszkańców, którzy
muszą uważać nawet
w centrum, aby się nie
poślizgnąć.
wadzącej renault clio. Auto
nadaje się do kasacji. Uszkodzona
została także lokomotywa. Kobieta,
w ogromnym szoku, podkreślała,
że mimo usilnych prób zatrzymania samochodu – nie mogła tego
uczynić, bo jezdnia przypominała
lodowisko. – Byłam w pracy. Wracałam od pogorzelców i stało się
to, co widać – mówiła roztrzęsiona
kierująca.

Na drogach i chodnikach

Niewiele brakowało, a w miniony
czwartek o przydrożne drzewo
rozbiłby się autobus z Jeleniej Góry,
który na pokładzie przewoził dwadzieścioro dzieci z klubu narciarskiego wracającego z Łysej Góry.
W Dziwiszowie niedaleko pętli jadącemu autokarowi drogę zajechał
inny autobus. By uniknąć zderzenia

Nie odśnieżysz to do sądu

Fot. Karolina

W zakresie odśnieżania chodników przez właścicieli posesji od początku stycznia
strażnicy miejscy pouczali w sumie 900 razy, około 23 osoby dziennie, niektórych po
kilka razy. – W większości przypadków zwykłe pouczenie odnosiło pozytywny skutek i
mieszkańcy wypełniali swój obowiązek – mówi Jacek Winiarski, zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Na dziewięćset interwencji do sądu skierowano 42
wnioski o ukaranie właścicieli posesji, a w ośmiu przypadkach nałożono mandaty
karne na łączną kwotę 750 zł.

Jedni utknęli,
drudzy pomogli

Strażnicy podkreślają, że właściciele posesji mają obowiązek nie tylko odśnieżać chodniki, ale również
zadbać o bezpieczeństwo
na nich. Są więc
zobowiązani
również
do usuwa n i a z
nich lodu.
Każdy, kto
zapomina o
Niewiele brakowało, a autobus w
obowiązkach
utrzymania poDziwiszowie uderzyłby mocno w
rządku na choddrzewo.
nikach, może się
liczyć z kontrolakierowca
mi, które strażnicy
podjął ucieczkę
systematycznie będą
zjeżdżając na pobocze
prowadzili do końca
gdzie wpadł w poślizg, po czym
zimy. Za nieodśnieżenie
uderzył w drzewo. Sprawca oddalił
się. Na szczęście nikomu nic się lub nie usunięcie lodu z deptaków
grożą kary finansowe od 100 zł do
nie stało.
Zima nie oszczędza też pieszych, pięciu tys. zł, jakie na właściciela
którzy na śliskich chodnikach łamią posesji może nałożyć sąd.
nogi, ręce i nosy, a czasami nawet
uderzają głową o beton i doznają W prawnym labiryncie
jeszcze poważniejszych urazów.
Z punktu widzenia zasad odCo tydzień do „ofiar zimy i śliskich powiedzialności za szkody wyrząchodników” jeleniogórskie pogoto- dzone w ruchu komunikacyjnym,
wie wyjeżdża kilkakrotnie. Rekor- podstawowym elementem odróżdową liczbę jeleniogórscy ratownicy niającym ruch pieszych jest ryzyko,
odnotowali w sylwestrową noc i w jakie wiąże się z ruchem pojazdów.
pierwszym dniu bieżącego roku.
– Wychodząc z domu na spacer trudno jest
przewidywać
możliwe zagrożenia związane
z przemieszczaniem się
piechotą chodnikiem czy pasażem – mówi
Mariusz Gierus
z Kancelarii OdA i tak wszystko zależy
szkodowawczej
z ulicy Bankood… drogowców.
wej 36 III.

W okolicach Zakrętu Śmierci w Szklarskiej
Porębie zepsuł się autokar z Milicza, przewożący grupę niepełnosprawnych dzieci.
Dzięki szybkiej reakcji służb miejskich, wycieczka szczęśliwie dotarła do Świeradowa
Zdroju, który był celem podróży.
– O godz. 12.30
w środę dostaliśmy zgłoszenie
z Komendy
Miejskiej Policji
o awarii tego
autokaru – relacjonuje inspektor
ds. zarządzania
kryzysowego w
Szklarskiej Porę-

bie, Stanisław Włodarczyk. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w pobliżu
ul. Sudeckiej stoi unieruchomiony
autokar. Pasażerami przewoźnika z
Milicza była 17-osobowa grupa dzieci
niepełnosprawnych wraz z kilkoma
opiekunami.
Przyczyną nieplanowanego postoju
autokaru była awaria prawego przedniego koła. Najprawdopodobniej zepsuło się łożysko. Dalsza jazda okazała

się niemożliwa. Mali pasażerowie i ich
opiekunowie z „Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”
z Milicza wybrali się na wycieczkę
do Świeradowa Zdroju. Największą
atrakcją miała być przejażdżka koleją
gondolową.
W wyniku wspólnego działania
miejscowej policji i pracowników
zarządzania kryzysowego udało się
zorganizować autokar zastępczy z
PKS Jelenia Góra oraz transport dla
kierowcy z Milicza. Dzieci i ich opiekunowi pojechali do Świeradowa Zdroju,
a zepsuty autokar został umieszczony
w warsztacie MZK Jelenia Góra.

(Karolina)

– Z kolei kierowcy, choć nie
zawsze ponoszą winę za powstanie
szkód, siadając za kierownicą i
prowadząc auto, biorą na siebie
odpowiedzialność za uszkodzenia
wyrządzone przez ruch tego pojazdu.
Kierowca zawsze bowiem i w każdych warunkach zobowiązany jest
do zachowania należytej ostrożności, zapewniającej bezpieczeństwo
w ruchu drogowym, w tym również
do dostosowania prędkości do
warunków panujących na drodze. –
Od tego rodzaju odpowiedzialności
opartej na zasadzie ryzyka można
się uwolnić jedynie w jednej z
sytuacji, z której wynika, że szkoda
nastąpiła wskutek siły wyższej albo
wyłącznie z winy poszkodowanego
lub osoby trzeciej, za którą kierujący
nie ponosi odpowiedzialności – podkreśla Mariusz Gierus.

Zależy od zarządcy

Zasadniczo, obowiązek utrzymywania nawierzchni dróg oraz ciągów komunikacyjnych w należytym
stanie ciąży na zarządcach. Muszą
oni zadbać o to, aby wszystko, co
wiąże się z drogą, było przejezdne. –
W orzecznictwie Sądu Najwyższego
i sądów powszechnych podkreśla
się, że drogi publiczne muszą być
utrzymane w stanie wykluczającym
narażenie ich użytkowników na
wypadek pozostający w wyłącznym
i bezpośrednim związku przyczynowym z korzystaniem z nich – dodaje
M. Gierus.
Zdaniem prawnika w przypadku
wypadków w warunkach zimowych, w celu skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
należy przede wszystkim udowodnić wyłączny i bezpośredni związek
przyczynowy pomiędzy śliskością
nawierzchni, a szkodą powstałą w
tych warunkach. Nie jest to trudne

REKLAMA

Fot. Tejo

Wiadomo, czym najczęściej się
takie zdarzenia kończą. Tym razem
cudem nic nie
stało się
pro-

Kolizja na przejeździe spowodowała częściowe utrudnienia w ruchu pociągów.

Fot. Angela

Winni drogowcy?

Twierdziła, że jechała powoli.
Winą za całe zdarzenie obarcza
służby odpowiedzialne za stan
dróg. Jezdnie zarówno przed
przejazdem, jak i niemal w całej
Dąbrowicy są oblodzone i bardzo śliskie. Policja nie uznała takiego wytłumaczenia.
Zdaniem stróżów prawa,
kobieta nie zachowała wystarczającej ostrożności i
jechała zbyt szybko.
– Sprawa najprawdopodobniej będzie
miała swój finał w
sądzie, ponieważ kierująca odmówiła
przyjęcia
mandatu – mówił
na miejscu sierż. Damian
Pomiewierski z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. – Kierująca nie przyjęła bowiem mandatu, bowiem twierdzi, że przyczyną
całego zdarzenie jest niewłaściwe
odśnieżenie drogi, a nie jej zachowanie.

Fot. Tejo

Niewiele brakowało, a pisalibyśmy o tragedii. W minioną środę
około godziny 13 na jednym z
przejazdów z automatyczną sygnalizacją w Dąbrowicy doszło do
bardzo groźnie wyglądającej kolizji
samochodu z pociągiem relacji
Jelenia Góra – Wrocław.

w przypadku pieszych, którzy np.
poślizgnęli się na oblodzonym chodniku, którego nikt nie posypał solą
lub piaskiem. Tu podstawą odpowiedzialności będzie udowodnienie
administratorowi niedbalstwa
Natomiast w przypadku kierujących pojazdami, które np. wpadły w poślizg powodując szkodę,
sprawa skutecznego dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych jest
znacznie trudniejsza. – Zaniedbanie po stronie zarządcy drogi jest
bowiem oceniane w kontekście zobowiązania każdego kierującego do
zachowania należytej ostrożności,
zapewniającej bezpieczeństwo w
ruchu drogowym, w tym również
do dostosowania prędkości do
warunków panujących na drodze –
wyjaśnia Mariusz Gierus.

Angelika Grzywacz

Bo jest zima
Wniosek z tego taki, że prawo skonstruowano w sposób, aby kierowcom – którzy nie
z własnej winy – znaleźli się w tarapatach
podobnych do tych, których doświadczyła
cytowana na początku mysłakowiczanka,
broń Boże nie uczynić zadość. Gdyby
było inaczej, sądy ugrzęzłyby pod lawiną
wniosków o spore pieniądze, a poszkodowani mogliby puścić w skarpetkach
odpowiedzialnych za niedbalstwo. Jak
wyglądają nasze drogi? Wiadomo. Martw
się, więc sam, kierowco i módl do świętego
Krzysztofa, aby nie złapać poślizgu i nie
wylądować pod kołami pociągu, bo nawet
jeśli będziesz sunął dwudziestką, grosza od
państwa nie dostaniesz. A drogowcy i tak
umyją ręce, bo „przecież jest zima”.
Konrad Przezdzięk

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA TYGODNIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szef imprezy podsumował w miniony piątek dotychczasowe edycje
podkreślając, jak wielkim wyzwaniem jest dla wybitnych pedagogów

bardzo dobrze, że tak jest, bo inaczej
nasza praca nie miałaby sensu –
podkreślił prof. Roman Lasocki.
Nie szczędził także pochwał dla

O ODZNACZENIACH DLA ZUZANNY DZIEDZIC
I TOMASZA STRAHLA PISZEMY NA STRONIE 2
konfrontacja z umiejętnościami
swoich wychowanków. – Bardzo
często grają znacznie lepiej od
swoich mistrzów, tak jak my gramy
lepiej od tych, którzy nas nauczali. I

orkiestry w Jeleniej Górze i naszej
publiczności, którą określił jako wymagającą, ale też bardzo otwartą na
nowoczesne brzmienia. – Dyrygenci
z pierwszej ligi nie przyjeżdżają tu,

Lekcje u wirtuozów

Jednym z wykładowców był prof.
Jacek Wota, absolwent PWSM we
Wrocławiu, grający i koncertujący
czynnie solowo oraz z wieloma
znanymi zespołami oraz orkiestrami symfonicznymi. Jacek Wota
zajął się też edukacją muzyczną
przechodząc wszystkie szczeble
drogi naukowo-dydaktycznej. Obecnie jest członkiem jedynej w Polsce
Katedry Perkusji w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Sam mistrz perkusji 8 lutego
poprowadził koncert ,w którym
promował młodych uczestników
Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych organizowanych przez
Państwową Szkołę muzyczną I i II
st. im. Moniuszki w Jeleniej Górze.
W pierwszej części koncertu ośmiu

młodych uczestników warsztatów
prezentowało swoje możliwości gry
na poszczególnych instrumentach,
o których to wspaniale opowiadał
sam mistrz.
Młodzi muzycy, w niektórych
utworach byli wspomagani przez
swoich nauczycieli ze szkoły muzycznej. Druga część to już prawdziwe koncerty na perkusję
wykonywane w różnych zestawieniach tych instrumentów.
O ile samych młodych muzyków
przygotowywali ich pedagodzy,
to wszystkie utwory grane w tej
części koncertu były zaaranżowane
w ciągu soboty i niedzieli przez
Jacka Wotę.

(rylit)

Fot. Rylit

Festiwalowi „Gwiazdy Promują” tradycyjnie już towarzyszyły warsztaty prowadzone dla uczniów szkół muzycznych z
całej Polski przez wybitnych pedagogów.

Odbyły się także warsztaty skrzypcowe
prowadzone przez prof. Bartosza Bryłę,
pianistyczne pod kierunkiem prof. Jerzego
Sterczyńskiego, obojowe z prof. Tomaszem
Miczką oraz wiolonczelowe, których mistrzem był prof. Tomasz Strahl.

Fot. Konrad Przezdzięk

A za rok
W przyszłym roku, 4 lutego, w koncercie inauguracyjnym wystąpi światowej klasy śpiewaczka
Jadwiga Rappé z dwoma laureatami konkursów. W programie będzie jedno z dzieł Gustawa
Mahlera. Przewidziano też sporą „porcję” muzyki akordeonowej w wykonaniu prof. Klaudiusza
Barana ze swoimi uczniami. Będzie koncert prof. Igora Cecocho (trąbka). Wydarzeniem będzie
występ światowej sławy pianisty i pedagoga Andrzeja Jasińskiego, u którego uczył się, między
innymi, laureat Konkursu Chopinowskiego w 1975 roku Krystian Zimmermann. Na finał filharmonicy dolnośląscy wystapią pod batutą Tomasza Bugaja. Solistami będą: Konstanty Andrzej
Kulka i młoda skrzypaczka z Jeleniej Góry Małgorzata Wasiucionek.

BY DZIECI ROZKOCHAĆ W MUZYCE
„Instrumenty z duszą” to
tytuł kolejnego w tym sezonie artystycznym „Poranku
muzycznego” przygotowywanego cyklicznie przez
Filharmonię Dolnośląską
dla najmłodszych jeleniogórzan.
Poranki muzyczne to cykliczne
koncerty edukacyjne połączone z
zabawą przygotowywane przez
Filharmonię Dolnośląską dla dzieci
tych całkiem malutkich i nieco
starszych, mających na celu oswojenie ich z muzyką i wychowanie
przyszłych melomanów, którzy za
kilkanaście lat zasiądą na widowni
placówki.
Każdy koncert jest odrębnym
spektaklem tak przygotowanym,
aby dzieci nauczyły się czegoś nowego o muzyce i o instrumentach. Aby
poznały kompozytorów i usłyszały
charakterystyczne
dla nich utwory.
7 lutego w
poranku zat ytułowanym
„Instrumenty z
duszą”, wystąpił
Kameralny Zespół Smyczkowy
Filharmonii Dolnośląskiej,
zespół
grający
na instrumentach, w których występuje dusza,

Fot. Rylit

W
Wa r s z a w i e
festiwal „Gwiazdy
Zazdroszczę wam
promują” zniknąłby
w masie innych imwładz, które tak
prez, a w Jeleniej Górze
dbają o kulturę
jest wydarzeniem zauwawysoką – mówił
żalnym na terenie całego
Roman Lasocki.
kraju i świetną promocją miasta
przyjaznego muzyce i artystom –
to słowa prof. Romana Lasockiego,
który nie szczędził pochwał dla stolicy Karkonoszy.

Po przerwie
zaczarowała
publiczność
o b o j e m
filigranowa i
pełna uroku
P a u l i n a
Kaczmarczyk,
Aleksander
studentka w
klasie Tomasza
Tomaszkiewicz
Miczki w Śląskiej
(wiolonczela) z
Akademii Muzycznej
gracją wykonał
w Katowicach. Jej
solową partię dzieła
cudownie liryczne
Maxa Brucha.
wykonanie Koncertu
na obój i orkiestrę
wirtuozerią
D-Dur Richarda
zagrał trudny w
St r a u s s a n a d ł u g o
odbiorze, ale imponujący w
fo r m i e „ P r i e r e s – Ko n c e r t zapadnie w pamięć melomanom.
wiolonczelowy” Piotra Mossa. Na finał zagrał sam mistrz prof.
Doskonale spisała się (nie tylko Tomasz Miczka, a wykonał Suitę
zresztą w tym dziele) orkiestra koncertująca na obój i małą
F i l h a r m o n i i D o l n o ś l ą s k i e j orkiestrę Aleksandra Tansmana.
pod dyrekcją Mirosława Jacka Huragan braw był podziękowaniem
Błaszczyka. Utwór wymagający za tak pełen wrażeń wieczór.
Kolejny XVIII Ogólnopolski Festiabsolutnej perfekcji muzycy, co
podkreślił Roman Lasocki, zagrali wal „Gwiazdy Promują” już za rok.
Konrad Przezdzięk
na najwyższym poziomie.

czyli drewniana rozpórka w pudle
rezonansowym instrumentu.
Zespół w składzie:
Ewa Antosik, Danuta
Nowik, Bożena Wasiucionek,
Maria
Ko-

ralewska i Tomasz Pierzchniak
wykonywał proste, zabawne utwory
muzyczne w aranżacjach specjalnie
przygotowanych dla małego widza.
Rej wodziły Honorata Magdeczko-Capote i Joanna Moryc, które
prowadzą każdy poranek muzyczny
tak, aby młody i bardzo wymagający słuchacz nie znudził się. Tym
razem obie panie były przebrane
za arlekinów.

(rylit)
Niedzielne poranki muzyczne
cieszą się coraz większą popularnością. Dzieci chętnie biorą
udział w zabawie czy konkursach na scenie. Filharmonia
Dolnośląska zaprasza na
kolejny, marcowy (7 III)
poranek poświęcony muzyce fortepianowej. Hasło:
„Dźwiękowe kłótnie na dwa
fortepiany”.

Fot. Rylit

Paulina
Kaczmarczyk po
udanym występie.

aby oglądać Śnieżkę, ale prowadzić wskazanie, kto z
jeden z najlepszych zespołów w Pol- nich akurat wydobywa z instrusce – powiedział Roman Lasocki.
Komplementował też dyrekcję mentu przepiękFilharmonii Dolnośląskiej oraz ne dźwięki…
Na otwarcie
samorządowców: zarówno z zarządu województwa jak i z urzędu s t u d e n t
miasta za zrozumienie promocji Uniwersytetu
kultury wysokiej. Profesor, który Muzycznego
na co dzień jest rektorem Uniwer- C h o p i n a w
sytetu Muzycznego im. Chopina Wa r s z a w i e
w Warszawie, poprosił też media Aleksander
o wspieranie młodych muzyków w
czasach, kiedy muzykę przez wielkie
M traktuje się po macoszemu, a ze T o m a s z k i e w i c z
szkół wycofywany jest przedmiot o (wiolonczela) z gracją wykonał
solową partię „Kol Nidrei. Adagio
tej nazwie.
on Herbe w Melodies” Max a
Brawa za współczesność
W piątkowy wieczór wybrzmiały Brucha. Mistrz pana Aleksandra
ostatnie akordy festiwalu „Gwiazdy Tomasz Strahl z godną podziwu
Promują”.
Repertuar koncertu finałowego,
co w Filharmonii
D o l no ś l ą sk iej
się nie zdarza
często, złożony
był z muzyki
współczesnej lub
bliskiej czasom
współczesnym.
Była też okazja,
aby porównać
grę mistrzów i
ich adeptów. I
Tomasz Strahl
gdyby tak słuodbiera gratulacje
chacze siedzieli
z zawiązanymi
od przyszłej
oczami, nie byłogwiazdy.
by wcale proste
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Jesteśmy bliżej gwiazd!

JELONKA WCZORAJ I DZI�

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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– Gdzie tu jest ulica Boczna? – spytał Starzecki otyłą babibę handlującą plonami z działki. Mimo wzmagającego
się upału kobiecina miała na głowie kolorową chustę i
zakutana była we flanelowy fartuch w kwiaty. – A panie,
tam za rogiem – zabulgotała zapytana, którą chronił cień
zaniedbanych kamienic. Starzecki zadarł głowę: – Marii
Konopnickiej – przeczytał nazwę ulicy. Zegar za nim
wskazywał pięć minut po dwunastej.

Fot. Konrad Przezdzięk

że niby nic nie widzieli.
– Serwus stary! A to-ś sobie gołąbeczkę przygruchał! No, no, szybki-ś
wać pan! – jowialnie wykrzyczał
Starzecki usiłując zakamuflować
napięcie, jakie jeszcze przed chwilą
wyostrzyło jego wyobraźnię. – Witaj
Stefanie! Witajcie! – czekam tu nas
was. Znaczy – czekamy – bąknął Jerzy
razu zauważył Jerzego z… dziewczyną. spoglądając na nieśmiało stojącą obok
Zatrzymał się dając ręka znak pozosta- Inge. – To jest… Inge. Poznajcie się.
Ona tu mieszka – wskazał wzrokiem
łym, aby postąpili tak, jak on.
Nie robił zdjęć, ale zauroczyła jedną z kamienic w wąskiej perspekgo fotogeniczność tej sceny, a póź- tywie ulicy, którą – jak dobrą operę
niej zaintrygowała zwiewna postać majestatyczną uwertura – otwierał
w letniej sukience. Nie wiedział, stylowy pałac.
Po sztywnej „ceremonii” powitania,
dlaczego pierwszym skojarzeniem,
jakie nasunęło mu się w wyobraźni, speszona Inge wyszczebiotała, że – w
była postać otyłej babiny w chustce, zasadzie – to ona powinna już wrócić
która powiedziała im, gdzie jest ulica do domu, bo dziadek na pewno się o
Boczna. Po chwili uświadomił sobie, nią niepokoi. – Mowy nie ma! – rozkaObecnie w miejscu dawnej Gospody Rzemieślniczej
że obydwie kobiety dzieliło wszystko, zująco zabawnym tonem powiedział
poza deseniem materiału, w jaki były Jerzy próbując rozluźnić atmosferę.
mieści się Biuro Wystaw Artystycznych.
odziane. Miał pamięć do szczegółów – Musimy coś zjeść, napić się – dodał.
i od razu rozpoznał ten sam motyw – Będziemy zaszczyceni, jeśli pani
florystyczny.
posłuży nam za przewodniczkę. Zna strony niczego. Tego nie mogła rzec gramolił się Józek z miną, która nabierający rumieńców papier foJerzy pogrążony był w rozmowie z
pani miasto, a o czterech facetach, którzy tak rap- świadczyła o „frustracji”, jakiej doznał tograficzny wrzucony do kuwety z
my tu je- townie wtargnęli w to ciche lipcowe oglądając ceny zaręczynowej biżuterii wywoływaczem w ciemni o blasku
piękną nieznajomą. Stali blisko
siebie, na tyle blisko, że wipopołudnie. Jerzy zachęcająco kiwnął u jubilera. Myślał właśnie z goryczą, że czerwonej żarówki ochronnej. Spojdzowie – czterej studenci
głową. – Zostań z nami. Naprawdę chyba będzie musiał zaryzykować na rzał odruchowo na Inge, której wize(piąty stał wpaliczymy na twoją pomoc – dodał. I
szaberplacu. Może akurat runek właśnie utrwalił się na przedtrzony w inne
pomyślał od razu, że nic nie przenie wcisną mu wojennej kliszy AGFY, kupionej za
skarby w jubilerłamuje lodów tak, jak aparat fotombakowego grosze na wrocławskim szaberplacu.
skiej witrynie)
tograficzny.
pierścionka? Lico dziewczyny pokrył nieznaczny
– podświado– Słu– No dalej Ziu- rumieniec zażenowania i – być może –
mie oczekiwali
tek! Serwus! nieświadomego szczęścia. Jerzy zrobił
nieuchronnego
Zaczniesz jeszcze kilka ujęć z Józkiem w kadrze,
motywu filmu
od zrobienia aby się pokrzywdzony nie czuł. – To
miłosnego: żarlin a m z dj ę - co? Idziemy coś zjeść!? – powiedział
wego pocałunku
cia! – pogonił przerywając kłopotliwe milczenie
niosącego przechłopaka wy- wszystkich. – Gdzie nas piękna panna
słanie gorącego,
rywając go z zaprowadzi!? – spytał zalotnie Stefan
świeżego i pełnerozmyślań spoglądając na białogłowę.
Kamienica nr 1 w latach 60. XX wieku w trakcie
– Chodźcie tam, gdzie królowa
go ognia pożądafotograf.
rozbiórki. Dzisiejszy budynek został niestarannie
W s z y - jadała! – odpowiedziała śmielej Inge
nia pobudzonezrekonstruowany.
scy sta- zbliżając się do Jerzego. – Królowa?
go uczuciem tak
Królowa Luiza
nęli w Toż monarsze i kułacze czasy już za
nagłym jak błysk
miejscu nami. Nam przedstawicielom młodej
i grzmot majow y b r a - inteligencji ludu pracującego miast
wej burzy. Stali tak chyba z minutę. steśmy pierwszy raz… – uśmiechnął chajcie! To jest wiekopomna
i wsi nie przystoi w takich zakamarPara nie zamierzała się wcale poca- się Stefan Starzecki, w którym duch chwila! Uwiecznijmy ją na zdjęciu! nym przez
łować. Po chwili Jerzy oddalił się na Casanovy błysnął w oczach schowa- – rzekł uroczyście teatralnym gestem posiadacza Perfecty 2, niezbyt skom- kach się stołować – zażartował Stefan.
dwa kroki od blondwłosej piękności i… nych częściowo za przymrużonymi zapraszając „bohaterów” kadru na plikowanego aparatu produkcji nie- – Oj, to dawno było. Dziadek mi opoplan. – A ty? Ja chcę też z tobą zdjęcie! mieckiej. – Cześć Jerzy, cześć! Ale wiadał, że tu była królowa pruska Luzauważył mimowolnie wgapionych powiekami.
ustaw mi wszystko – oszołomiony iza. Niemcy nawet tablicę wmurowali,
Inge spojrzała na Jerzego, którego – wyrwało się Indze.
weń spektatorów. Ci nie potrafili ukryć
Jerzy spojrzał w dół ulicy, którą sytuacją Józek wydobył z siebie drżący ale już jej nie ma. A lokal jest. I nazywa
zmieszania. Ruszyli do przodu udając, już poznała i nie obawiała się z jego
nieco głos. – Skąd ta dziewczyna się się Gospoda Rzemieślnicza! – odparła
tam wzięła? – myślał pląsając oczyma dziewczyna tonem znawczyni. Była
między aparatem fotograficznym, tam kilka razy z dziadkiem, kiedy
który wcisnął mu w dłoń Jerzy, a nie chciało się nikomu przyrządzić
powabem nieznanej białogłowy. Inge niedzielnego obiadu.
Tymczasem Drzewiecki z Paliszewobdarzyła go nieufnym spojrzeniem i
szybko uciekła wzrokiem. Zauważył skim zmierzali spacerowo w stronę
to Stefan. – To Józef, jeden z naszych. ulicy Długiej. Teodor zatrzymał się
Zawsze łazi wolniej i robi za ogon – raptem i przetarł oczy. Nie dowierzając
zarechotał wzbudzając uśmiech na im sięgnął po okulary trzymane w skómiłym obliczu dziewczęcia. – Uwaga! rzanym etui w kieszeni koszuli. – Toż
Panie i panowie! Będzie zdjęcie! – to moja Inge i sześciu typów. Słodki
tubalnie oznajmił Jerzy porywając Panie! A to się porobiło! – mruknął.
Inge w środek kadru. – Tylko nie
Konrad Przezdzięk
porusz! – syknął do Józka. – Uśmiech
Ciąg dalszy
i pstryk! – gotowe.
–
za tydzień
Jerzy oczami wyobraźni zobaczył
Fot. MIchał Gańko

– Chodźcie! Mam nadzieję, że
Jurek wybaczy nam to spóźnienie! Za
Boczną jest kościół i plac. Tam miał na
nas czekać – powiedział mężczyzna
ruszając z miejsca szybkim krokiem.
Za nim poszli pozostali czterej studenci. Nie patrzyli pod nogi, ale na
okalające ich elewacje kamienic o
pastelowych barwach poszarzałych
wiatrem przemijania. Pewnie ostatni
raz malowane były za Niemca. Ale
mimo tej patyny miasto miało wiele
uroku właściwego, na przykład,
wiekowym włoskim uliczkom, gdzie
sterylna nowość razi, a zaniedbanie
wydaje się swojsko przytulać zauroczonego nim przybysza.
Mężczyźni szli tym samym szlakiem, po którym deptał Jerzy przed
ponad godziną. Tyle tylko, że nie poszli
prosto – pod kuszącymi cieniem arkadami, na początku których odziany
w niebieski fartuch sklepikarz mył
szybę szmatą z octem (jego zapach
drażnił nozdrza Drzewieckiego),
ale zamierzali skręcić w lewo. – O,
jubiler! – zawołał jeden ze studentów
na widok witryny przybytku, którego
wystawa zaczynała lśnić czystością
za sprawą staranności pracownika.
– Poczekajcie! – rzekł podbiegając ku
sklepowi. Może w Jeleniej Górze wypatrzy jakiś pierścionek zaręczynowy?
W odbudowującym się Wrocławiu nie
było to łatwe. Mógł wprawdzie kupić
coś na szaberplacu*, ale obawiał się,
że wcisną mu tombak.
– Pospiesz się, Józek! Już jesteśmy
spóźnieni. My idziemy, dojdziesz
do nas! – rzekł Starzecki wskazując
kierunek ulicy Bocznej, wąskiego
traktu, zwieńczonego koroną imponująco wysokich drzew, nad którymi
górowała strzelista wieża gotyckiej
świątyni. Pod rzeźbą stojącą na kolumnie, przedstawiająca Madonnę, od

Fot. Konrad Przezdzięk

W kurzu i za kratami

Centrum Jeleniej Góry w 1958 roku i obecnie.

*Szaberplac – miejsce, w którym handlowano przedmiotami pochodzącymi z szabru,
którym odkreślano – nielegalny choć tolerowany – zabór mienia należącego do Niemców.
Zjawisko było żywe i nastręczało wiele problemów głównie zaraz po wojnie, ale szaberplace
istniały i w późniejszych latach. Podobny „ryneczek” był w Jeleniej Górze i mieścił się przy
ulicy Jeleniej.
**Gospoda Rzemieślnicza działała w powojennych latach w kamienicy przy placu Ratuszowym
1. Wcześniej, aż od połowu XIX wieku – istniała tam Winiarnia Wendenburga z piwniczkami
pełnymi beczek z winem. 16 sierpnia 1800 roku nocowała tu podróżująca po Śląsku Królowa
Pruska Luiza, małżonka Fryderyka Wilhelma III. Towarzystwo Karkonoskie ufundowało tablicę
upamiętniającą ten fakt. Po 1945 roku zdjęto ją i najprawdopodobniej trafiła na śmietnisko,
jak wiele innych pamiątek po przeszłości miasta.
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MEDYCYNA I ZDROWIE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Popularne choroby wirusowe skóry.

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

Jak mogą objawiać się skórne zmiany wirusowe?
Zmiany wirusowe na skórze
mogą pojawiać się w postaci
brodawek i towarzyszyć innym
chorobom wirusowym np. odrze,
różyczce i są wtedy objawem
dodatkowym, ale również mogą
być podstawowym schorzeniem
jak np. brodawki wirusowe rąk
czy stóp.
Najczęstsze wirusy wieku
dziecięcego
Na ludzkiej skórze może bytować wiele wirusów, ale najczesciej
w wieku dziecięcym mamy do
czynienia z wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV-Human papilloma
virus) oraz mięczaka zakaźnego
(MCV-molluscum contagiosum
virus).

Klinika Chirurgii 1 Dnia

Jakie są objawy wirusów?
Wirus brodawczaka ludzkiego
wywołuje różne postacie chorób
skóry. Mogą one przebiegać pod
postacią brodawek zwyczajnych,
brodawek płaskich, brodawek stóp
a także kłykci kończystych.
• Brodawki zwyczajne są to grudki o zrogowaciałej, chropowatej
powierzchni.
Występują na rękach pojedyńczo
lub po kilka, często obejmują
też wał paznokciowy.
• Brodawki stóp występuja w
postaci twardych, później bolesnych guzków na powierzchni
podeszwowej stóp w ilości 1-5
szt. lub w postaci zlewnych
zrogowaceń.
• Brodawki płaskie wystepują w
postaci płaskich, często przebarwionych grudek na grzbietach rąk i dolnej częsci twarzy.

* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia
Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

hert
RauscPolam)
ny
(daw

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

22.02.10

• Kłykciny kończyste występują u
Podobnie jak w brodawczadzieci głównie w okolicy odbytu ku zakaźnym, zakażenie może
w postaci miękkich, kruchych, ustąpić samoistnie, ale budowa
łatwo krwawiących guzków.
odporności trwa miesiącami.
Na czym polega leczenie
zmian skórnych?
Część zmian wirusowych po
odpowiednio długim czasie ustępuje samoistnie, ale w dużej części
przypadków trzeba „pomóc” aby
znikneły, zwłaszcza że każda taka
zmiana jest miejscem namnażania
się kolejnych pokoleń wirusa.
Leczenie polega na wymrażaniu,
wycinaniu, elektrokoagulacji,
wycinania laserem CO2 lub niszczenia środkami chemicznymi.
Przy dużych zmianach, zwłaszcza
na stopach najskuteczniejsze
jest wycięcie, wyłyżeczkowanie
i elektrokoagulacja dna zmiany.
Leczenie brodawek środkami
chemicznymi jest długotrwałe
i wymaga cierpliwości, zatem
polecane jest przy mniejszych
zmianach.

Jak można leczyć schorzenie?
W powyższym schorzeniu polecamy usuwanie zmian chirurgicznie. Przy zmianach mnogich
-zwłaszcza twarzy i okolicy narządów płciowych jedynym wyjściem
jest usunięcie zmian w znieczuleniu ogólnym.
Reasumując- jeżeli zobaczycie
Państwo zmianę guzowatą na skórze dziecka nie czekajcie, pokażcie
ją lekarzowi rodzinnemu, który
skieruje dziecko do dermatologa
lub chirurga.
Specjaliści ocenią, które zmiany
można usunąć bez badania, a
które wysłac do badania histopatologicznego.
U małych dzieci zwłaszcza przy
zmianach mnogich polecałbym
usuwanie zmian w krótkim znieczuleniu ogólnym-oszczędza to
Najczęstsze zachorowania dziecku olbrzymiego stresu związanego ze strachem i bólem.
u dzieci
Drugą co do czestości chorobą Lek.Med.
wirusową z „guzkami” na skórze Piotr Kwiatuszewski
jest mięczak zakaźny.
Najczęsciej chorują na niego Poradnia Chirurgii Dziedzieci do 5 roku życia. Zmiany cięcej NZOZ Karkonoskie
mają postać okrągłych guzków Centrum Medyczne.
białego koloru, wypełnionych
płynem, często z „pępkowatym”
zagłębieniem. Są liczne i najczęściej lokalizują się na twarzy
i kończynach a także w okolicy
narządów płciowych.

REKLAMA/ WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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CUDA ZE ŚNIEGU
W minioną sobotę w Szklarskiej Porębie odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Amatorów w Rzeźbie ze Śniegu. Dziesięć drużyn, w
ciągu pięciu godzin stworzyło śnieżne cuda z 1,5-metrowych
pryzm. Pogoda tym razem nie zawiodła, śniegu było pod dostatkiem. „Wiosenna fantazja”, „Zamek” i „Kobieta Motyl” to tytuły
trzech zwycięskich rzeźb w tegorocznych Śniegolepach.

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

(Karolina)

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

ARKTYCZNA LABA W BWA
Powiało w minionym tygodniu arktycznym powietrzem nie tylko nad Jelenią
Górą, lecz zwłaszcza w Biurze Wystaw Artystycznych, gdzie lodowate prądy sprowadziły eskimoski klimat. Ociepliły go jednak głos i charyzma
Tadeusza Rybickiego, który z Joanną Kowalczyk poprowadził cykl
czterech „eskimoskich” warsztatów feryjnych.
Zapowiedzi turnusu wzbudziły
tak wielkie zainteresowanie, że już
po kilku dniach BWA zmuszone było
zamknąć listy chętnych. Tadeusz
Rybicki, aktor Teatru Cinema, reżyser i edukator, a przede wszystkim
świetny znawca dziecięcej psychiki, z
Joanną Kowalczyk, studentką V roku
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, wprowadzili
dzieci w świat innuitów. Były eskimoskie bajki, budowanie igloo, wykonywanie talizmanów, tworzenie

wielkoformatowych rysunków,
a na koniec – przedstawienie
teatralne. Wszystko w pełni
pozytywnego i twórczego klimatu zapewnionego przez
prowadzących zajęcia i
radości dzieci, które będą
miały mnóstwo zimnogorących wspomnień,
kiedy wrócą do
szkolnych ławek.

(tejo)

Tadeusz Rybicki

Emocje przy budowie igloo…

Fot. Konrad Przezdzięk

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

uczył się lokalny rzeźbiarz, Grzegorz Pawłowski, który dotychczas
nie korzystał z tego specyficznego
materiału.Techniki pracy z lodem
uczył się lokalny rzeźbiarz, Grzegorz
Pawłowski, który dotychczas nie
korzystał z tego specyficznego materiału. Był on także jednym z jurorów
VIII Mistrzostw Polski Amatorów w
Rzeźbie ze Śniegu.

Fot. Karolina

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Do Szklarskiej Poręby zjechały się
drużyny z całej Polski. W konkursie
wzięły udział dzieci z Góry, przebywające tu na zimowisku. Byli także
reprezentanci Brzegu, Zgorzelca,
Jeżowa Sudeckiego, a nawet Katowic. Nie zabrakło oczywiście ekip
z miasta pod Szrenicą. Łącznie
wystartowało 10 drużyn, które tworzyły rodziny albo przyjaciele. Rzeźb
było jednak 11, ponieważ zuchy
ze Związku Harcerstwa Polskiego
stworzyły swój śnieżny herb poza
konkursem.
Pracownicy Ice Art reźbili sylwetkę Chopina, replikę figury
z Festiwalu Śniegu w Sapporo.
Powstał też lodowy pomnik
50-lecia nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie.
Techniki pracy
z lodem
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SPORT

Fot. Ania

Nasi w Vancouver

Wszyscy życzyli Dawidowi olimpijskiego medalu.
Dawid Kupczyk, reprezentujący barwy KS Śnieżka Karpacz kolejny raz weźmie udział w
Igrzyskach Olimpijskich, które zaczęły się z piątku na sobotę w Vancouver (Kanada). Na
udany występ polskiej drużyny liczą zarówno miłośnicy sportów zimowych, jak i kowarzanie, którzy w minionym tygodniu pożegnali sportowca, życząc mu samych sukcesów.
Byli na nim obecni Elżbieta Zakrzewska, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jacek Włody-

ga, starosta jeleniogórski, Andrzej
Więckowski ze stowarzyszenia „Pro
Kowary” i inni. Rolę gospodarza pełnił

Mirosław Górecki, burmistrz Kowar.
Wszyscy zebrani goście mieli okazję
poznać rodzinę olimpijczyka. Prócz

Sudety grają do końca
Koszykarze Sudetów Jelenia Góra po emocjonującej końcówce pokonali MOSiR Krosno
75:73 – Pokazaliśmy, że jesteśmy prawdziwym zespołem - powiedział po meczu Krzysztof
Samiec, który zdobył 32 punkty.
W minioną sobotę hali przy ulicy
Sudeckiej kibice przeżyli dziś ogromne
wahania nastrojów. Od rozczarowania w niektórych momentach gry
w pierwszej połowie, przez radość z
przegonienia rywala w czwartej kwarcie po nerwy w końcówce, w której
ważyły się losy zwycięstwa. Podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza pokazali dziś,
że potrafią grać do końca.
Pierwsza kwarta była dość wyrównana. Sudety grały wysoko w obronie
wywierając presję na przeciwnikach.
Jeleniogórzanie prowadzili dobrą grę,
w pewnym momencie prowadzili 13:8,
ale to MOSiR kończył zwycięsko pierwsze dziesięć minut. W drugiej kwarcie jeleniogórzanie popełniali wiele błędów.
Po stratach piłek zawodnicy z Krosna
przeprowadzali skuteczne kontrataki.
Na domiar złego czwarte przewinienie
odnotował Niesobski i
trener Taraszkiewicz
musiał posadzić go
na ławce.
Do przerwy MOSiR
prowadził
40:34.
Druga

ły prowadzenie i w pewnym momencie
było już 74:67.
Wystarczyło jednak kilka błędów,
żeby na 60 sekund przed końcem na
tablicy widniał wynik 74:72. Wówczas
Sudety przeprowadziły nieudaną
a kcję i po kontrataku
Krośnianie oddali
rzut za trzy punkty,
na szczęście nieu
m
ł
ie
ik
y
rn
t
do
detów z Gó
Su
z
ec
m
y
ow
rb
Derby
ę de
i celny. W ostatnich
kończył się w środ hali w Wałbrzychu podopieczn sekundach meczu
Porażką 67:74 za
gi
ze
jeleniogórzanie nie
odarzy.
ypełnionej po br
ć wyższość gosp
Wałbrzych. W w
na
uz
li
ie
us
m
mogli sobie pozwoza
ic
ew
ki
sz
ra
Ta
Ireneusza
lić na stratę.
MOSiR próbował grać na piąty
nie strat. Celnie rzucali faul. Jednak najpierw rzuty osobiste
Samiec, Szymański i Bodziński. Sudety wykonywali gospodarze. Jeden celny
znowu zaczęły grać presją co przyniosło rzut oddał Wojciech Klimek. MOSiR
efekty. Po trzeciej kwarcie było już tylko także oddał jeden celny rzut, ale zbiórka
należała do jeleniogórzan, którzy zwy57:55 dla MOSiR-u.
Ostatnia kwarta to okres ambitnej cięstwem zakończyli ten mecz.
– W drugiej połowie meczu pokazaliwalki całego zespołu. Wysoką skutecznością odznaczał się Samiec, który w śmy, że jesteśmy zespołem. Koledzy szutej części meczu zdobył 11 kali mnie na boisku, byłem dziś dobrze
punktów. Sudety nie tyl- dysponowany. Chciałbym podziękować
ko dogoniły rywali, kolegom i kibicom, którzy bardzo nam
ale z minuty na pomagali w końcówce – powiedział po
minutę pod- meczu Krzysztof Samiec, który został
wybrany graczem kolejki.
wyższapołowę MOSiR rozpoczął od dwóch
celnych rzutów za trzy Piotra Pluty.
W tej części gry przyjezdni prowadzili
niekiedy jedenastoma punktami i
wielu kibiców zwątpiło w dobry wynik
Sudetów. Jednak w tym momencie
podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza
zabrali się za odrabia-

trenera kadry narodowej i jednocześnie jego ojca przyszła również mama
oraz żona z synem.
Bobsleista będzie zadowolony,
jeżeli zajmie w Kanadzie punktowane miejsce, czyli od pierwszego do
ósmego, podkreśla jednak, że każdy
olimpijczyk liczy na medal, bo inaczej

Młodzi z medalami
We wtorek w Dusznikach Zdroju
nastąpiło otwarcie XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. Pierwszego dnia
rywalizację rozpoczęli biathloniści.
Na Jamrozowej Polanie, położonej
na Wzgórzach Lewińskich, dobrze
spisali się młodzi zawodnicy z MKS
Karkonosze Sporty Zimowe/SMS
Szklarska Poręba. W sprincie na
6 km, w kategorii juniorek młodszych srebrny medal wywalczyła
Kamila Buchla. Czwarte miejsce w
sprincie na 7,5 km wśród juniorów
młodszych zajął z kolei Mateusz
Zawół. W drugim dniu zawodów
Mateusz dołożył srebro w biegu
pościgowym na 10 km. Forma
młodego biathlonisty rosła z dnia
na dzień i w biegu indywidualnym
na 12,5 km zawodnik Karkonoszy
Sporty Zimowe zdobył złoto. Tuż za
nim uplasował się klubowy kolega
Dariusz Krajewski. W ramach Zimowej Olimpiady Młodzieży od 16
do 19 lutego w Karpaczu odbędzie
się rywalizacja w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich. Od
19 do 21 lutego rywalizować będą
saneczkarze. Z kolei w Jakuszycach
od 19 do 22 lutego o medale powalczą narciarze biegowi. Uroczyste
zamknięcie olimpiady nastąpi 23
lutego w Jakuszycach.

(arec)
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nie ma sensu startować. Z tym, że stosować do toru w Vancouver, który
szanse wszystkich drużyn są bardzo wymaga od zawodników bardzo duwyrównane. Jak tłumaczył trener żych umiejętności. Przede wszystkim
kadry narodowej, Andrzej Kupczyk dokonywania szybkich manewrów.
ekipy zajmujące od pierwszego do 20 Sami organizatorzy igrzysk stwiermiejsca reprezentują praktycznie ten dzili, że jest on źle skonstruowany,
niebezpieczny jest 11 zakręt.
sam poziom.
Polska drużyna nie ma także łatwe– O medalach zadecyduje sprzęt,
kwalifikacje pilota i dyspozycja załóg go zadania podczas przygotowania do
rozpychających boba (bobsleja) – wy- zawodów. Najbliższy tor bobslejowy
jest koło Drezna, co z pewnością utrudjaśnia Andrzej Kupczyk.
Obecnie buPolacy mieliby dużo większe szan- nia trening.
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Nieoficjalnie mówi się także o
gdyby
posiadaliodpowiedni planach dotyczących budowy takiego
budżet, nie mogliby kupić najlepszego w Karpaczu, ale jest to bardzo skombobsleja, ponieważ producenci robią plikowana procedura i w najbliższym
je przede wszystkim dla reprezentacji czasie raczej nie można na to liczyć.
Faktem jednak jest, że posiadamy
swoich krajów.
Dawid Kupczyk będzie dwa razy bardzo dobrą drużynę. Polscy zastartował w dwójkach i czwórkach. wodnicy nie odstają umiejętnościami
– Lepiej może wypaść czwórka, bo od swoich kolegów z pozostałych
w takim składzie mniej zależy od krajów, a od wielu są po prostu lepsi.
sprzętu, a więcej od umiejętności – Dawid Kupczyk już czwarty raz weźtłumaczy trener i ojciec olimpijczyka mie udział w Zimowych Igrzyskach
– przy założeniu, że wszystkie drużyny Olimpijskich. Swoje możliwości premiałyby taki sam sprzęt, moglibyśmy zentował na Mistrzostwach Świata i
liczyć na miejsce w pierwszej szóstce Europy. Znany jest także z występów
w Pucharze Świata. W ostatnim,
– dodaje.
Niemiecka załoga pożyczyła pol- styczniowym starcie w szwajcarskim
skiej drużynie płozy. Sama pewnie kurorcie St. Moritz polska czwórka
będzie dysponowała lepszym sprzę- zajęła 10 miejsce, co niewątpliwie
tem. Natomiast Dawid Kupczyk, można uznać za spory sukces.
pilot polskiej drużyny przerobił układ
Ania
kierowniczy w bobsleju. Musiał go do-

Zapłonął olimpijski znicz
Po długich dniach wyczekiwania rozpoczęły się XXI Zimowe
Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010. Liczymy na dobre
starty karkonoskich sportowców.
Odliczanie czasu do otwarcia
Igrzysk Olimpijskich w Vancouver
zbliża się do końca. Starty Adama
Małysza czy Justyny Kowalczyk niosą nadzieje na medale. Sport jednak
często przynosi wiele niespodzianek i być może inni zawodnicy z
naszej kadry będą mogli cieszyć
się sukcesem, a my wraz z nimi. Ze
szczególnym zainteresowaniem
wielu z nas będzie obserwować
zmagania zawodników z klubów
karkonoskich.
Biathlonistka Agnieszka Cyl i
saneczkarze Ewelina Staszulonek
oraz Maciej Kurowski na co dzień
trenują w MKS Karkonosze Sporty
Zimowe Jelenia Góra. Z kolei dwójka bobsleistów Dawid Kupczyk
i Paweł Mróz są zawodnikami
Śnieżki Karpacz.
W pierwszym starcie Agnieszka
Cyl zajęła 42 miejsce w sprincie. We
wtorek o 2.00 w nocy rywalizację
rozpocznie Ewelina Staszulonek.
Bobsleistom kibicować będziemy
dopiero w piątek 26 lutego.
W momencie oddawania numeru
do druku nie znaliśmy jeszcze wyników startu Macieja Kurowskiego.

Starty
karkonoskich
sportowców
Biathlon - Agnieszka Cyl:
16 lutego (wtorek) 19.30-20.10 - 10 km
na dochodzenie
18 lutego (czwartek) 19.00-20.40 - 15
km
21 lutego (niedziela) 22.00-22.45 - ze
startu wspólnego na 12,5 km
23 lutego (wtorek) 20.30-22.05 - sztafeta
4x6 km - Paulina Bobak, Agnieszka Cyl,
Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska, Krystyna Pałka
Saneczkarstwo:
16 lutego (wtorek)2.00-4.55 - jedynki
1. i 2. przejazd - Ewelina Staszulonek,
22.00-1.10 - 3. i 4. przejazd - Ewelina
Staszulonek
Bobsleje - Dawid Kupczyk, Paweł Mróz:
26 lutego (piątek) 22.00-00.45 - czwórki
1. i 2. przejazd, 27 lutego (sobota)22.0000.25 - czwórki 3. i 4. przejazd

(arec)

POWALCZĄ O EKSTRAKLASĘ

(arec)

Fot. R. Ignaciak

Piłkarki ręczne Finepharmu Jelenia Góra wygrały w Lublinie z SPR 32:24, zapewniając
sobie trzecie miejsce w tabeli. Podopieczne Mirosława Urama wygrały na wyjeździe z
liderem rozgrywek 1 ligi kobiet SPR II Lublin 32:24.

Sudety Jelenia Góra – MOSiR Krosno 75:73 (15:18) (19:22) (21:17) (20:16)
Sudety: Samiec 32, Szymański 9, Zarzeczny 7, Bodziński 7, Urbaniak 6, Czech 4, Klimek 4,
Minciel 3, Niesobski 2, Czekański 1

Od pierwszych minut spotkania
wynik był pod kontrolą jeleniogórzanek. – Zaczęło się od 1:0 dla SPR i to
było jedyne ich prowadzenie w meczu –
powiedział Mirosław Uram. Do przerwy
Finepharm prowadził 16:14.
Na początku drugiej połowy jedna z
zawodniczek SPR-u doznała kontuzji i
od tej pory lublinianki grały w szóstkę.

Finepharm prowadził w tym momencie 20:15 i gospodynie utraciły już
wiarę w zwycięstwo. – My musieliśmy
ten mecz wygrać, a one nie musiały
i to było widać w grze – powiedział
trener Uram.
Zwycięstwem w Lublinie Finepharm
zapewnił sobie trzecie miejsce w tabeli
grupy B. W drugiej fazie rozgrywek

podopieczne Mirosława Urama zagrają
o awans do ekstraklasy. W klasyfikacji
strzelców rundy zasadniczej czwarte
miejsce zajęła Katarzyna Bieńko.
Zawodniczka Finepharmu zdobyła
82 bramki.
SPR II Lublin - MKS Finepharm
Jelenia Góra 24:32 (14:16)

(arec)
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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
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DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

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

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

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30
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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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www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA
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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,

AUTO KOMIS

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

RADIO TAXI MERCEDES
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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

196 26

#F[QBUOZEPKB[EXTUSFÞFNJFKTLJFK
;BLVQZOBUFMFGPO
0EQBMBOJFBVUB
1S[FTZLJLVSJFSTLJF
0EQSPXBE[FOJFBVUB
0CTVHBJNQSF[PLPMJD[OPyDJPXZDI
1S[ZEBMT[ZDIXZKB[EBDIOFHPDKBDKBDFO

hsm
h

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

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AUTO H A N D E L

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

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

SPORT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PASMO KLĘSK KPR
W ostatnim tygodniu podopieczne Zdzisława Wąsa doznały
dwóch porażek. Nie sprostały silnej drużynie Łączpolu Gdynia oraz przegrały w meczu wyjazdowym w Kielcach.

Fot. R. Ignaciak

W środowym meczu przeciwko gdyniankom KPR-owi zabrakło sił.
Podopieczne Zdzisława Wąsa pomimo ambitnej gry nie sprostały podbudowanemu zwycięstwami w europejskich pucharach Łączpolowi. Warto
wspomnieć, że przyjezdne wyeliminowały włoskie HC Teramo i awansowały
do ćwierćfinału Chalange Cup. Do przerwy było 13:14 dla Łączpolu. Druga
połowa należała już do gdynianek. Mecz zakończył
się rezultatem 27:35 na
korzyść przyjezdnych.
W r ywalizac ji
w Kielcach
stawką były
punkt y,
które będą
się liczyć w
walce o pozostanie w ekstraklasie.
Kielczanki dzięki zwycięstwu 33:30 zrównały
się punktami z KPR-em.
Przed podopiecznymi
Zdzisława Wąsa mecze
u siebie z Ruchem Chorzów i Startem Elbląg
oraz wyjazd do Koszalina
na mecz z miejscową Politechniką.

(arec)
KPR Jelenia Góra – Vistal Łączpol Gdynia
27:35
KSS Kielce – KPR Jelenia Góra 33:30

pod siatką

Siatkarze Kolegium Karkonoskiego pokonali KKS II Złotoryja 3:0.
W całym meczu wyrównany był
tylko pierwszy set, który zakończył
się rezultatem 25:23. Przy stanie
22:22 inicjatywę przejęli gospodarze.
Mocne zagrywki, dobra gra w bloku
i błędy KKS-u pod koniec pierwszej
części spotkania zapewniły wygraną
podopiecznym Wojciecha Lary.
W drugim i trzecim secie jeleniogórzanie kontrolowali przebieg
gry, odskakując rywalowi czasami
na dziesięć punktów przewagi.
Zdarzały się chwile dekoncentracji,
ale w porę Kolegium przejmowało
inicjatywę. W przyjęciu wyróżniał
się Kamil Krężel. Dobrym elementem gry była także zagrywka, która
szwankowała u przyjezdnych. Te
elementy złożyły się na pewną
wygraną Kolegium Karkonoskiego
3:0. – Mieliśmy za zadanie wygrać
dzisiejszy mecz. Przez całe spotkanie
kontrolowaliśmy przebieg gry, byłem
spokojny o wynik. Pokazaliśmy kilka
fajnych bloków, utrzymaliśmy dobrą
zagrywkę. Z całego spotkania jestem
zadowolony – powiedział po meczu
trener Wojciech Lara. – Choć nie
zawsze jesteśmy w dobrej formie, to
potrafimy wygrać taki mecz jak dziś
– powiedział z kolei rozgrywający
Kolegium Karkonoskiego Marcin
Florkowski.

(arec)
KU AZS Kolegium Karkonoskie – KKS
Ren-But II Złotoryja 3:0 (25:23) (25:18)
(25:17)
Kolegium: Nowotny, Stasiak, Krężel, Lara,
Piasecki, Tabaka, Cisek, Dyl, Florkowski,
Zaremba, Romańczyk

W poniedziałkowy wieczór rusza
Jeleniogórska Liga Biznesu 2010. Do
udziału w turnieju zgłosiło się 16 drużyn.
Organizatorzy podzielili zespoły na dwie
grupy, w których uczestnicy zagrają systemem każdy z każdym. Po zasadniczej
rundzie rozgrywek czekają nas emocje
związane z play – offami. Zwycięzcy tej
fazy awansują do ćwierćfinałów.
Oprócz drużyn, znanych z gry w
poprzednich edycjach JLB, w tegorocznych rozgrywkach wezmą udział
trzy nowe ekipy: Prawników, Meble
Black Red White, Nieruchomości City
oraz grająca pod patronatem Urzędu
Miasta w Piechowicach Maracana
Piechowice.
Mecze tradycyjnie będą się odbywać
w hali MOS przy ul. Złotniczej.

Oby wiosną w formie być!
W połowie marca rozpoczynają się rozgrywki IV ligi dolnośląskiej. Do sezonu przygotowują się piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra, którzy mają za sobą już pięć meczów
sparingowych.

Obecnie podopieczni Marka Herzberga pracują nad przygotowaniem
kondycyjnym i siłowym. Zawodnicy
trenują w hali, dwa razy w tygodniu
na siłowni. Istotne na tym etapie
przygotowań są treningi biegowe
w terenie.
– Po sparingach widać, że treningi
przynoszą efekty. Zawodnicy pokazali, że są od rywali zdecydowanie
lepsi szybkościowo i wytrzymałościowo – powiedział trener.
Wygląda na to, że klub nie dokona
żadnych wzmocnień. Próbowani
byli dwaj zawodnicy z Gryfowa Śląskiego, Tomasz Traube i Arkadiusz
(arec) Rewers. Prawdopodobnie jednak
Gryf nie pozwoli im odejść do Karkonoszy. Po kontuzji do treningów
powrócili już Mateusz Durlak i Jacek

Program
pierwszej kolejki
Mecze w grupie A:18:00 Mar-Mat - EnergiaPro
20:20 Nieruchomości City – Endico
19:45 Dolfamex - Prawnicy
22:05 Przyjaciele Gola – Nomi
Mecze w grupie B:
18:35 Maracana – Polcolorit
19:10 PEC - Jelenia Plast
20:55 DSE BK - FC Temida
21:30 Meble BRW –PMPoland

Wyniki spotkań
sparingowych:
Karkonosze – Włókniarz Mirsk 3:0
Karkonosze – GKS Wikielec 0:0
Karkonosze – Woskar Szklarska Poręba
6:2
Karkonosze – Start Płoty 6:0
Karkonosze – Chrobry Nowogrodziec 1:2

Kołodziejczyk. Z Lotnika Jeżów
Sudecki powrócił Tomasz Biskupski.
Wzmocnieniem dla zespołu będzie
też powrót z RPA doświadczonego
Bartosza Chrząszcza.- Bazujemy
głównie na własnych wychowankach – mówi trener Herzberg.
Problemem w przygotowaniach
są choroby oraz studia zawodników.
Z powodu grypy nie mogą trenować
Krzysztof Smoliński oraz Daniel
Kotarba. Nie trenuje też studiujący w
Poznaniu Daniel Wawrzyniak.
Mimo trudności Marek Herzberg
próbuje zmotywować drużynę do
nadchodzącej rundy wiosennej
– Pierwsze dwa mecze gramy
na wyjeździe, ale chcemy
merytorycznie tak
się przygotować,
żeby już na
początku coś
osiągnąć – zapewnia trener.
– Powoli budujemy dobrą atmosferę w zespole. Wszyscy są naładowani, cały czas ciężko pracujemy
– mówi Łukasz Kowalski. – Mamy
nadzieję, że uda nam się wyjść z
sytuacji, którą sami spowodowaliśmy. Karkonosze miały grać o

Juniorki Finepharmu w półfinale
Młode zawodniczki MKS Finepharmu Jelenia Góra pewnie wygrały turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw
Polski rozgrywany w hali przy ulicy Złotniczej.
Fot. R. Ignaciak

Sukces

Biznesmeni,
gola!

Podopieczne Mirosława Urama nie
były gościnne dla biorących udział
w turnieju drużyn Kusego Szczecin,
Zorzy Kowalów i Zgody Ruda Śląska.
Bez problemu wygrały wszystkie
trzy mecze i awansowały do turnieju
półfinałowego, zajmując w grupie B
pierwsze miejsce. Turniej odbywał
się tydzień temu w hali przy ulicy
Złotniczej.
- Wywalczyliśmy zasłużony awans.
W dalszej części rozgrywek faworytem
jest obecny Mistrz Polski MTS Kwidyń.
My jesteśmy cichym, czarnym koniem
tych mistrzostw – powiedział po meczu trener Mirosław Uram.
Rozgrywki półfinałowe w grupie
I, do której trafił Finepharm, odbędą
się w dniach 19-21 lutego w hali przy
ul. Złotniczej w Jeleniej Górze. Oprócz
jeleniogórzanek zagrają w nim: MTS
Kwidzyń, KS Gościba Sułkowice i KPR
Ruch Chorzów.

awans, a jesteśmy w ogonie tabeli.
W rundzie wiosennej musimy w
każdym meczu grać o zwycięstwo
i brać całą pulę – dodał napastnik
Karkonoszy.
Najbliższy sparing piłkarze Karkonoszy rozegrają w
Desnej z KS Łomnica. Początek
spotkania w
niedzielę o godzinie 12.30.

(arec)

„Krycha”
górą!

W meczu na szczycie ostatniej kolejki Jeleniogórskiej Ligi Futsalu Krycha pokonała
Kolegium Karkonoskie 4:1. Niezmieniony
skład zespołu zdobył czwarty tytuł mistrzowski z rzędu.

Szlagierem zakończyły się rozgrywki Jeleniogórskiej
Ligi Futsalu. W meczu na szczycie 1 ligi Krycha Chadży nie
dała szans drużynie Kolegium Karkonoskiego, zwyciężając
4:1. Drugie miejsce zajęła Restauracja „U Ducha Gór”. Na
(arec)
trzecim miejscu rozgrywki
zakończyło Kolegium Karkonoskie.
Wyniki meczów
Najlepszym zawodnićwierćﬁnałowych
kiem turnieju został Michał
Finepharmu
Kachniarz z Kolegium KarFinepharm Jelenia Góra – Zgoda Ruda Śląska
konoskiego, a najlepszym
bramkarzem Tomasz Ciepie31:20 (16:5)
la z „Krychy”. Piłkarze po
Finepharm: Pałysa, Kosmala, Demuth 2, Pawliszak
meczu odebrali puchar i
12, Bielecka 5, Murczak 4, Konarzewska 4, Bieńko
zasłużone gratulacje.
2, Sawicka 1, Latuszek 1
Następne futsalowe
MKS Finepharm Jelenia Góra – Zorza Kowalów
emocje – za rok.

35:13 (14:3)
Finepharm: Pałysa, Sawicka, Demuth, Pawliszak
9, Latuszek 8, Bieńko 7, Bielecka 4, Murczak 3,
Konarzewska 3, Kosmala 1
MKS Finepharm Jelenia Góra – Kusy Szczecin
32:20 (16:12)
Finepharm: Pałysa, Demuth 3, Sawicka 1, Murczak
2, Latuszek 9, Bielecka 3, Pawliszak 5, Bieńko 8,
Konarzewska 1

(arec)
Fot. R. Ignaciak
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06/02/2010 - godz. 00:50 = 12/02/2010 - godz.23:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 130, OGŁOSZEŃ 1240
wymagamy doświadczenia - szkolimy
bezpłatnie. Cyfra + - 75 764 70 19

PRACA
DAM PRACĘ

AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria
brokerska poszukuje do współpracy
osób na stanowisko agent d/s odszkodowań wypadkowych. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202

ZATRUDNIMY kobiety z II gr. Niepełnosprawności do sprzątania banku
- 508 017 968, 508 061 249
PRACA dla bezpruderyjnej pani dobre zarobki - 796 441 228

AGENT ubezpieczeniowy - zatrudnimy
do pracy agentów ubezpieczeniowych z
PZU i PZU Życie. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail: praca@
centim.pl - 501 039 202

ZATRUDNIĘ w sklepie spożywczym
- w Jeżowie Sudeckim. Znajomość
kasy fiskalnej, dyspozycyjność
komunikatywność - 669 401 351
30 osób od zaraz - min średnie, do 30
lat. Ok. 1500 zł netto. Cyfra + - 512
024 421

AGENTÓW w Niemczech - Polska ﬁrma
zajmująca się ochroną prawną poszukuje na terenie Niemiec agentów d/s
odszkodowań wypadkowych, wysokie
prowizje, profesjonalne szkolenia - 784
347 925

ABSOLWENTÓW i zaocznych - praca
od PN - PT, branża medialna, wynagrodzenie, co tydzień (400 zł. - 500 zł.) nie

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.

ALTERNATYWNY dochód - Nowość
na polskim rynku! Za nic nie będziesz
musiał płacić. Chcesz spróbować?
Napisz a prześlę ci szczegóły mojej
oferty - twister-ek@wp.pl - 668 978
762
AMBASADOR marki - W związku z
uruchomieniem portalu internetowego
poszukujemy Ambasadora marki. - 607
253 596
ATRAKCYJNA praca w domu - praca
przez Internet, wysokie zarobki, nienormowany czas pracy, za nic nie będziesz
musiał płacić, chcesz wiedzieć więcej?
Napisz - ptrnwk80@onet.pl - 510
344 521
BIURO - kadry - ﬁrma poszukuje Pani
z doświadczeniem do pracy w biurze.
Znajomość j. niemieckiego w stopniu
bardzo dobrym. CV wraz ze zdjęciem
iwobau@tlen.pl - 507 703 283
CHCESZ zarabiać od jutra - Czy jesteś
gotowy zarobić jutro swoje pierwsze
pieniądze? Jeśli jesteś tylko poszukiwaczem pracy - nie dzwoń! - 691
967 676
CYFRA plus zatrudni - młodych i dyspozycyjnych - 75 764 70 19
DJ na wesele - Poszukiwany DJ na
wesele, więcej informacji pod adresem
email: LukaszSarzynski@gmail.com

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

DLA kobiet max. 30 lat - poszukuję
zdecydowanej dziewczyny do współpracy max. 30 lat. Wysokie zarobki
- 794 153 270

Prosimy o kontakt telefoniczny 075 647
44 02 lub zapraszamy do biura. ALMA
VAR, Jel. Góra, K. Miarki 52. - 075
647 44 02

DLA komputerowca - praca dla mężczyzny w sklepie z artykułami komputerowymi i Internet Caffe. CV na adres
biuro@mont-sat.pl

HOTEL Szrenica - w Szklarskiej Porębie zatrudni samodzielnego kucharza
- 75 717 35 99

DO biura - Nieruchomości Żebrowscy, zatrudnimy operatywne osoby
z samochodem. Zgłoszenia tylko na
adres: biuro@zebrowscy.com.pl - 505
074 854
DO pensjonatu - sprzątanie pokoi,
pranie, maglowanie, mycie okien itd.
do pensjonatu w Szklarskiej Porębie
- 517 962 770
DO sprzątania - umowa o dzieło, 8 zł.
brutto za 1h, obowiązki: posprzątanie
biura (blisko dworca PKP), 2 razy w
tygodniu po 3h - 513 557 757
DODATKOWA praca - szukasz dodatkowej pracy, która pozwoli Ci realizować
marzenia i żyć lepiej? - gabi_sik@wp.pl
Dobry zarobek od sprzedaży produktów
+ dodatkowe premie - 507 537 027
DODATKOWA praca - wystarczy mieć
komputer i połączenie z Internetem oraz
w podstawowym zakresie znać obsługę
poczty e-mail. Zero wkładu własnego ewelciaq90@interia.pl
DODATKOWO dla pań - Praca dodatkowa przy sprzedaży bezpośredniej
kosmetyków. Dołącz do NAS! - 721
110 902
EKONOMISTA/EKONOMISTKA - dla
naszego Klienta firmy budowlanej
poszukujemy osoby na stanowisko
Specjalista ds. Rozliczeń. CV i list
motywacyjny proszę przesyłać na
adres: gﬁnance@aol.pl
EKSPEDIENT(KA) - Zatrudniamy 2
osoby do sprzedaży Elektronicznych
papierosów na stoisku w pasażu
handlowym TESCO w Jeleniej Górze.
CV proszę przesyłać na e-mail:
cytrynka33@interia.pl - 791 992 259
FIRMA medialna - przyjmie i bezpłatnie przeszkoli mężczyzn z prawem
jazdy kat. B - Cyfra+ - 501 665 790

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.

FIRMA zatrudni handlowca - Firma
produkcyjna z branży drzewnej
(palety, opakowania drewniane)
zatrudni handlowca, znajomość
języka niemieckiego mile widziana
CV na handlowiecjg@wp.pl - 075
755 64 978
FM GROUP Zadzwoń koniecznie odpowiedniki znanych perfum, środki
czystości, MAKE UP, niebawem
kosmetyka samochodowa. Dobry
zarobek + dodatkowe premie - 511
022 781
FRYZJERKA, kosmetyczka - wydzierżawię stanowisko dla fryzjerki lub
kosmetyczki w centrum Jeleniej Góry
- 507 746 550
FRYZJERZY - Zatrudnię lub wydzierżawię stanowiska dla samodzielnych
fryzjerów i manicurzystki, z możliwością samodzielnego prowadzenia
salonu. Jelenia Góra - 781 191 833
HOLANDIA - fryzjerka - Poszukujemy
fryzjerkę do pracy w Holandii. Znajomość języka obcego niewymagana.

HURTOWNIA med. Opal Med - zatrudni
osoby do telefonicznej obsługi klienta.
CV prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075 645 39 28
INŻYNIER mechanik - PMPoland
S.A. poszukuje inżyniera mechanika
ze znajomością języka angielskiego.
Oferty:praca@pmpgroup.com - 075
64 59 524
IZOLACJA - poszukuję osób/ﬁrm chętnych i znających się na wykonywaniu
izolacji poziomej, do remontu budynku
1-rodzinnego poniemieckiego w Łomnicy - 075 713 02 68
KARPACZ - kelnerka - do domu wczasowego w Karpaczu - 75 64 399 22
KAT. B - młodych - 1400 netto plus
prowizja, od zaraz. Wymagana komunikatywność i umiejętność pracy w
zespole. Cyfra + - 501 665 790
KELNERKA - Ośrodek Złoty Potok
Resort, 4 km od Gryfowa Śląskiego
poszukuje kelnerki - praca od 01
kwietnia. CV proszę wysłać tylko
droga emaliową - zlotypr@op.pl - 075
78 471 55
KELNERKA - restauracja Karpacz
(dzwonić po 14-tej) - 603 486 612
KELNER-KA, barman-ka - Hotel 3
gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni - 605
154 020
KIEROWCA kat. D - prawo jazdy kat.
D - 693 960 201

Jeleniogórska ﬁrma informatyczna CodeTwo zatrudni
pracowników Wsparcia
Technicznego Klienta. Praca
na stałe, wynagrodzenie
początkowe od 2000 zł
netto - 075 646 1001
KIEROWNIK - reprezentant - niemiecki
koncert zatrudni do pracy w branży
ﬁnansowej Praca również dla studentów rekrutacjajg.hmi@gmail.com - 793
283 056
KONSULTANTKA Avon - Firma Avon
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty, szkolenia i wiele innych atrakcji,
jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć.
Brak opłaty wpisowej. Zadzwoń lub
napisz GG6402836 - 692 494 164
KROJENIE pieczywa - zatrudnię (od
zaraz) doświadczoną osobę do krojenia
pieczywa - 516 125 311
KUCHARZ - Hotel „Sasanka „ w Szklarskiej Porębie zatrudni samodzielnego
kucharza - 75 75 28 000
KUCHARZ i pomoc kuchenna - Zatrudnię kucharza i pomoc do restauracji
w Jeleniej Górze. Praca od zaraz.
Informacje w godzina od 10.00 -23.00
- 668 410 007
KUCHARZA, kelnera - Hotel Restauracja Karkonosze w Miłkowie zatrudni
kelnerkę na weekendy i kucharza. - 075
76 100 07
KURIERÓW zatrudnimy - Firma kurierska zatrudni chętnych z własnym
samochodem do dystrybucji książek
telefonicznych. Karpacz, Jeżów, Podgórzyn i okolice. Praca od zaraz - 720
497 732

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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Lektorów - zatrudnimy lektorów
języka angielskiego do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym. Atrakcyjne
warunki pracy, przygotowanie metodyczne. CV i LM prosimy przesyłać
na adres: anna.czyzewska@ceatut.
pl - 661 933 903
Marketing internetowy - jedyne,
czego potrzebujesz to stałe łącze
oraz umiejętność redagowania wiadomości e-mail. Napisz na: marketinginternetowy@wp.pl i zacznij zarabiać
w sieci! - 507 657 457
Masażystkę, masażystę - zatrudnię masażystkę lub masażystę - 667
556 889
Mechanik - wymiana pierścieni w
Mercedesie 124 D na już - pilne - 883
601 725
Mechanika samochodowego znającego się na robocie i lubiącego porządek - zatrudnię - 509 231 320
Murarz, dekarz, brukarz - zatrudnimy
fachowców do pracy za granicą. Dobre
warunki. Praca tylko dla fachowców 501 418 553
Nauczyciel angielskiego - na prywatne lekcje dwa razy w tygodniu.
Stopień średnio - zaawansowany.
„Słownictwo biznesowe”. - 609 669
129
Nauczycieli - Szkoła Policealna
poszukuje nauczycieli, którzy posiadają
egzaminatora nadanego przez OKE do
egzaminów zawodowych na czerwcu
2010 r. CV prosimy kierować na adres
jgora.plejada@op.pl - 75 648 83 85
Nauczycieli - Szkoła Policealna
Poszukuje nauczycieli z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć na
kierunku opiekun medyczny. CV prosimy przesyłać na adres jgora.plejada@
op.pl - 75 64 883 85
Odstąpię radio taxi - odstąpię radio
taxi 19622 - 604 053 832
Opiekunka - potrzebuje opiekunki do
dziecka w godzinach popołudniowych 509 208 915
Opiekunka - Szklarska - do dziecka
10-miesięcznego od 10-16 codziennie
6 zł godzina - 783 705 550
Pan do sprzątania - Od zaraz pan do
sprzątania najlepiej z grupą wiek od 30
do 50 - 723 647 018
Pani do kuchni - dom wczasowy w
przesiece - 075 76 21 394
Pizzer/kucharz - Pizzeria w Jeleniej Górze poszukuje pracownika - 669
241 409
Podejmę pracę - jako kierowca
zaopatrzeniowiec znajomość prac
budowlanych 50 lat - 695 996 561
Pomoc kuchenna - CV na adres info@
wojcieszyce.pl
Pomoc kuchenna - Hotel Sasanka
w Szklarska Poręba zatrudni pomoc
kuchenną - umowa o pracę - 75 75
28 000
Pomoc kuchenna - przyjmę do pracy
osobę na stanowisko pomoc kuchenna
do pracy w hotelu w centrum miasta.
Mile widziane doświadczenie zawodowe - 509 677 857
Pomoc kuchenna i kelnerka - Rezydencja Markus w Przesiece przyjmie
do pracy pomoc kuchenną i kelnerkę
- 757 621 089
Pomoce drogowe, lawety - Europejskie Centrum Odszkodowań Zaprasza
do współpracy firmy, praca stała lub
dodatkowa, umowa agencyjna. - 693
498 998
Poszukiwany kierownik budowy na
terenie Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie info. o
doświadczeniu na - cieplice10@wp.pl
Poszukiwany mechanik - zlecę
regulację gaźnika w TICO - 508 375
621
Poszukuje modelek - Uważasz,
że jesteś brzydka i do niczego się nie
nadajesz. Poszukujemy dziewczyn, z
których zrobimy modelki CV + zdjęcie
min. 3 całej sylwetki wyślij na adres:
raf684@o2.pl
Poszukujemy kucharza i szefa
kuchni z doświadczeniem. Praca w
Cieplicach - 665 501 228
Poszukuję księgowej do pracy w
ramach Spółdzielni Socjalnej. Osobą
mniej zaawansowanym w sprawy księgowe oferuję pomoc - 502 560 107
Poszukuję murarzy - Poszukuję do
pracy murarzy - 663 500 666
Praca agenta - współpraca z Europejskim Centrum Odszkodowań, Najlepszą

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

firmą, jasne zasady i profesjonalizm.
Wynagrodzenie prowizyjne, możliwość
awansu. Zostań Menadżerem! CV na
email:d.klap@euco.pl - 693 498 998

Recepcjonista - ze znajomością
języków obcych do pracy w hotelu w
Cieplicach. Wymagania: obowiązkowość i sumienność - 665 501 228

Zatrudnię w sklepie spożywczym - w
Jeżowie Sudeckim. Znajomość kasy
fiskalnej, dyspozycyjność komunikatywność - 669 401 351

Praca biurowa - Niemiecka firma
poszukuje pracowników do nowo
powstałego biura. Wymagane wykształcenie wyższe oraz znajomość języka
niemieckiego - jarek.moledowski@
gmail.com

Recepcjonista/ka - Hotel Nowaski w Karpaczu poszukuje osoby na
recepcję na zastępstwo na cały etat do
października. Wymagania: j. niemiecki,
znajomość komputera. Kontakt w godz.
8-16-tej - 669 993 808

Zatrudnimy - wykształcenie minimum średnie, co najmniej 2 letni staż
pracy w księgowości, dobra znajomość
pakietu MICROSOFT OFFICE oraz
zagadnień płacowych - 757 542 623

Praca dla ambitnych - kreatywnego,
niepodejmującego wyzwania. CV wraz
z listem motywacyjnym proszę przesłać
na adres: maria.szlachetka@ingbank.
pl - 75 75 47 282

Referenta zatrudnimy - 757 523
972

Praca dla kobiety - Salon Dekora
zatrudni kobietę na stoisko z firanami,
wykształcenie minimum średnie, CV
osobiście na ul. Sygietyńskiego 14 w
godz. od 12-14 - 075 64 24 874
Praca dla opiekunek - praca w Niemczech od już, Wymagana znajomość
języka oraz działalność w Polsce.
Wynagrodzenie od 1300e netto plus
zwrot za dojazd 150e. - 77 43 540 75
Praca dla stolarzy - Praca dla stolarzy
z doświadczeniem. Proszę o wysyłanie
CV na centrum@pioniermeble.pl lub o
kontakt telefoniczny - 75 75 25 297
Praca od zaraz Szwajcaria - poszukuję 30 osób do pracy przy regipsach
- malowaniu i gładziach - 512 227 394
Praca pokojowej od zaraz - w hotelu w
szklarskiej Porębie - 075 717 43 65
Praca Szklarska Poręba - szukamy
sprzedawców na stoiska handlowe w
Szklarskiej Porębie, praca na powietrzu. Zainteresowanych zapraszamy
do złożenia CV na e-mail: szklarka@
op.pl - 606 108 681
Praca w Holandii dla pań - ogórki Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje
Panie od 18-26 roku życia - uprawa
szklarniowa - 75 75 23 230
Praca w Holandii dla pań - pomidory Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje
Panie od 18-26 roku życia - uprawa
szklarniowa - 75 75 23 230
Praca w Holandii dla pań - truskawki Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje
Panie od 18-26 roku życia - uprawa
szklarniowa - 75 75 23 230
Praca w Karpaczu - pensjonat jednogwiazdkowy zatrudni od zaraz panią do
sprzątania pokoju i pomocy w kuchni z
okolic Karpacza. Wymagana wysoka
kultura osobista, dyspozycyjność - 607
445 996
Praca w ochronie - Firma ochrony
zatrudni na stanowisko Pracownika
ochrony Fizycznej. Od kandydatów
oczekujemy: miłej aparycji, niekaralności Praca od zaraz, szkolenia - 667
985 151
Praca w pensjonacie - Karpacz.
Zatrudnię kelnerkę - pokojową do pensjonatu w Karpaczu - 604 287 331
Praca w turystyce - Praca dla organizatorów wypoczynku w górach - noclegi
- 695 996 561
Prace budowlane - zlecę wykonanie kanału samochodowego w
garażu, budynek prywatny, wymiary:
4,20x1,60x1,00 wykop, szalunek, membrana, schodki, oświetlenie, kątownik,
deski 5 cm - 785 770 025
Przedstawiciel handlowy - Firma
budowlana szuka osoby na stanowisko Przedstawiciela handlowego z
doświadczeniem (może być branża
FMCG). Wymagane prawo jazdy kat
B - d.wawszczyk@gmail.com
Przedstawicieli - Firma Temida
poszukuje do współpracy przedstawicieli - agentów ds. odszkodowań z
doświadczeniem, po 30 roku życia - 784
347 925
Przedstawicieli - poszukuje do
współpracy przedstawicieli z doświadczeniem, po trzydziestym roku życia
- 662 040 448
Przyjmę recepcjonistkę - w obiekcie
w Karpaczu - 509 540 158
Przyjmiemy sprzedawcę - Zatrudnimy sprzedawcę do sklepu turystycznego High Land (Campus w C.H.
ECHO). CV proszę składać osobiście
w sklepie - 75 64 287 90
Recepcja - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni Specjalistę ds. marketingu
- 507 051 967
Recepcja + marketing - Pałac Łomnica zatrudni osobę z j. niemieckim do
prowadzenia biura recepcyjno - marketingowego. Wymagane: doświadczenie,
odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne i interpersonalne - marketing@
palac-lomnica.pl

Remont mieszkania - Kompletny
remont mieszkania w Karpaczu. centralne podłogowe gazowe, woda,
łazienka, ściany , podłogi , okna, elektryka, - 695 562 786, 757 122 256
Salon motocykli BMW - poszukiwany
specjalista ds. sprzedaży motocykli i
akcesorium BMW, wykształcenie: min
średnie, prawo jazdy: A, B, język angielski lub niemiecki, dyspozycyjność, CV
na adres:cm.danielrazny@gmail.com
- 501 222 106

Zatrudnimy mechanika - Firma
Ro-Ko CAR SERVICE sp.z.o.o. zatrudni
mechanika pojazdów samochodowych.
Mile widziane doświadczenie zawodowe - 514 800 720
Zatrudnimy ślusarza - Firma
KATION Sp. z o.o. zatrudni ślusarza
konstrukcyjnego. Wym.: doświadczenie
w składania konstrukcji stalowych wg
dok. technicznej. CV na adres praca@
kation.com.pl lub w siedzibie spółki. 075 75 51 697

30 lat - komunikatywny, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, wykształcenie
średnie techniczne - 785 992 271

Dyspozycyjny - prawo jazdy, średnie - podejmę pracę, nawet drobne
roboty - 790 720 811

30 latek - poszukuje pracy najlepiej
w budowlance, jestem dyspozycyjny,
posiadam własne auto i wiele potrafię,
bardzo proszę o jakiekolwiek propozycje - 695 572 413

Elektryk - z doświadczeniem i
uprawnieniami podejmie pracę - 602
198 356, 75 76 10 035

30 latka - z doświadczeniem podejmie
pracę najchętniej w biurze, może być
na umowę zlecenie. Znajomość komputera, j. angielski, prawo jazdy - 660
408 360
33 latek - bez nałogów, dyspozycyjny,
prawo jazdy kat. B samochód osobowy pilnie szuka pracy - 509 478 562
37 lat - kobieta - III rok pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji. Może być jako
pomoc wychowawcy - 880 186 232
Absolwent AWF Wrocław - Podejmie pracę. Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku, prawo jazdy kat.
B, dyspozycyjność - 883 777 085

Samodzielnego kucharza - Hotel
zatrudni z doświadczeniem - 661
689 790

Zatrudnimy webmastera - znajomość XHTML, CSS, PHP, MYSQL.
Zakres prac: layout, animacje Flash,
prezentacje, skrypty PHP Chętnych
prosimy o przesłanie CV i portfolio na
biuro@tenet.info.pl

Serwis internetowy - rozwijający się
serwis cenywmarketach.pl nawiążę
współpracę z przedstawicielem handlowym. Więcej informacji pod adresem
serwis@cenywmarketach.pl

Zatrudnimy zarządcę - Wspólnota
Mieszkaniowa w Karpaczu zatrudni
licencjonowanego Zarządcę. Oferty
karpacz.skalna36@gmail.com - 601
506 842

Sklep odzieżowy - Przyjmiemy młode,
energiczne kobiety do pracy w sklepie
odzieżowym, w Galerii Tesco w Jeleniej
Górze. CV wraz ze zdjęciem i nr tel.
kontaktowego proszę wysyłać na adres
okaysklep@interia.pl - 601 785 202

Zlecę pranie tapicerki - lecę wypranie
tapicerki samochodowej (samochód
osobowy) plastików itp. (cale wnętrze)
mile widziany sprzęt firmy Karcher - 665
677 876

Bardzo szybkie pisanie na klawiaturze - mogę podjąć pracę w miejscu
gdzie wpisuje się dużo danych lub
jakiekolwiek wprowadza do komputera,
b. szybko piszę i dobrze znam się na
komputerach (okolice Lubania, Gryfowa
Śląskiego) - 725 784 514

Zlecę wymianę pompy - vp44 - szukam mechanika, który przełoży mi
pompę wtryskową vp44 w oplu astra II
2.0 dtl, propozycje z ceną i przewidywanym czasem wymiany proszę pisać na
k.robert@poczta.onet.pl

Bezrobotna - zarejestrowana w
PUP - studiuję zaocznie pedagogikę
przedszkolną. Szukam pracy w przedszkolu (może być staż) lub jako opiekunka do dziecka (okolice Piechowic)
- malgoska3_23@o2.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Blacharz samochodowy - z uprawnianiem mag, tig szuka pracy - 793
687 659

Spawacz stali nierdzewnej - Poszukuję spawacza TIG MIG/MAG z
doświadczeniem. Wszelkie informacje
pod numerem telefonu do godziny 20
- 602 377 991
Sprzedawca - osoba zatrudniona na
tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za kompleksową obsługę klienta w
Dziale Rowerowo - Skuterowym. Na
aplikacje czekamy pod adresem rekrutacja@mediaexpert.pl - 672 650 019

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

Sprzedawca do mięsnego - w Jeleniej Górze - 606 991 160

Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906

Sprzedaż okien - Zatrudnię osobę
mającą doświadczenie w sprzedaży.
Praca przy komputerze - 603 370 082

Roboty dekarsko - blacharskie,
ciesielskie, zbrojarskie w firmie lub
prywatnie - umowa o dzieło - 691
301 867

Szklarska Poręba z noclegiem przyjmę kobietę w wieku 25-50 lat na
stanowisko pokojowej oraz pomocy
kuchennej. Warunek - zakwaterowanie
w hotelu - 667 820 416
Szukam fachowców - do tapetowania
+ gładzie agregatem - 512 227 394
Szukam kucharz - Ośrodek Złoty
Potok Resort, 4 km od Gryfowa Śląskiego poszukuje kucharza praca od
01 kwietnia CV proszę wysłać tylko
droga emailową - zlotypr@op.pl - 075
78 471 55
Szukasz pracy? - zostań doradcą
finansowym. Bardzo wysokie prowizje.
Szkolenia, rozwój zawodowy i finansowy. Mile widziane osoby po 30-tce.
CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@
profity.com.pl
Telemarketing - KSON zatrudni
osoby do telepracy kontakt na e-mail:
telepracakson@gmail.com - 511 114
283
Trener technik pamięci - zatrudnimy trenera mnemotechnik. Atrakcyjne warunki współpracy. Preferujemy
wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne. CV i LM prosimy przysyłać
na adres: anna.czyzewska@ceatut.
pl - 661 933 903
Tu Allianz - przyjmę do współpracy
osoby zainteresowane pracą w działalności ubezpieczeniowej i bankowej.
Wymagania: min. 25 lat, wykształcenie
min. średnie, niekaralność. - 603 055
959
Urząd Miasta w Piechowicach zatrudni pracownika ds. ochrony środowiska - 75 75 48 906
Za pomoc w nauce i w domu - za pomoc
w nauce i w prowadzeniu domu nauczę
profesjonalnie gry na pianinie, zasad
muzyki itp. - 608 700 184
Zatrudnię krawcową - do szycia
sukien ślubnych/komunijnych - 75 64
220 31
Zatrudnię krawcową - do szycia
sukni ślubnych/komunijnych - 601
088 775
Zatrudnię mężczyznę - w auto komisie - 508 290 959
Zatrudnię od zaraz na bardzo
dobrych warunkach Piekarzy - Ciastowy
i Piecowy - 516 125 311

Rencista poszukuje pilnie pracy
chałupniczej - 889 979 607 - zibi49@
onet.eu
Murarz z długoletnim doświadczeniem podejmie pracę w budownictwie - prawo jazdy kat. B - 516
048 225
Długopisy - podejmę pracę w
domu - dzwonić po 15 - 697 696 872
Jako ślusarz spawacz - uprawnienia
ponadpodstawowe 10 letni staż w
zawodzie - 503 599 897
Jako pokojowa - kobieta 36 lat - 661
118 739
Kierowca emeryt - szuka dodatkowej pracy z dużą praktyką na
autobusy i ciężarowe, uprawnienia
na przewoź osób - 669 569 669
Małżeństwo podejmie pracę
- z możliwością zamieszkania w
pensjonacie, hotelu jako pokojowa i pracownik techniczny. Mamy
doświadczenie - 697 898 665
Murarz tynkarz - muruję klinkier,
tynkuję, robię ocieplenie, buduję
domki - 663 114 219
Podejmę pracę - panele, regipsy,
przeróbki elektryki, hydrauliki, płytki
- 885 742 245
Podejmiemy pracę - na terenie Niemiec lud Belgii jakąkolwiek - dwóch
mężczyzn - 603 232 928
23 lata - kat B, średnie wykształcenie
- własny auto. Maciej adres e-mail:
macios999@poczta.onet.pl - 721
631 548
23 latka - uczciwa, solidna, dyspozycyjna, ambitna, młoda kobieta szuka
pracy na stałe. Posiadam prawo jazdy
kat. B i motywację do pracy - jjeko@
interia.pl
24 letni, miły - dyspozycyjny, niezależny
pracowity, posiadam orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, nie pale
nie pije, średnie wykształcenie, jestem
w trakcie robienia policealnej szkoły 661 109 205
29 latka - Pracowałam jako sprzedawca,
barmanka, kelnerka, przedstawiciel i
opiekunka do dzieci. Wykształcenie
średnie-ogólne. Czekam na oferty - 666
955 756

Absolwent geografii - podejmie
pracę branży związanej z turystyką lub
ochroną środowiska - 696 441 067
Bardzo potrzebuję pracy - jestem
bezrobotną matką 5’orga dzieci, tonę
w długach bez pracy sobie nie poradzę
- 721 396 723

Budowlaniec - gładzie, malowanie,
panele, regipsy itp. Prawo jazdy kat. B
+ auto - 508 770 483
Chętny do pracy - nawet ciężką
fizycznie za rozsądne pieniądze - 693
921 173
Długopisy - podejmę pracę - W
DOMU - DZWONIĆ PO 15 - 697 696
872
Do kancelarii tajnej - ukończone szkolenia z ustawy o ochronie informacji niejawnych, do biura, administracji, agencji
itp. Oferty na e-mail: mutant69@op.pl
Do renowacji mebli - uczciwa, pracowita osoba podejmie zatrudnienie przy
renowacji lub produkcji mebli- od zaraz.
Może być staż lub część etatu. Kontakt:
mglinka2@10g.pl lub 519-166-986 519 166 986
Dobry budowlaniec - 30 letnim stażem
w budowlance do pracy na budowie lub
coś w tym zawodzie, ewentualnie pilnowanie obiektów - 75 76 71 154
Dodatkowa - 17 latka podejmie
pracę popołudniami - 664 669 238
Dodatkowa prace - dwa razy w
tygodniu lub na weekendy - 075 64
690 21
Dodatkowej - gastronomia, sprzątanie. Kobieta lat 29 po technikum
gastronomicznym - 783 747 045
Dodatkowej lub stałej - umiejętności
kładzenia kafelek, paneli, szpachlowania, malowania itd. - 697 200 025
Dorywczą - Podejmę dorywczą
prace np. roznoszenie ulotek (teren
Karpacza), posiadam prawo jazdy
kat. B oraz własny samochód - 782
054 001
Dorywczą przy roznoszeniu ulotek
- na terenie Jeleniej Góry lub Cieplic 661 626 237
Doświadczony kierowca - wiek 29
lat duże doświadczenie w prowadzeniu
aut dostawczych. b. dobra topografia
miasta i okolic. Niekarany, dyspozycyjny, bez nałogów. Prawo jazdy kat.
B, B+E - 695 924 988
Dowolna praca w JG - prawo jazdy
kat. B, młody, komunikatywny, pracowity, najchętniej w weekendy lub
popołudniami - 603 485 084
Dwóch panów - w średnim wieku
zmotoryzowanych podejmie się rożnych
prac - 667 264 181
Dyspozycyjna kobieta - podejmie
pracę sprzątanie, pokojowa, pomoc
kuchenna - 518 654 980
Dyspozycyjny - młody 28 lat prawo
jazdy kat. B uprawnienia na wózki jezdniowe, bez nałogów - 695 098 702

Elektryk C + E - 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
Elektryk lub kierowca - poszukuję
pracy dodatkowej tzn. od godz. 16
pn. – pt. oraz weekendy jako kierowca
Kat. B lub jako elektryk ( Uprawnienia
SEP E ) Kontakt Tel. lub adres E-mail:
Wydra91@gmail.com - 510 949 490
Energiczna - Pracowałam za granicą
jako opiekunka. Jestem energiczna,
operatywna. Łatwo nawiązuje kontakt
z ludźmi. Znajomość kasy fiskalnej, kat.
B, dyspozycyjność. - 693 578 415
Fizyczny, bądź inny - 21 latek podejmie pracę jako pracownik fizyczny bądź
inny - 796 337 901
Franczyza - sieć sklepów - Duże
przedsiębiorstwo z branży spożywczej
zaprasza do współpracy sklepy detaliczne - 600 950 471
Gastronomia - na kuchni jako
pomoc kuchenna na weekendy posiadam również prawo jazdy kat. B - 725
395 556
Gastronomia - Szukam pracy jako
kucharz, szef kuchni. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie
- 500 297 685
Hydraulik - podejmę pracę jako
hydraulik - wszystkie systemy i uprawnienia - 666 810 257
Informatyk - mam 21 lat po technikum informatycznym szukam pracy
w okolicach Jeleniej Góry, Lubania
związanej z komputerami, serwis
PC, kafejka internetowa lub coś z
odbieraniem telefonów itd. Pilnie - 725
784 514
Inżynier - Inżynier elektronika i telekomunikacja podejmie pracę w branży
IT lub telekomunikacja. Prawo jazdy kat.
B, 24 lata - 600 213 729
Inżynier na staż - Inżynier Elektronik
upr. SEP E+D podejmę staż/pracę
zawody techniczne - 503 169 359
Jako hydraulik - podejmę pracę - 5 lat
za granicą - 756 474 260
Jako kierowca - kat. B + E, C + E,
może być dorywczo, także prywatnie.
Lubię jeździć, dbam o auto, wszystkie
badania i kurs przewozu rzeczy - 669
571 943
Jako kierowca - posiadam prawo jazdy
kat. B i C - 667 315 640
Jako kierowca - kat. A, B, C, D, E,
- zaopatrzeniowiec, pracownik budowlany, wiek 55 lat, dyspozycyjny. Jelenia
Góra i okolice - 757 671 154
Jako pokojowa - kobieta 36 lat - 661
118 739
Jako pracownik fizyczny - od zaraz 518 581 783
Jako sprzedawca - kasjerka - posiadam doświadczenie, jestem dyspozycyjna - 792 796 720
Jako stróż - emerytowany policjant
poszukuje pracy może być chałupnictwo - 692 885 264
Jako ślusarz 12 lat praktyki - lub za
granicą, Holandia, Niemcy, praktyka
w szklarni, prawo jazdy kat. B - 605
517 312
Jako ślusarz spawacz - uprawnienia
ponadpodstawowe 10 letni staż w
zawodzie - 503 599 897
Kat. B - jako kierowca, mam 30 lat, bez
nałogów - 782 370 885
Kat. B - wykształcenie średnie, młody,
dyspozycyjny komunikatywny - 665
304 505
Każda praca - mężczyzna 23 lata,
podejmę się każdej pracy, najlepiej
fizycznej. Pełna dyspozycyjność, od
zaraz - 518 853 651
Każdą pracę - średnie, lat 35 prawo
jazdy kat B. Podejmę Każdą prace
sprawny fizycznie, doświadczenie w
handlu, budownictwie, reklamie, marketingu - 502 538 727
Kelner - barman - doświadczenie
w pracy, języki obce: włoski, angielski
oraz podstawy niemieckiego, dyspozycyjność, mila aparycja, obsługa kasy
fiskalnej, systemu SOGA, podejmę
pracę od zaraz - 517 353 073
Kelnerka od zaraz - doświadczenie
zawodowe, gwarantuje kreatywność,

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Młody dyspozycyjny - lat 22, prawo
jazdy kat. B, A w trakcie - 697 103 586

komunikatywność, solidność, dobra
znajomość języka niemieckiego - 724
124 242

Krojczy - podejmę pracę w szwalni
jako krojczy, 5 letnie doświadczenie,
wszystkie materiały - 781 024 312

Kelnerka/recepcjonistka wieloletnie doświadczenie w zawodzie,
obsługa wesel, grup, biegła znajomość
języka niemieckiego (zaawansowany)
i angielskiego, szukam pracy stałej na
terenie Jeleniej Góry - 667 988 479

Kucharz - bardzo potrzebuję pracy
jako pomoc kuchenna - garmażer na
terenie Jelenia Góra - Cieplice mężczyzna lat 28 - 513 048 307

Młody solidny - podejmie się, każdej pracy przydomowej w soboty,
niedzielę lub w tygodniu po 15.30 np.
odśnieżanie, zrzucanie węgla itp. - 500
219 607

Kucharz – ok. 3 lat doświadczenia
w kuchni włosko-polskiej najchętniej w
Jeleniej Górze lub okolice (z zakwaterowaniem) - 783 561 571

Młody technik mechanik - podejmę
każdą pracę niekoniecznie w zawodzie.
Posiadam prawo jazdy kat. B - 782
358 636

Kurier - podejmę pracę z własnym
autem - 664 810 257

Młody z grupą kat. B - 25 lat dyspozycyjny, obsługa komputera wykształcenie wyższe, komunikatywność - 667
219 784

Kierowca - z samochodem VAN 7
miejsc - 603 363 959
Kierowca B - jako kierowca, posiadam doświadczenie, mam 34 lata i
jestem dyspozycyjny, znam okolice
do 150 km w około Jeleniej, ponieważ
jeździłem w hurtowni piwa 2 lata - 794
373 778
Kierowca B, C - posiadam duże
doświadczenie w transporcie krajowym
i międzynarodowym, prawo jazdy kat
B,C, dobra znajomość języka angielskiego - 697 990 390
Kierowca B, C magazynier - poszukuje pracy jako kierowca - magazynier
- pomocnik kierowcy, dyspozycyjny
- 505 288 212
Kierowca B, C, C + E - 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, T - dyspozycyjny,
odpowiedzialny, młody kierowca podejmie się każdej pracy, na stałe i dorywczo
- 796 852 795
Kierowca C + E - 28 lat kurs na
przewóz rzeczy, aktualne badania 3 lata
doświadczenia na trasach krajowych 791 157 799
Kierowca C + E - od zaraz - 662
219 248
Kierowca C + E - wiek 36 lat, 5 lat
praktyki w transporcie międzynarodowym, karta kierowcy, przewóz rzeczy,
badania - ADR + cysterny - 502 188
655
Kierowca emeryt - szuka dodatkowej
pracy z dużą praktyką na autobusy i
ciężarowe, uprawnienia na przewoź
osób - 669 569 669
Kierowca kat. A, B, C, T - wiek 55
lat, wykształcenie średnie, technikum,
monter aparatów i układów hydraulicznych, C - brak kursu na przewóz rzeczy
- 721 667 199
Kierowca kat. B - podejmę pracę
jako kierowca - 691 975 674
Kierowca kat. B, C - dyspozycyjny,
podejmę pracę jako kierowca ciężarówki lub busa posiadam świadectwo na
przewóz rzeczy - 602 791 087
Kierowca kat. B, C, E - podejmę
pracę w jako kierowca, posiadam aktualne badania lekarskie, uprawnienia na
wózki widłowe i przewóz rzeczy oraz
kartę kierowcy. duże doświadczenie,
preferowana praca w granicach Polski
- 669 409 286
Kierowca kat. C - szukam pracy jako
kierowca - 695 029 705
Kierowca z samochodem - B, C
szuka pracy, dodatkowo dysponuje
zadbanym Mercedesem 124 - 792
171 410
Kierowca zawodowy - B, C, D, E
podejmie stałą pracę lub na skoczka.
Kurs na przewóz rzeczy + digital tacho
+ badania lekarskie, psychologiczne +
uprawnienia na wózek widłowy + własny
bus blaszak max (nie interesuje mnie
kurierka) - 515 604 999
Kobieta - 28-letnia kobieta z doświadczeniem w handlu, szuka pracy,
wykształcenie średnie, j. angielski, b.
komunikatywna o miłej aparycji - 605
274 196
Kobieta - w średnim wieku, wykształcenie średnie - 667 264 181
Kobieta 25 lat - mgr zarządzania i
marketingu, szukam pracy biurowej
lub innej na terenie Jeleniej Góry anna22r@wp.pl
Kobieta 30 lat - podejmie pracę popołudniami lub w weekendy (doświadczenie w handlu) - 726 883 262
Kobieta i mężczyzna - Para 18 i 21
lat, szukają pracy na lipiec - sierpień
za granicą, przy kwiatach, szklarnia
itd. Holandia, Dania, Francja. ashleycia@op.pl
Kobieta poszukuje pracy - od zaraz
do 14 marca. Biorę każdą robotę - 788
400 210
Konserwator malarz - pomocnik
budowlany - Karpacz - 667 456 330

Kurier kat. B, C - podejmę pracę jako
kurier posiadam własne auto z instalacją gazową - 724 465 861
Małżeństwo - szukamy pracy w
Niemczech do opieki nad osobami starszymi w jednym domu - 725 516 660
Małżeństwo podejmie pracę - z
możliwością zamieszkania w pensjonacie, hotelu , jako pokojowa i pracownik
techniczny. Mamy doświadczenie - 697
898 665
Mam 17 lat - Poszukuje pracy na
weekendy. Przyjmę każdą ofertę, którą
jestem w stanie zrealizować, jestem
ambitny. Przyjmę nawet najcięższą
pracę tele.jg@buziaczek.pl - 500 481
799
Mam 21 lat - Wykształcenie średnie.
Znajomość kasy fiskalnej - pilnie poszukuje pracy. Jestem osobą zaradną,
pracowitą, sumienną, szybko uczącą
się, od zaraz - 661 279 210
Mechanik - mechanik z bardzo dobrą
znajomością branży podejmie pracę od
zaraz, dyspozycyjny czasowo, bardzo
dobra znajomość silników diesla - 661
114 934
Mechanik samochodowy - pilnie na
cały etat, mam doświadczenie - 695
624 910
Mechanik wulkanizator - podejmę
pracę - bodekx75@o2.pl - 661 717
183
Mężczyzna 26 lat - po studiach,
szybko uczący się - inteligentny. Prawo
jazdy B, C - 601 491 237
Mężczyzna 27 lat - wykształcenie
średnie. Doświadczenie w mechanice samochodowej, kierowca kat. B,
elektronik. Zawody preferowane, choć
niekoniecznie - szybko przyswajam
wiedzę - 888 224 741
Mężczyzna 28 lat - 723 741 479
Mężczyzna 40 lat - kierowca kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe, murarz,
tynkarz, budowlanka - od zaraz - 722
148 741
Mężczyzna lat 24 - prawo jazdy kat.
B, z własnym autem, po wojsku, bez
nałogów, chętnie się przyuczę jako
pomocnik w rożnych branżach - 767
28 77 lub 607 729 454
Mężczyzna lat 59 - szuka pracy
jako kierowca, transport. Jestem na
zasiłku przedemerytalnym. Jak również
mogę podjąć różne prace dodatkowe.
Posiadam prawo jazdy kat. A, B, C, D,
E - 506 841 859
Młoda dziewczyna - 24 lata - z
wykształceniem wyższym ( Zarządzanie
i Marketing) doświadczenie w handlu,
w pracach biurowych, bdb. znajomość
komputera, prawo jazdy kat. B - 781
024 273
Młoda, dyspozycyjna 24 letnia poszukuje pracy jako pokojówka w
Jeleniej Górze - 518 647 986
Młody - 20 latek poszukuje pracy, znajomość obsługi komputera, doświadczenie w sprzedaży - 605 912 183
Młody - poszukuje pracy w charakterze, pomocnik przy wykończeniach
wnętrz - 793 630 878
Młody 22 lata - średnie wykształcenie,
prawo jazdy kat. B, nowoczesny magazynier + obsługa wózka widłowego,
obsługa kasy fiskalnej, minimum sanitarne podstawowy kurs komputerowy
- 795 735 694

Młody, dyspozycyjny mężczyzna - z
wykształceniem średnim, prawem jazdy
kat. B, umiejętnością obsługi komputera
pilnie podejmie pracę - 793 212 533
Młody, kat. B od zaraz - Uczeń
zaoczny na 1/2 etatu lub w innym
wymiarze, obsługa komputera, prawo
jazdy kat. B, samochód. Doświadczenie
w handlu, spedycji oraz dowozu. Dobra
znajomość topografii miasta J.G. i okolic. - 665 209 669

Opiekun kolonijny - opiekun / wychowawca kolonijny podejmie pracę - 696
441 067

Poszukuję pracy - 22 lata, kobieta.
Doświadczenie na stanowisku recepcjonistka - 696 338 684

Opiekun turystyczny - [rezydent]
podejmie pracę w obiekcie turystycznym, doświadczenie w kontaktach z
turystami, również doświadczenie jako
konserwator, znajomość prac budowlanych, prawo jazdy - 695 996 561

Poszukuję pracy - mam doświadczenie z kasą fiskalną - 791 722 145

Pełna dyspozycyjność - doświadczenie w: stolarstwie meblowym,
panele, podłogi drewniane, barman,
sprzedawca. Zdolności manualne, kat.
„B” - 606 252 219
Piekarz - z kilkunastoletnim stażem
szuka pracy - 781 951 965
Pilnie podejmę pracę - jako kucharz
lub pomoc kuchenna - 667 022 785
Pilnie podejmę pracę - prawo jazdy
kat. A, B, C, D. Pełna dyspozycyjność
- 723 601 449
Pilnie poszukuję pracy - od marca br. w charterze menedżera obiektu handlowego, hotelowego, restauracji, ośrodka
wczasowego itp. - 507 932 248

Młody, kat. B,D - posiadam certyfikat do rzeczy niejawnych, możliwość
uzyskania uprawnienia na broń palną,
poszukuje pracy (stały etat) możliwość
osobistej ochrony lub inne propozycje
- 661 497 056

Pilnie z grupą - kobieta 42 lata z
orzeczeniem o niepełnosprawności
podejmie prace od zaraz (sprzątanie - doświadczenie w prowadzeniu
urządzeń sprzątających, pilnowanie
dziecka) - 502 913 031

Monter stolarki PCV - szukam pracy
jako monter stolarki PCV parapetów,
rolet, mam doświadczenie - 697 365
608

Plastyk, grafik - artysta plastyk
(uprawnienia pedagogiczne), grafik
komputerowy szuka pracy - 511 331
278

Murarz po 40 - szukam pracy jako
murarz lub przy pracach wykończeniowych - regipsy, gładzie, wykonam również instalację elektryczną, hydrauliczną
w miedzi, kanalizacyjną i inne prace
ogólnobudowlane - 501 660 776

Podejmę dodatkową pracę - posiadam prawo jazdy kat. B - 607 364 926

Murarz tynkarz - muruję klinkier,
tynkuję, robię ocieplenie, buduję domki
- 663 114 219
Na budowę, kat. B - 24 latek, własne
auto, bez nałogów, jako kierowca, lub na
budowę jako pomocnik - 695 475 628
Na weekendy - podejmę prace na
weekendy i dni wolne od szkoły, uczeń
20 lat, prawo jazdy, znajomość kasy 721 326 068
Najchętniej jako chemik - posiadam
wieloletnie doświadczenie, jestem
gotowa podjąć każdą prace ( sprzątanie, opieka, pokojówka) - 782 976 109
Najlepiej stałą pracę jako kierowca
magazynier lub innej prawo jazdy kat B,
D, uprawnienia na wózki widłowe, 27 lat
bez nałogów - 605 038 511
Nastolatka szuka pracy - bardzo
odpowiedzialną, która poszukuje pracy
po szkole i na weekendy. Przyjmę każdą
propozycję e-mail:mirela01@onet.eu 506 851 932
Nauczyciel przedszkola - doświadczenie, ukończone studia wyższe,
posiadam zdolności plastyczne - 783
474 277
Nauczycielka - mgr kształcenia
wczesnoszkolnego z wychowaniem
przedszkolnym szuka pracy na terenie
Jeleniej Góry - 509 322 664
Obecnie studiuję na 1 roku - zarządzania na UE w Jeleniej Górze, j.
niemiecki - komunikatywny, kurs na
opiekuńczo - wychowawczy. Podejmę
prace jako sekretarka, recepcjonistka
itp. - 600 473 136
Od zaraz - 50 lat, bezrobotny z grupą,
średnie, dyspozycyjny, niezależny,
duże doświadczenie, prawo jazdy, kilka
szkoleń i kursów - 792 231 058
Od zaraz - chałupniczej - sezonowej 726 006 717
Od zaraz - jako sprzedawca, barmanka,
kelnerka, proszę dzwonić wieczorem 602 127 703
Od zaraz - mężczyzna, prawo jazdy kat.
B, C - 696 922 827
Od zaraz - podejmę pracę na stanowisku kelnerka, barmanka oraz pomoc
kuchenna - 726 574 174

Młody 26 lat - ambitny, zaradny, znajomość komputera i otwarty na wiele
nowych zajęć, nie pijacy, dyspozycyjny
GG 249293 - 669 551 714

Od zaraz - pracowita, odpowiedzialna
w gastronomii lub w innej dziedzinie.
Podstawy niemieckiego, obsługa komputera, kasy fiskalnej - 723 699 359

Młody 30 lat - poszukuje pracy w
branży budowlanej: tynki, regipsy,
elewacje, prace wykończeniowe i inne.
Znajomość obsługi koparko ładowarki i
ładowarki itp. Fadroma bez uprawnień
- 665 833 159

Operatywny, ambitny - student
(zaoczny 3 rok), budownictwa Politechniki Wrocławskiej, doświadczenie w
hydraulice oraz pracy przy wznoszeniu
budowli, prawo jazdy, własny samochód
- 661 522 201

Młody chętnie dorobi - 21 lat rzetelny,
punktualny niebojący się pracy szuka
dodatkowej pracy w godz. 16:00 - 24:00
i w weekendy od 8:00 do 22:00 - 609
284 057

Opieka w Niemczech - Kobieta lat
50 poszukuje pracy jako opiekunka
osób starszych na terenie Niemiec.
Długoletnie doświadczenie, j. niemiecki
komunikatywny - 516 728 033

Podejmę każdą pracę - mam 35 lat,
doświadczenie na budowach w kraju
i zagranicą, przy wycince drewna ze
znajomością języka angielskiego [niepijący] podejmę każdą fizyczną - 782
565 046
Podejmę każdą pracę - znajomość
obsługi komputera w stopniu b. dobrym,
język angielski w stopniu komunikatywnym. Wykształcenie średnie. 23
lata - adres e-mail: mcjackob@gmail.
com - 660 061 243
Podejmę pracę - kilkuletnie doświadczenie zawodowe z zakresu pracy
hotelarskiej zarówno kelnerskiej i
recepcyjnej - 728 910 326
Podejmę pracę - m.in. opiekunka,
pomoc domowa, pokojówka - Karpacz,
Jelenia Góra i okolice - 693 232 794
Podejmę pracę - poprowadzę
pensjonat lub dom wypoczynkowy
(doświadczenie w prowadzeniu tego
typu obiektów) andrzej637@op.pl
Podejmę pracę - szukam pracy m.in.
opiekunka, pomoc domowa, praca
dodatkowa, a także czekam na inne
oferty - 668 365 005
Podejmę pracę - w weekendy (sprzątanie, pomoc kuchenna i kelnerska)
- 783 746 830
Podejmę w budowlance - posiadam
doświadczenie w wykończeniówce i
remontach, wiele lat pracy w tym fachu
poza granicą, prawo jazdy - 725 637
220 lub 75 75 533 66
Podejmiemy pracę - czterech mężczyzn - 880 370 837
Podejmiemy pracę - na terenie
Niemiec lub Belgii jakąkolwiek dwóch
mężczyzn - 603 232 928
Pokojowa - młoda, dyspozycyjna,
pracowita, prawo jazdy kat. B, mam
doświadczenie - 722 053 915
Pokojowa - na terenie Karpacza 694 315 156
Pokojówka - 100% uczciwość i
pracowitość - 796 858 784
Pomoc kuchenna - mam doświadczenie jako kucharz 4 lata - 667 417 496

Poszukuję pracy - średnie wykształcenie, obsługa komputera, znajomość
programów graficznych, własny sprzęt
foto wysokiej jakości, doświadczenie
w prowadzeniu firmy odzieżowej - 600
227 074
Poszukuję pracy - w zawodzie dekarza. Mam wieloletnie doświadczenie
zawodowe. Posiadam również prawo
jazdy kat. B, T e-mail: mharas@poczta.
fm - 721 321 103
Praca - 34 lata mężczyzna - każdą
pracę - 721 067 817
Praca biurowa - młoda (23 l.), dyspozycyjna, pracowita, z wykształceniem
administracyjnym, znajomość obsługi
komputera, pakietu Office, prawo jazdy
- 605 678 032
Praca dodatkowa - poszukuję dodatkowej pracy - 607 370 615
Praca fizyczna - 20 lat popołudniami
i w weekendy - 726 753 962
Praca na weekendy i inne święta np.
w sprzedaży, pubie lub restauracji - 692
871 582
Praca na weekendy - ukończone
18 lat, obecnie uczę się na kierunku
gastronomicznym, poszukuję pracy
jednozmianowej - 693 217 736
Praca od 16 - 24 - dodatkowa - bez
nałogów książeczka sanepidowska rzetelny szuka pracy gdziekolwiek nawet
na kilka dni - 609 284 057
Praca od zaraz - młody, komunikatywny 20 latek podejmie każdą pracę
- 607 729 291
Pracowity - mężczyzna 44 lata
podejmie każdą pracę w kraju lub
zagranicą - 604 147 034
Pracownik budowlany - pilnie
poszukuję pracy na budowie ( płytki,
regipsy, malowanie, gładzie, panele
itp.)Doświadczenie 5- cio letnie - 781
957 538
Pracownik fizyczny - od zaraz
podejmę się prac porządkowych,
pośniegowych. - 501 780 217
Prawo jazdy kat. B, C - oraz uprawnienia na przewóz rzeczy. Jestem
doświadczony i dyspozycyjny - 600
055 024
Prawo każdy B - jako kierowca okolice Świeradowa Gryfowa - 605
516 596
Programista WWW - doświadczony
programista Web szuka pracy. B. dobra
znajomość (X)HTML, CSS, PHP (OOP),
JavaScript, Symfony, systemu Linux.
Doświadczenie w tworzeniu portali internetowych. email: whoami@aol.pl
Przyjmę każdą pracę - Przyjmę
każdą pracę - 791 530 099
Reklama na samochód - przyjmę
reklamę na samochód - kolor czarny,
Vectra B. szczegóły kierować wyłącznie
na kris@friend.pl - 660 683 791
Robotnik budowlany - podejmę
pracę od zaraz - 796 567 677
Samochód z kierowcą - skórzana
tapicerka klimatyzacja, wszystko w
wygodnej Leganzie wyjazdy służbowe i
nie tylko - dyskrecja - 609 801 496
Samodzielna kucharka - samodzielna kucharka z doświadczeniem
szuka pracy - 601 392 603
Spawacz - podejmę każdą pracę 785 635 647
Spawacz + wózki widłowe - jestem
dobrym spawaczem z uprawnieniami
111-135-136, ponadto posiadam uprawnienia na wszystkie rodzaje wózków
widłowych - 884 100 673
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Student na weekendy! - Podejmę
każdą pracę na weekendy. Kat. B,
mobilność, książeczka sanepidowska
- 663 533 394
Student PWR, prawo jazdy A, B, C, E
- doświadczenie na busach z przyczepą
i solówkach. Posiadam wszystkie dokumenty i badania. Podejmę pracę jako
kierowca i nie tylko. - 507 287 927
Studentka - (dziennie) szuka pracy
- 605 517 339
Studentka - 20 lat szuka pracy na
weekendy prawo jazdy kat. B, komunikatywna - 691 552 616
Studentka - studentka pierwszego
roku pedagogiki podejmie pracę (sprzątanie, opieka nad dzieckiem, praca w
sklepie i inne). Kontakt pod mailem
nameless8@gmail.com - 669 645 655
Studentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej - V rok poszukuje pilnie pracy nie
koniecznie w swoim zawodzie doświadczenie: praca w sklepie gastronomia
praca biurowa - 513 194 355
Studentka studiów zaocznych - na
kierunku architektura krajobrazu podejmie pracę związaną z zawodem lub jako
pomoc biurowa - 791 059 150
Szukam każdej pracy - technik żywienia - 793 935 722
Szukam pracy - 17 latka - 504 333
670
Szukam pracy - doświadczenie:
obsługa klienta, obsługa ratalna, spec.
do spraw reklamacji, prowadzenie
dokumentacji wew.(praca w salonie
AGD RTV) kobieta 26 lat - 889 075
177
Szukam pracy od zaraz - jako pomocnik, do wykończeniówki do odśnieżania,
jestem nie pijacy, sumienny, pracowity
- 790 147 796
Ślusarz spawacz - 42 latek - 22 lata
praktyki w zawodzie złota rączka - 661
869 250
Technik ekonomii - szukam pracy w
biurze lub w handlu - 757 552 456
Technik telekomunikacji - monter
TVK- 32 lata, doświadczenie w pracy
w magazynie i na produkcji prawo j. B,
C - 609 424 077
Tynkarz maszynowy - z doświadczeniem podejmie pracę - 889 048 894
Uczeń 18 lat - poszukuję jakiejkolwiek
fuchy, dorobku - Lubię budować, remontować, majsterkować, jeździć. Przyjmę
każdą ofertę, którą jestem w stanie
zrealizować - 721 396 723
Ulotki od zaraz - rozniosę ulotki od
zaraz na terenie Jeleniej Góry. Dyspozycyjność - 783 032 773
Ulotki od zaraz - rozniosę ulotki od
zaraz. Dyspozycyjność! - 695 828 601
Umowa o dzieło, zlecenie - 25 lat,
prawo jazdy kat. B, C - operator wózków
widłowych, książeczka sanepidowska,
znajomość komputerów i jęz. ang podejmę pracę - 725 094 434
W systemie jedno zmianowym wykształcenie średnie, wiek 29 lat,
doświadczenie w handlu - 792 183
918
Weekendy PT-ND - studentka anglistyki podejmie prace na weekendy,
doświadczenie w kelnerstwie - 514
673 953
Wiek 22 lat - posiadam uprawnienia
do kierowania wózkiem widłowym a
także na wymianę butli LPG dodatkowe
kwalifikacje to prawo jazdy kat. „B”
Wykształcenie średnie - 603 176 625
Wyższe pedagogiczne - prawo jazdy,
kursy, doświadczenie jako barmanka/
kelnerka, hostessa, opiekunka, przedszkolanka, terapeutka, recepcjonistka,
księgowa - 502 613 830
Z grupą inwalidzką - mężczyzna 27
lat, grupa inwalidzka, prawo jazdy B,
C, uprawnienie na przewóz rzeczy,
operator koparko-ładowarka szukam
pracy stałej, dorywczej - lopinka@op.pl
- 516 067 822

Pomoc w domu - sprzątanie - uczciwa,
pedantyczna, tolerancyjna kobieta- wiek
50 lat, posprząta dom lub mieszkanie,
ugotuje domowe posiłki, pomoże w
opiece nad starszą osobą - 794 969
874

Sprzedawca - popołudniami - 660
725 384

Pomocnik - Na budowie lub zbrojarza - ogólnie związane z budową, też
mogę pracować jako stróż w Karpaczu
lub jego okolicach w Mysłakowicach lub
jego okolicach - 721 276 724

Sprzedawczyni - podejmę pracę w
sklepie obuwniczym, odzieżowym, bądź
na podobnym stanowisku. Znajomość
kasy fiskalnej, komunikatywność, miła
aparycja - 511 692 472

Posiadam prawo jazdy - kat. B - 500
406 928

Stróż, konserwator - parkingowy lub
inna, szukam pracy na terenie Karpacza
- 693 659 150

Złota rączka - 52 latek podejmie
pracę - konserwator, stróż, pomoc na
recepcji, znam język niemiecki, wstawię
okna, drzwi, instalacje, WC, kafelki - 607
320 924

Student i technik - Student UE w
Jeleniej Górze Technik hotelarstwa,
podejmie pracę na terenie Jeleniej
Góry e-mail: bartoszkazmierski@gmail.
com - 503 330 591

Złota rączka - podejmę w pensjonacie, hotelu itp. znam budowlankę,
hydraulikę, trochę stolarki i elektryki,
nie naprawiam telewizorów, mam prawo
jazdy i samochód - 725 637 220

Poszukuję osoby z zarobkami - do
pomocy kredytowej ja daje swoją
hipotekę potrzebuje 50 tys. za pomoc
płace 10 tys. i sama spłacam kredyt,
bo nie chcę stracić domu wartego 350
tys. - 794 712 118

Sprzedawczyni - jako kasjerka
sprzedawca, posiadam znajomość kas
fiskalnych, jestem komunikatywna,
szybko się uczę - 501 466 936

Złota rączka - 28 lat - szukam do pensjonatu, hotelu, domu wczasowego lub
zupełnie coś innego, co da adekwatnie
zarobić do wykonywanej pracy - 722
246 498
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ZŁOTA rączka - poszukuję dodatkowej
pracy na weekendy, prace domowe jak
również koszenie trawy, cięcie i rąbanie
drzewa opałowego -jako złota rączka,
wiek 33 lata, prawo jazdy, mogę dojechać - 600 063 242

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
BEZ pośredników 2 pokoje - Zabobrze II
lub III do 130 tys. Parter/I piętro lub blok
z windą do odświeżenia, bądź małego
remontu - 600 111 323
DOM do remontu - może być do kapitalnego w okolicy Jeleniej Góry, z działką
min. 1000 m2 w rozsądnej cenie! - 791
235 343
DZIAŁKĘ budowlaną - uzbrojoną w
bliskiej okolicy Jeleniej Góry - 793
310 727
MAŁY domek - w okolicy Jeleniej Góry
na raty do remontu - 510 285 126
MIESZKANIE - do 40 m2 lub kawalerkę
do remontu gotówką - 514 000 838
NOWE, małe mieszkanie - kupię małe
mieszkanie 2 pokoje do 40 m2 - nowe
- 509 908 822
STRYCH do remontu - w JG lub okolicach - 721 461 421

OG£OSZENIA
SPRZEDAM lub wynajmę bliźniaka Cieplice, niedrogo - 603 139 918
NOWY dom - Jeżów do wykończenia
na działce 13,5 ara. Dobra lokalizacja
- 603 139 918
DZIAŁKA Jeżów - media słoneczna
16,5 ara - 603 139 918
DOM wolnostojący 167 m2 - działka
500 m2 w Piechowicach ul: Boczna
5 - 480 tys. bez pośredników - 725
500 162
SPRZEDAM lub zamienię na miększe
mieszkanie własnościowe, 2 pokoje
37 m2 po podłodze + ogródek , II piętro, niski czynsz - 722 065 514
MIESZKANIE 72 m2 do małego
remontu z możliwością adaptacji
strychu - 728 483 465
MIESZKANIE 3 pokojowe z ogródkiem - cena 165 tys. - 75 76 72 143
304834. 115 000 zł mieszkanie - 2 pokojowe, 35 m2, położone na pierwszym
piętrze w kamienicy, w centrum Jeleniej
Góry. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
302362. 155 000 za 48 m2 - mieszkanie, 2 pokojowe, drugie piętro w bloku
na Zabobrzu I. Cena do negocjacji. NŻ
Lic 8032 - 667 219 752

ZABOBRZE 4 pokojowe - zdecydowany klient z gotówką nr lic. 5877 - 515
285 788

302359. 170 000 zł 3 pokoje - mieszkanie rozkładowe, na trzecim piętrze w
bloku na Zabobrzu I. NŻ Lic 8032 - 667
219 752

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

304800. 2 pokoje na Zabobrzu III II-piętro po remoncie Nr Lic. 5877 - 515
285 788

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

304930. 2 pokojowe JG - nowoczesny
apartament blisko centrum Jeleniej
Góry na parterze z ogrodem 1340 m2.
Powierzchnia 55 m2 - lic. 3059 - 600
434 800

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

303237. 2 pokojowe na Kiepury - bardzo ładnie wykończone mieszkanie
dwupokojowe z dużym balkonem z
widokiem na góry. Niski czynsz! W cenie
zabudowa kuchenna i szafa Indecco
L:5524 - 600 406 805

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
DUŻE mieszkanie - pilnie, do remontu
w Cieplicach - 660 312 499

303732. 2 pokojowe piękne - JG mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej
Górze okolica Małej Poczty, mieszkanie
po generalnym remoncie z aneksem
kuchennym. lic. 3059 - 602 727 242
303157. 2 pokojowe Zabobrze 2 - ul.
Moniuszki, 35 m2, duży balkon, Pelkom
lic. zaw. 10750 - 501 18 1875
302534. 200 tys. za 63 m2 na Kiepury
- na Zabobrzu III za cenę 200 tys.!
Nie wymaga nakładów ﬁnansowych.
IV piętro, duży balkon z widokiem na
zieloną część Zabobrza - Lic. 5524 600 406 805
302367. 280 000 zł dom - wolnostojący, poniemiecki, wyremontowany, z
ładnym ogrodem, i pomieszczeniami

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

gospodarczymi, 7 km od Jeleniej Góry.
Cena do negocjacji. NŻ Lic 8032 - 667
219 752

304814. Cieplice 50 m2 - 3-pokojowe,
IV-piętro, słoneczne, rozkładowe- 180
000 tys. - 515 285 788

302411. 38 m2 - Grota Roweckiego
- mieszkanie dwupokojowe z dużym
balkonem po kapitalnym remoncie
w doskonałej lokalizacji spokojnego
osiedla. Cena 145 tys. zł Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308

304989. Dom 378 tys. - w okolicy Jeleniej Góry, po częściowym remoncie, na
działce 600 m2, Nr lic. 9482 Pelkom
- 606 405 109

305024. Nowe mieszkania Cieplice
dla wymagających, przy powstających
Termach Cieplickich obok Biedronki
Pod Koroną ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, balkony,
parki, 7 okien na mieszkanie - info@
dom-pol.com

304469. Dom Maciejowa - 180 m2
dwa garaże, wanna z hydromasażem,
sauna, ogród - 600 tys. Karolina Misiewicz os. odp. zaw. Dominika Stępień
- Cichońska lic. 5627 - 514 600 105

303816. Nowy dom 560 tys. - Dom
w zabudowie bliźniaczej, dz. 560 m,
salon, 4 sypialnie. Blisko Jeleniej Góry
- Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
508 308

303294. Dom o wielkim potencjale
- Wolnostojący 245 m2 wraz z wolnostojącym budynkiem gospodarczym 76
m2,w okolicach Jeleniej Góry - 608 476
183 i 608 021 872

303166. Nowy dom w Jeleniej - 147 m2
powierzchni, sprzedawany w standardzie developerskim, działka 650 m2,
pełne media - Lic. 5124 - 603 491 335

303693. 4 mieszkania - w Cieplicach o
powierzchni 40.35 m2 i 49.05 m2 na I
piętrze do wykończenia. Mieszkanie o
powierzchni 91,37 m2 i 174,65 m2 na
poddaszu w stanie deweloperskim. NM
5877 - 500 122 447
303864. 50 m2 - 129 tys. zł. – 2 pokojowe mieszkanie do remontu na obrzeżach centrum Jeleniej Góry, ogrzewanie
gazowe, możliwość zrobienia kominka,
część okien wymieniono. Lic. 5124 - 603
491 335
303154. 50 m2 - 130 tys. - śródmieście,
50 m2, III p. do remontu, 70 zł. Opłaty
miesięczne, ogrzewanie gazowe Pelkom 10750 - 501 181 875
303871. 62 m2 - 199 tys. zł. - bardzo
ładne 3-pokojowe mieszkanie po
remoncie na Zabobrzu III ulica Kiepury,
duży balkon od strony płd. – zach.,
klatka schodowa po remoncie, panele,
nowe okna, gładzie. Lic. 5124 - 603
491 335
304422. 62 m2 na Kiepury - mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu III za
cenę 200 tys. Nie wymaga nakładów
ﬁnansowych. IV piętro, duży balkon z
widokiem na zieloną część Zabobrza
Lic. 5524 - 600 406 805
304999. 67 m2 okolice Intermarche bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie
w spokojnej lokalizacji. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308
303128. 73 m2 okolice Żeroma - 3 pokojowe mieszkanie po remoncie, wspólny
ogródek, możliwość zrobienia kominka
i tarasu z bezpośrednim wyjściem na
ogród. Lic. 5124 - 603 491 335
303160. Apartament z ogrodem - nowoczesny apartament 55 m2 centrum JG
parter, z ogrodem 1340 m2. Po kapitalnym remoncie, nowe instalacje, okna,
gładzie , panele, drzwi. Wyposażone w
nowe meble kuchenne. 209.000 zł, nr
l. 3059 - 668 667 637

304360. Dwupokojowe mieszkanie
- Mieszkanie o podwyższonym standardzie, 52 m2 z pięknym widokiem
na Śnieżkę, lic. 7867 os. odp. zaw.: R.
Żukowski, więcej info: Tomasz Zarychta
- 508 240 828
304468. Działka z potencjałem - pięknie
położona działka, częściowo zabudowana! Atrakcyjna lokalizacja! Doskonała
pod inwestycje Karolina Misiewicz os.
odp. zaw. Dominika Stępień - Cichońska lic. 5627 - 514 600 105
303779. Kadetów M3 - atrakcyjne
mieszkanie na pierwszym piętrze 63
m2 balkon, umeblowana kuchnia, deska
barlinecka na podłodze. Lokal widny i
przestrzenny. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 508 308
302407. Kadetów M3 - mieszkanie
położone na pierwszym piętrze w wyremontowanej kamienicy na obrzeżach
Jeleniej Góry - 63 m2, cena 237 tys. zł
Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
304415. Kiepury 54 m2 - 183 tys. bardzo ładnie wykończone mieszkanie
dwupokojowe z dużym balkonem z
widokiem na góry. Niski czynsz! W cenie
zabudowa kuchenna i szafa Indecco L:
5524 - 600 406 805
303784. Kiepury 63 m2 - II P. - atrakcyjnie położone mieszkanie trzypokojowe
z balkonem na Zabobrzu. Cena 230 tys.
zł Nieruchomości Partner - lic. 4917 604 508 308
302410. Kiepury II p. 63 m2 - mieszkanie położone w spokojnej lokalizacji
Zabobrza. Cena 230 tys. zł Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604-508-308

304841. Atrakcyjne trzypokojowe mieszkanie do zasiedlenia od zaraz,
63m z balkonem, I piętro, zadbana
wyremontowana kamienica. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308

304183. Komfortowe mieszkanie - 63
m2, 4 pokoje, po kapitalnym remoncie,
drugie piętro w kamienicy. Bliskie centrum Jeleniej Góry. 206 000 zł. NŻ Lic.
8032 - 667 219 752

302370. Bardzo ładne 62 m2 - 3
pokoje, na czwartym piętrze w bloku,
przestronne, po remoncie. NŻ Lic 8032
- 667 219 752

304481. Lokal w centrum 65 tys. - okazyjna cena za lokal dwupoziomowy
w centrum miasta! 77 m2. Karolina
Misiewicz os. odp. zaw. D. Stępień Cichońska lic. 5627 - 514 600 105

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

302332. Mały domek - w Podgórkach
około 100 m2 do remontu na pięknej
działce widokowej. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
302440. Mieszkanie na wsi - mieszkanie z ogrodem, na wsi 10 km od
Jeleniej Góry. Cztery pokoje 69 m2,
centralne ogrzewanie. Lic. Zaw.
11965 - 509 949 961
304386. Mieszkanie w Piechowicach
- trzypokojowe 86 m2 z ogrodem na
parterze N.Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
303881. Mieszkanie z ogrodem
- 4 pokojowe mieszkanie 89 m2,
położone w cichej i spokojnej otoczonej zielenią dzielnicy Jeleniej
Góry Pośrednik odpowiedzialny
zawodowo Edward Pindyk licencja
96, pindy@pindyk.pl - 75 75 23 505,
601 209 198
304846. Morcinka - dwupokojowe
- małe mieszkanie dwupokojowe z
balkonem. Cena 140 tys. zł. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
508 308
304467. Nieruchomość - posiada
ogromny potencjał. Czeka na inwestora! Centrum JG! Karolina Misiewicz
- osoba odp. zaw. Dominika Stępień Cichońska lic. 5627 - 514 600 105

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

302441. Nowy mały dom - w zabudowie
szeregowej w Sobieszowie z działką
450 m2 oraz garażem. Cicha zielona
lokalizacja. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 8032 - 509 156 552
303158. Ok. Akademii Ekonomicznej
- zadbane i słoneczne 3 pokojowe, 75
m2, na Ip. w bud. z cegły, wymienione
okna, nowe ogrzewanie gazowe, mieszkanie wolne od zaraz, Pelkom lic. zaw.
10750 - 501 181 875
304206. Piękny komfortowy - dom 120
m2 w Cieplicach z ogrodem i garażem.
W cichej lokalizacji. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
303814. Szeregówka w Sobieszowie
- atrakcyjnie położona z widokiem na
Chojnik. Cena 460 tys. zł Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
304379. Trzypokojowe 170 tys. - Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu II, lic.
7867 os. odp. zaw.: R. Żukowski, więcej
info: Tomasz Zarychta - 508 240 828
304464. Tylko 115.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie w centrum I piętro
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
303041. Tylko 90.000 zł. - za mały,
ładny dom z ogrodem na wsi w trakcie
remontu N.Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
304151. Uroczy nowy domek - z widokiem na góry w ok. Karpacza, pow. 120
m, działka 850 m2 - Lic. 10033 - 660
359 500
303162. Willa przedwojenna - stylowy
dom - powierzchnia użytkowa 160 m2,
działka 600 m2, nieruchomość po kapitalnym remoncie, okolice ul. Morcinka,
Pelkom lic. zaw. 10750 - 501 181 875
302527. Wzgórze Grota Roweckiego przytulne mieszkanko dwupokojowe, 37
m2 po kapitalnym remoncie, bardzo ładnie wykończone. Wysoki parter. Cena
145 tys. Lic. 5524 - 600 406 805
304802. Zabobrze III - 3 pokoje - na
czwartym piętrze po remoncie z pięknym widokiem 200 tyś do negocjacji Nr
Lic. 5877 - 515 285 788
1 go Maja - 3 pokoje, 2p., kuchnia, pp,
łazienka, balkon - 504 984 021
115 000 zł mieszkanie - 35 m2, 2 pokoje,
pierwsze piętro, przy Pl. Ratuszowym,
ogrzewanie z sieci, czynsz tylko 150 zł.
NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
140 000 zł - Mieszkanie na Paderewskiego. 46,4 m2, dwa pokoje. Po
remoncie. Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota nr lic. 10171. Abn Stępień Nieruchomości. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
160 tys. za 3 pokojowe - na Zabobrzu
II, na drugim piętrze w bloku z windą.
Rozkładowe, przestrzenne,54 m2.
Bardzo dobra lokalizacja. Lic. 5524 600 406 805
2 pokoje 33 m2 - +3 m2 łazienka do
adaptacji. Okna z PCV, ogrzewanie centralne, w dużym budynku. Janowice
Wielkie 40.000 zł. - 603 223 922
2 pokojowe - 120 tys. zł - 2-pokojowe,
na Zabobrzu, cena 120 tys. zł Ewelina
Jarząbek ABN Stępień Nieruchomości
os. odp. R. Żukowski nr lic. 7867 - 514
600 108
2 pokojowe - centrum - atrakcyjne
mieszkanie po remoncie, 90 zł opłaty
miesięczne, zadbany budynek, atrakcyjna cena Pelkom lic. zaw. 10750 - 501
181 875
2 pokojowe 50 m2 - 130000 zł. - mieszkanie blisko ścisłego centrum miasta,
do remontu, niski czynsz z funduszu
remontowego 100 zł. lic. 3059 - 602
727 242

3 pokojowe mieszkanie - w J. Górze.
Powierzchni użytkowej 64m2. ll pietro,
Zabobrze lll. Cena: 215 tys. zł. - 609
174 477
3 pokojowe Noskowskiego - mieszkanie
trzypokojowe na drugim piętrze, po
remoncie. 230000 zł, lic. 3059 - 602
727 242
3 pokojowe w ok. centrum - 57 m2,
wyremontowane, umeblowane. 199 tys.
Lic. 7453 - 785 535 613
30 000 zł działka - budowlana, 3709 m2,
ładnie położona w Pasieczniku. NŻ Lic
8032 - 667 219 752
3000 m2 w Trzcińsku - działka budowlana za jedyne 19zł/m2. Na granicy:
prąd, woda, telekomunikacja. Dojazd
drogą asfaltową. Cena: 57 tys. zł. do
rozmów. Możliwość zakupu mniejszej
lub większej działki. Lic. 5124 - 603
491 335
38 m2 po remoncie - mieszkanko
w pobliżu centrum Jeleniej Góry po
kapitalnym remoncie, ciepłe, przytulne,
wysoki parter, niski czynsz L: 5524 - 600
406 805
4 pokoje po remoncie - Komfortowe,
63 m2 w centrum, ABN Stępień - lic.
10171 - 508 240 827
4 pokojowe - po remoncie 250 tys. - na
trzecim piętrze kamienicy, w okolicy
Małej Poczty, 82 m2 - niski czynsz - lic.
3059 - 602 727 242
48 m2 na drugim piętrze - po remoncie
- Zabobrze, cena 150 000 tys. do negocjacji. W cenie mieszkania pozostaje
zabudowa kuchenna - Nr Lic. 5877
- 515 285 788
52 m2 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
54 m2 Zabobrze II - 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
58 m2 - piękne mieszkanie na wysokim
parterze na Powstania Styczniowego
Jeldom lic. 3059 - 666 830 830
60 m2 okolice Uroczej - Cena: 185 tys.
zł. 2-pokojowe mieszkanie na I piętrze
w 5-cio rodzinnym budynku nie wymagające remontu, w bardzo zacisznej
lokalizacji. Lic. 5124 - 603 491 335
62 m2 na Kiepury - ładne 3-pokojowe
mieszkanie z dużym balkonem od
strony płd. – zach., do zamieszkania.
Cena 200 tys. zł. Lic. 5124 - 603 491
335
63 m2 - Mała Poczta - mieszkanie
na 2 piętrze kamienicy. Słoneczne,
przestronne, po generalnym remoncie,
piwnica, balkon, komfortowo wykończone! Atrakcyjna cena - lic. 5524 - 503
111 466
63 m2 Kiepury - trzypokojowe mieszkanie w okolicach Zusu, drugie piętro
czynsz tylko 230 zł, spółdzielnia Związkowiec, N.City Katarzyna Cyrek lic.
5524 - 662 112 344
69 m2 - trzy pokoje - w Trzcińsku bezczynszowe, własne C.O, po remoncie
- 609 951 087
73 m2 w centrum - 3 pokojowe mieszkanie po remoncie. 256 tys. zł Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
93 m2 za 160 tys. centrum - mieszkanie
o powierzchni 93 m2 w ścisłym centrum
Jeleniej Góry (jedna z bocznych ulic
odchodzących od rynku). Lokal nadaje
się do remontu, niski czynsz L: 5524 600 406 805
ATRAKCYJNE mieszkanie - na Zabobrzu, 2 pokoje, 155000 do negocjacji
- lic. 11965 - 514 893 882
BLIŹNIAK 265 tys. zł. - w Jeżowie
Sudeckim, do wykończenia, 130 m2
powierzchni, działka 750 m2, możliwość
zakupu całego budynku. Lic. 5124 - 603
491 335
BUDYNEK gospodarczy - 330 m2 plus
dwie kondygnacje, wszystkie media,
plac 1200 m2, przy głównej drodze na
Wrocław - 601 924 778

2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu II
( Elsnera) cena 140 tys. - 604 867 757

BUDYNEK parterowy - z lat 1965
mieszkanie 100 m warsztat 160 m
możliwa adaptacja, działka 32 ar ogród
z utwardzoną wiata magazyn media
przy drodze - 504 201 580

3 pokojowe Cieplice 157000 zł. - mieszkanie w centrum Cieplic do remontu,
mieszkanie na pierwszym piętrze,
czynsz ok. 100 zł. lic. 3059 - 602 727
242

CENTRUM 73 m2 - duże po kapitalnym
remoncie w centrum miasta! 315 tys.
Karolina Misiewicz os. odp. zaw. D.
Stępień - Cichońska lic. 5627 - 514
600 105

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

CIEPLICE - 67 m2, I piętro. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

DZIAŁKA 3000 m - w Wojcieszycach
- 784 593 081

KARŁOWICZA 47 m2 - 2 piętro - 150
000 tys. Nr Lic. 5877 - 515 285 788

CIEPLICE 49 m2 - na pierwszym
piętrze - cena 135 000 tys. Nr lic. 5877
- 515 285 788

DZIAŁKA budowlana - kilka km od
Jeleniej Góry, atrakcyjna cena, ABN
Stępień, lic. 10171 - 508 240 827

KAWALERKA w centrum - na wysokim parterze 90 tys. zł. do negocjacji.
Jeldom lic. 3059 - 602 727 242

CIEPLICE 82 m2 - po remoncie 245 000
tys. nr licencji: 5877 - 515 285 788

DZIAŁKA budowlana 0.96 ha - przy
głównej drodze na trasie Mirsk - Świeradów. Cena do negocjacji - 696 949
507

KAWALERKA w centrum - Po remoncie
do zamieszkania, umeblowane. Bardzo
niski czynsz - 504 896 798

DOM na wsi - lub zamienię na małe
mieszkanie - 517 377 422
DOM w budowie - Piechowice - rozpoczęta budowę domu jednorodzinnego
w Piechowicach, ul. Prusa, cena 210
tys. zł Ewelina Jarząbek ABN Stępień
Nieruchomości os. odp. R. Żukowski nr
lic. 7867 - 514 600 108
DOM w Jeleniej Górze - wolnostojacy,
można się wprowadzać za 490 tys. 507 055 422
DOM w Jeżowie Sudeckim - dom 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 JG - w Jeleniej Górze. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
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
DOM w zabudowie bliźniaczej - po
generalnym remoncie o pow. całkowitej 201 m2 w samym centrum Cieplic.
Cena 515 tys. - 608 294 002

DZIAŁKA budowlana-okazja - ze
wszystkimi mediami 1211 m2 położona
w Ścięgnach 3 km od Karpacza, w
pobliżu krytych kortów tenisowych,
szlaków turystycznych oraz lasu - lic.
5524 - 503 111 466
DZIAŁKA na granicy Kostrzycy z Mysłakowicami, piękne widoki na góry, 1000
m2, cena 65000 zł, N.City Katarzyna
Cyrek lic. 5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Kopańcu - budowlana,
1500 m2, cena 40 tys. - 694 172 156
DZIAŁKI budowlane w Sosnówce Widok na góry. Różne lokalizacje. Cena
do uzgodnienia od 40 do 70 zł za m2.
Lic. 7453 - 785 535 613
DZIAŁKI Trzcińsko - 3000 m2 w cenie
19 zł/m2, czyli za całość cena 57000
zł. pod budowę domu oraz 2,58 ha w
cenie 6 zł./m2 czyli 154 tys. zł. pod
obiekty turystyki i rekreacji. Lic. 5124
- 603 491 335
DZIAŁKI w Sosnówce - do wydzielenia.
Piękne widoki. Cena do uzgodnienia
od 40 do 70 zł. za m2. Lic. 7453 - 785
535 613

DOM wolnostojący - z zabudowaniami +
młyn, 2 stawy hodowlane, powierzchnia
3.34 ha, dom znajduje się 60 km za
Wrocławiem. Cena 560000 zł. - 603
130 438

ELEGANCKIE mieszkanie - 2-pokoje
o powierzchni 54 m2 na II-piętrze w
budynku 3-piętrowym, Zabobrze III,
słoneczne, kuchnia w zabudowie, przestronna łazienka, cena do uzgodnienia
- lic. 2400 - 669 620 071

DOMY z bali drewnianych - Posiadamy
w ofercie projekty domów z bala w cenie
już od 880 zł./m2. W ofercie również
działki budowlane. Czas montażu
takiego domu to trzy miesiące. Zapraszamy do biura. - 692 178 993

ELEGANCKIE mieszkanie - po
remoncie, przestronne, 2-pokojowe,
o powierzchni 54,50 m2, środkowe,
rozkładowe, na parterze w bloku
4-piętrowym, duży balkon, cena do
negocjacji - lic. 2400 - 669 620 071

DWA lokale usługowe - o powierzchni
50.25 m2 i drugi o powierzchni 82.49
m2 idealne na zakład kosmetyczny lub
fryzjerski - 516 082 114

ELEGANCKIE mieszkanie - wyremontowane 3 pokojowe na I piętrze
o powierzchni 63 m2, dobry standard,
rozkładowe, środkowe, duża łazienka,
kuchnia w zabudowie, przystępna
cena, czynsz 370 zł/m-c - lic. 2400 669 620 071

DWA pokoje 47,5 m2 - Karłowicza
19 - 2 piętro, mieszkanie środkowe,
balkon wyodrębniona własność, księga
wieczysta, sprzeda właściciel - 601
954 165
DWA pokoje Zabobrze I - 37 m2, trzecie
piętro 124 tys. zł, N.City Katarzyna
Cyrek, lic. 5524 - 662 112 344

PRENUMERATA

DWUPOKOJOWE - bardzo ładne
mieszkanie o powierzchni 51,40 m2 na
II-piętrze budynku wielorodzinnego po
modernizacji, okolica cicha i spokojna.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071

GARAŻ murowany w centrum - cena
13.900 - do uzgodnienia - 691 081
217
GOSPODARSTWO - budynki mieszkalno gospod poniemieckie w pięknej
okolicy z ziemia lub bez staw las - 504
201 580
GOSPODARSTWO rolne - 15 h użytki
- hodowla, duże ładne zabudowania
mieszkalne i gospod. Typ folwark piękna
górska okolica - 504 201 580

KOMFORTOWE 2 poziomowe - po
generalnym remoncie w okolicy centrum 74 m2. 250 tys. Lic. 7453 - 785
535 613
KOMFORTOWE mieszkanie - w centrum na I piętrze, 3 pokoje, 78,63 m2
NM 5877 - 500 122 447
ŁADNE mieszkanie - 2-pokojowe,
przestronne o powierzchni 50 m2 na
I-piętrze w okolicach Małej Poczty w
budynku wielorodzinnym, niski czynsz,
cicha okolica, dobry standard, atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - zadbane 3 pokojowe o powierzchni 76 m2 na I-piętrze
budynku wielorodzinnego, słoneczne,
ciepłe, bardzo niski czynsz, doskonała
lokalizacja, atrakcyjna cena - lic. 2400
- 669 620 071
ŁADNE mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze ll. Cena do negocjacji - 602
485 076
ŁADNE mieszkanie 60 metrów, 3
pokoje. Okolice malej poczty. Cena
215 tys. do ewentualnej negocjacji 792 930 047
M2 57,5 m2 - 240 tys. - piękne mieszkanie w Mysłakowicach! Kominek, ogród,
widok na Śnieżkę, garaż! Karolina
Misiewicz os. odp. zaw. D. Stępień Cichońska lic. 5627 - 514 600 105
M3 Zabobrze - piękne mieszkanie w
doskonałej lokalizacji! 230 tys. Karolina
Misiewicz os odp. zaw. D. Stępień Cichońska lic. 5627 - 514 600 105
MIESZKANIE - 2 pokojowe, 34 m2, na
II piętrze w nowej kamienicy NM 5877
- 500 122 447
MIESZKANIE - bardzo ładne
2-pokojowe na II-piętrze w bloku
3-piętrowym o powierzchni 54 m2, słoneczne, zadbane, przestronna łazienka,
elegancka kuchnia, Zabobrze 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 - 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
MIESZKANIE - sympatyczne po remoncie 2-pokojowe o powierzchni 47,55 m2

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!

na IV-piętrze w bloku 4-piętrowym, rozkładowe, środkowe, słoneczne, kuchnia
- aneks, czynsz 270 zł/m-c, dobra cena
- lic. 2400 - 669 620 071
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 2 pokoje - na Zabobrzu.
NŻ Lic 8032 - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - 34,95 m2 w
centrum. Cena 115 tys. - 695 677 143
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50 m2
do remontu. 130 tys. Lic. 7453 - 785
535 613
MIESZKANIE 2 pokojowe - funkcjonalne, środkowe, słoneczne i bardzo
ciepłe o powierzchni 48 m2 na II-piętrze
w bloku IV-piętrowym, ocieplonym,
czynsz 198 zł./m-c, na Zabobrzu I.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2-pokojowe - bardzo
ładne na III-piętrze o powierzchni 50,79
m2, w bloku 4-piętrowym, rozkładowe,
środkowe, przestronny przedpokój,
duży balkon od południa, klatka schodowa zadbana - lic.2400 - 669 620
071
MIESZKANIE 3 pokojowe - 57 m2 w
okolicy centrum. Po remoncie, umeblowane. 199 tys. Lic 7453 - 785 535 613
MIESZKANIE 3 pokojowe - bardzo
ładne funkcjonalne o powierzchni 80
m2 na wysokim parterze w bloku, duży
słoneczny balkon, dobry standard,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620
071
MIESZKANIE 38 m2 - na Kiepury 4 p.
Częściowo umeblowane, duży balkon.
Widok na ogrody działkowe i Szybowcową. Czynsz 250 zł. 140 tys. - 793
316 111

MIESZKANIE ok. Morcinka - bardzo
ładne 2 pokojowe o powierzchni 39 m2
na I-piętrze, rozkładowe, słoneczne,
zadbane, duży balkon, czynsz 176
zł/m-c, cena do uzgodnienia. N. Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE ok. Morcinka - funkcjonalne po remoncie 2-pokojowe
o powierzchni 52 m2, rozkładowe,
słoneczne, bardzo ciepłe, czynsz 260
zł/m-c, atrakcyjna cena, do wprowadzenia od zaraz - lic. zaw. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE w centrum 46 m2 - 2
pokoje. Po generalnym remoncie. Cena
do negocjacji. Lic. 7453 - 785 535 613
MIESZKANIE w Cieplicach - 3 pokojowe na I piętrze w bloku 3-piętrowym
o powierzchni 67,40 m2, duży balkon,
doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena
- lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w 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 - 67 m2
na I piętrze. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800
MIESZKANIE w Sobieszowie - dwa
pokoje, ogródek, cena 150 tys. - 509
546 047
MIESZKANIE Zabobrze - 2 pokojowe,
47,5 m2, II piętro w bloku, pełna
własność polecam NM 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE Zabobrze - 43 m2 do
remontu pilnie sprzedam - 120 tys.
Karolina Misiewicz os. odp. zaw. D.
Stępień - Cichońska lic. 5627 - 514
600 105

MIESZKANIE 50 m2 - na I piętrze w
kamienicy, 2 pokojowe, ogródek, blisko centrum, polecam NM 5877 - 500
122 447

NOWY dom wolnostojący - w Jeleniej Górze, sprzedawany w standardzie developerskim, pełne media,
powierzchnia ok.150 m2, garaż, spokojna i zaciszna lokalizacja, blisko
komunikacji miejskiej. Lic. 5124 - 603
491 335

MIESZKANIE 50 m2 - w Wojcieszowie,
2 pokoje, dobra lokalizacja i korzystna
cena. Bez pośredników - 609 622 574

OK. Małej Poczty - 2 pokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie z ogródkiem. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

MIESZKANIE 57,5 m2 - bardzo ładne w
Mysłakowicach, 2 pokojowe, bezczynszowe NM5877 - 500 122 447

OKAZJA - 48 m2 - mieszkanie po
remoncie na drugim piętrze, w cenie
mieszkania pozostaje zabudowa
kuchenna 150 000 tys. do negocjacji
Nr.Lic. 5877 - 515 285 788

MIESZKANIE 80 m2, 3 pokoje w
kamienicy na osiedlu Widok, C.O.
gazowe, nowe okna, garaż. Bardzo
dobra lokalizacja, polecam - lic. 5524
- 503 111 466
MIESZKANIE Cieplice - 49 m2, 2
pokojowe, atrakcyjna cena NM5877 500 122 447
MIESZKANIE na Zabobrzu - 9 piętro,
43 m2 do kapitalnego remontu 115 tys.
- 721 353 655

OKAZJA - kawalerka - 23 m2, po generalnym remoncie, z pełnym wyposażeniem, atrakcyjna lokalizacja, okazyjna
cena, lic. 10721 - 513 060 568
OKAZJA 30 zł/m2 - 1500 m2 za 45000
zł. działka położona zaledwie 8 km od
Jeleniej Góry, lic. 5524 - 503 111 466
OŚ. Orle - bez pośredników -3 pokojowe, IVp, słoneczne, rozkładowe.
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Mozliwosc dokupienia garażu - 603
502 232
PAWILON w centrum - pawilon handlowo-usługowy 76 m2 w Jeleniej Górze.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
PIĘKNA kawalerka 90 tys. - na wysokim
parterze z zabudową kuchenną, po
remoncie, okna PCV, panele, kafle,
nowe instalacje, centrum. lic. 3059 602 727 242
PLAC Ratuszowy - mieszkanie
2-pokojowe bardzo ładne, przytulne, o
powierzchni 35 m2 na I-piętrze budynku
3-piętrowego, czynsz 172 zł/m-c,
doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena
- lic. 2400 - 669 620 071
POD Łysą Górą w Dziwiszowie - 8300
m2 pod parking, gastronomię itp. - 695
981 315
PRZY Wrocławskiej dom - do remontu
na działce 3620 m2 - 695 981 315
PRZYTULNE mieszkanie - bardzo ładne, zadbane, 2-pokojowe o
powierzchni 50 m2 na 2-piętrze w
bloku 4-piętrowym, ocieplonym, czynsz
237 zł/m-c, balkon od południowego wschodu - lic. 2400 - 669 620 071
SPRZEDAM, wynajmę lokal - usługowy
w centrum miasta powierzchnia 76 m2
- 75 25 045
STOISKO (buda murowana) - na targowisku FLORA - główny pasaż - 792
837 859
SUPER okazja - mieszkanie 49 m2,
dwa pokoje, balkon, 1 piętro tylko
144000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703
TANIE mieszkanie - 3-pokojowe na
III-piętrze o powierzchni 59,10 m2, słoneczne z balkonem, wymaga remontu,
niski czynsz, blok 3-piętrowy blisko
centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - 3-pokojowe na
III-piętrze w bloku IV-piętrowym o
powierzchni 55,65 m2, środkowe,
rozkładowe, ciepłe, zadbane, na Zabobrzu, doskonała lokalizacja, atrakcyjna
cena.N. Szymkiwicz lic. 2400 - 669
620 071
TANIE mieszkanie - bardzo ładne 2
pokojowe o powierzchni 48 m2, środkowe, bardzo słoneczne, przytulne,
balkon od południa, dobry standard,
niski czynsz, na Zabobrzu, atrakcyjna
cena - lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - ładne - 2-pokojowe,
przestronne o powierzchni 53,10 m2 na
IV-piętrze, duży balkon, dobry standard
mieszkania i klatki schodowej, czynsz
200 zł/m-c, na Zabobrzu III. N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - ładne, przytulne,
2 pokojowe o powierzchni 52,50 m2
na II-piętrze budynku wielorodzinnego,
blisko centrum, bardzo atrakcyjna cena.
lic. 2400 - 669 620 071
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Trzypokojowe 170t ys. - Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu II, lic. 7867
os. odp. zaw.: R.Żukowski - Tomasz
Zarychta - 508 240 828
Tylko 29000 zł. - Mieszkanie w Staniszowie, 30 m2 na 1 piętrze. JCN nr lic.
6760 - 504 891 144
W Legnicy dwa domy - mieszkalno użytkowe Os. Asnyka, działka 11 arów,
pow. 210 m2 i 80 m2. - 664 866 687
Warsztat samochodowy - z 6 pokojami mieszkalnymi w Cieplicach - 600
656 440
Zabobrze II - 54 m2 - 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
Zabobrze III - mieszkanie trzypokojowe 62 m2 na Zabobrzu III. Mieszkanie
utrzymane jest w bardzo dobrym stanie,
okna PCV na podłogach panele oraz
płytki, klatka schodowa po remoncie
- lic. 5877, cena 200 000 tys. - 515
285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Kawalerka umeblowana w Sobieszowie - 667 268 932
Pokój jedno i dwuosobowy - wysoki
standard - tanio - 75 64 317 43, 500
278 875
Lokal w centrum Cieplic - 35 m2 792 203 286
Tanie pokoje - noclegi - dyskretne
pokoje - Mojesz k. / Lwówka Śl. telefon lub SMS - 661 059 918
Pokój w centrum w niezależnym
nowym mieszkaniu po 11:00 - 691
266 299
Mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry - 85 m2, 3 pokojowe, łazienka,
1200 zł. Ogrzewanie etażowe, gaz - 75
71 221 71, 664 803 587
Pokój w domu jednorodzinnym - 75
75 215 95, 695 605 043
2 pokoje Kiepury - 800 zł plus opłaty 502 399 088
2 pokoje na ul. Kiepury - Tanio - 694
473 203
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów
Jelenia Góra, nowe, przestronne, duża
wyposażona kuchnia od lutego 1000 zł
+ opłaty - 607 785 776
3 pokojowe - 96 m2, 1 piętro, willowa
dzielnica. Lic. 8151 NKról - 600 258
703
3 pokojowe (50,80m) - na Kolberga
1.200 + opłaty - 781 075 527
Apartament 55 m2 - w Cieplicach
w domku jednorodzinnym - 1200 zł. +
energia nr lic. 5877 - 515 285 788
Apartament 90 m2 centrum wynajmę piękny apartament z widokiem
na góry na ul. Klonowica, 3 pokoje, duża
kuchnia z meblami na wymiar, łazienka,
1000 zł. + media - 693 503 602
Apartament 94 m2 widok - piękny
apartament (pół domu) na ul. Widok,
94 m2, 3 pokoje (2 sypialnie jedna z
balkonem i duży słoneczny salon z
tarasem) duża kuchnia z meblami na
wymiar, łazienka, ogród, 1500 zł. plus
media - 693 503 602
Część domu w formie kawalerki - w
Karpaczu 400 zł. i opłaty, garaż - 607
051 705
Dla firmy komfortowy - dom w zabudowie szeregowej, blisko centrum umeblowany i wyposażony. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
Duża, bardzo ładna kawalerka - z
balkonem w centrum Cieplic do wynajęcia od zaraz 750 zł. z czynszem - 509
071 923
Duży pokój na III Zabobrzu - z Internetem i TV. Blisko centrum i autobusów.
Od zaraz. - 605 383 837
Dwupokojowe mieszkanie 40
m2 - w centrum Jeleniej. Po remoncie,
ogrzewanie gazowe. 850 zł. + rachunki
- 504 494 539
Hala 1000 m2 - pomieszczeniami
biurowymi + 400 m2 wiaty zadaszonej
na działce 2266 m2. Parking na 12
stanowiskowy. Jeldom lic. 3059 - 666
830 830
Kawalerka - 39 m2 ul. Złotnicza,
częściowo umeblowana, 1000 zł plus
media, plus kaucja licencja 5124 - 601
551 213
Kawalerka - atrakcyjna od zaraz, w
spokojnej dzielnicy, umeblowana - 602
783 019

og£oszenia
K awa l e r k a - u r o c z a n a u l .
Kasprzaka, 15m 2, 400 zł.+ media 693 503 602
Kawalerka 720 zł. plus kaucja - 796
292 545
Kawalerka na Kiepury - Umeblowana, słoneczna z balkonem. Wszystkie media. Najchętniej na dłużej - 509
060 408
Kawalerka od zaraz - na Różyckiego, 550 zł.+ liczniki + kaucja - 503
169 243
Kawalerka w Karpaczu - umeblowana, z balkonem, cena 800 zł Ewelina
Jarząbek ABN Stępień Nieruchomości
os. odp. R. Żukowski nr lic. 7867 - 514
600 108
Kawalerka w Szklarskiej - cena 800
zł. w tym ogrzewanie i ciepła woda - 501
577 044
Kiepury 54 m2 - 3 pokoje umeblowane z balkonem 1500 zł (w tym
czynsz) Nieruchomości Karkonoskie
lic. nr 1740 - 502 045 638
Kolektura totalizatora sportowego do przejęcia z możliwością sprzedażny
gazet, biletów itp. - 697 183 433
Komfortowe mieszkanie - dwupokojowe 60 m2 z antresolą umeblowane
i wyposażone z balkonem w cichej
lokalizacji oraz miejscem parkingowym.
Nieruchomości Żebrowscy Lic. 8032 509 156 552
Lokal - 53 m2 w centrum - 501
259 736
Lokal 22 m2 centrum - czynsz 700
plus VAT - obejmuje media, wspólna
poczekalnia, kuchnia - 510 243 264
Lokal 55 m2 - pierwsze piętro, cena
1630 zł. brutto licencja 5124 - 601
551 213
Lokal 58 m2 blisko centrum - wyremontowany z dwiema dużymi witrynami
- 607 730 188
Lokal na bar - pub w Jeleniej Górze,
75 m2, wyposażony, cena 2500 zł.
Ewelina Jarząbek ABN Stępień Nieruchomości os. odp. R. Żukowski nr lic.
7867 - 514 600 108
Lokal na działalność - przy ul. Głowackiego (naprzeciwko Intermarche)
po remoncie 1000 zł. plus media - 609
944 321
Lokal w centrum Lwówka Śl. powierzchnia 42 m2 - po remoncie klimatyczne wnętrze - atrakcyjna cena
- 880 105 010
Lokal w Karpaczu Górnym - przy
głównej ulicy o powierzchni 80 m2 502 315 938
Ładne dwupokojowe - czynsz 800
zł. - 664 756 555
Ładne dwupokojowe - czynsz 900
zł. - 664 756 555
Ładne mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu - 1050 zł. + liczniki. Kaucja
1200 zł. - 667 657 025
Miejsce na stanowisko pracy - w
zakresie manicure, pedicure przy pracowni fryzjerskiej w Szklarskiej Porębie
- 693 270 998
Mieszkanie - dwa pokoje okolice
Malej Poczty, ogrzewanie gazowe, cena
700 - 669 742 034
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum,
kompletnie umeblowane, po remoncie 1000 zł. + liczniki + kaucja - 793
655 014
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu - 502 464 959
Mieszkanie 3 pokoje - 1300 zł plus
media. Przy Kiepury - koło ZUS-u.
Osoba odp. zawodowo: Banaszak
Dorota nr lic 10171. ABN Stępień
Nieruchomości. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
Mieszkanie 40 m2 - okolice ul. Morcinka od 1.03.2010 - 793 611 068
Mieszkanie dwupokojowe - częściowo umeblowane, ul. Kiepury - 900
zł. + media, bez pośredników - 601
560 853
Mieszkanie dwupokojowe - słoneczne z widokiem na Śnieżkę w
nowym budownictwie w bardzo dobrym
stanie w Kowarach - 516 830 696
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokoje,
balkon, umeblowane. Od zaraz - 793
283 032

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe z balkonem, umeblowane najchętniej studentom 950 zł z czynszem
- 669 310 312
Mieszkanie w centrum - komfortowe,
3 pokojowe, 1500 zł. NM 5877 - 500
122 447
Mieszkanie w Kowarach - 54 m2 od
zaraz - 505 051 940
Mieszkanie38 m2 - Jelenia Góra. ul:
Transportowa - 603 509 421
Nowe mieszkanie dwupokojowe ścisłe centrum miasta, nie wynajmuje
studentom, 1100 zł. plus licznik, umeblowane - 502 799 570
Odnajmę wynajmowany bar - NISKI
CZYNSZ PLUS ODNAJEM - 513
509 272

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie komunalne w Cieplicach 43 m2 - 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, przedpokój na większe może być do remontu i zadłużone w
Jeleniej Górze - 665 486 790
3 pokojowe na Noskowskiego - na
mniejsze - 665 371 229
86 m2 w Piechowicach - własnościowe
zamienię na mniejsze lub sprzedam 500 185 688
Mieszkanie kwaterunkowe - w
Cieplicach 80 m2 - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka - na 2 dwa pokoje ok.45 m2 793 494 901

Piękne umeblowane mieszkanie - w
centrum Cieplic na Placu Piastowskim
- 602 422 376

Mieszkanie na parterze - na Wojska
Polskiego. 74 m2. zamienię na dom
lub sprzedam – 210 tys. Lic 7453 - 785
535 613

Pokój 1 osobowy - w mieszkaniu 2
pokojowym dla studentki. Czynsz 250 +
rachunki. Zabobrze - 510 744 148

Piechowice 2 pokoje - w bloku na
parterze w centrum miasta, cena 119
tys. Nr lic. 9482 - 606 405 109

Pokój dla studentki - 1-osobowy
blisko UE. Mieszkanie w pełni umeblowane, ogrzewanie wliczone w czynsz.
Tanio i od zaraz! - 722 057 162

Własnościowa słoneczna 26
m2 - kawalerka (okna, panele... - 725
004 390

Pokój na Osiedlu XX - lecia - Cieplice
studentce lub studentowi możliwy
Internet - cena 350 zł. + połowa opłaty
dostęp do kuchni i łazienki - 509 159
530
Pokój w bardzo ładnym mieszkaniu
- na Zabobrzu - 510 128 616

Zamienię dom wolnostojacy - do
remontu w na mieszkanie na Zabobrzu
- 721 326 116

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

Pokój w centrum Karpacza - (WC,
TV, Internet, dostęp do kuchni) - 721
517 462

Facet - 606 716 507

Pokój w Cieplicach - jeden pokój w
domku w Cieplicach dla studentów,
pary, osoby pracującej z dostępem do
kuchni, łazienki, Internetu - spokojna
dzielnica - 798 421 721

25 latka zaprasza - na całą noc na niezapomniane chwile - 500 514 206

Stanowisko w J. Górze - w prosperującym zakładzie fryzjerskim stanowisko dla fryzjerki lub tipserki - 507
746 550

Atrakcyjna brunetka - wyjazdy Atrakcyjna brunetka - wyjazdy - 661
524 389

Szukamy współlokatorów - do 4 pokojowego mieszkania w centrum cieplic. 2
pokoje wolne. Mila atmosfera. Bardzo
niska cena - 798 136 886
Tanie noclegi dla grupy - pracowników
lub studentów zaocznych, os. Czarne 600 391 015
Tanio mieszkanie w Sosnówce - z
osobnym wejściem, ogrzewanie centralne - 785 686 044
Tanio stancja - Szukamy współlokatora/ki, okolice Malej Poczty, 175 zł./
miesięcznie plus rachunki - 793
943 250
Trzypokojowe umeblowane Kiepury - 512 144 131
Umeblowane 2 pokojowe 54 m2
- Małcużyńskiego, 900 zł. + czynsz,
liczniki (woda, prąd) + kaucja - od
marca - 608 134 616
Wolny pokój w mieszkaniu studenckim - na Zabobrzu z dostępem
do Internetu - 604 367 041

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję lokalu 600 - 1000
m2 w Jeleniej Górze na parterze
z parkingiem na market odzież obuwie w centrum i obok sklepu
spożywczego - 791 999 970 lokale3@op.pl
3 spokojne studentki - szukają
mieszkania od marca w okolicy
centrum JG lub Zabobrze I, niepalące - 723 178 893
Lokal na sklep w Karpaczu najlepiej w centrum lub dobra
lokalizacja w Jeleniej Górze - 500
531 117
Pilnie poszukuję pod dzierżawę mieszkanie lub lokal około 100 m2
w Jeleniej Górze. Dobry dojazd.
Nieruchomości Karkonoskie lic. nr
1740 - 503 021 047

25 i 44 latka zapraszają - całodobowo
na lesbi show - 508 403 452

Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania
połowa lub w całości. Sprzedaż w stanie
surowym zamkniętym z mozliwością domówienia warunków dokończenia inwestycji.
Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.
pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/
m4098d8c147f1b Niezwykle interesująca
lokalizacja w miejscowości Piastów, będącej
częścią Piechowic. Zapewnia łatwy dojazd
do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji
miejskiej 70 metrów. Wygodny dojazd, urokliwa , spokojna okolica z pięknym widokiem
na góry. Doprowadzony prąd, woda z własnej studni. Dom w pełni podpiwniczony, z
garażem. Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół budynku. Zapraszam
do obejrzenia. DOSKONAŁA CENA 355tyś
kontakt: 0505 074 854
Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w trakcie remontu na działce 2000m2 w
bardzo dobrej lokalizacji.Na parterze częsci
mieszkalnej są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka
i korytarz. Na I piętrze są dwa pokoje ,
korytarz i pomieszczenia do adaptacji na
cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną
jest także strych. Część gospodarcza - jest
możliwość zrobienia dużego garażu, oraz
na piętrze możliwość adaptacji na cele
mieszkalne.W budynku jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje
elektryczne i siła , instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe.
Teren cały jest zdrenowany , dach po częściowej przekładce. Największym walorem
tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność pomieszczeń. Cena 350tyś.
Kontakt 0505 074 854

Alicja zaprosi - do swojego prywatnego mieszkania Panów po 30-stce
- 794 153 269

Atrakcyjne panie 18-30 - przyjmę
- potrzebne panie do dyskretnych spotkań w ekskluzywnej villi, 25 km od jeleniej, 10 km od kamiennej - możliwość
zakwaterowania - 727 671 625

to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

Atrakcyjny dżentelmen - pozna
atrakcyjną dziewczynę - sponsoring 721 798 266
Dla kobiet masaż - z nutką erotyki,
relaks, miła rozmowa, warto - 509
697 579
Iza - ekspresowe wyjazdy - Iza - ekspresowe wyjazdy - 513 790 103
Maja 19 lat - top blondynka z biustem
4 zaprasza na francuski - tak jak lubisz
- 796 691 135
Miły średniolatek pozna - ładną
zadbaną Panią Bi i małżeństwo z Panią
Bi. J. Góra i okolice. Pozdrawiam zainteresowanych - 607 495 461
Młode małżeństwo szuka - dziewczyny od 18 do 28 do trójkąta nie
odpłatnie do poznania nowych wrażeń.
Czekamy na smsy - 691 664 497
Natalia zaprosi do siebie - panów po
30 stce - dyskrecja - 794 153 270
Nieśmiała Laura zaprasza - 796
691 134
Pan dla panów - Pan dla panów - 696
512 416
Piotrek dla pań - dla zdecydowanych
pań do 50 lat - 605 886 197
Piotrek zaprasza - od 8 do 20 dla
kobiet - 605 886 197
Poznam dziewczynę - Wojtek - 34 lata,
kawaler, wyższe wykształcenie, 181 cm
wzrostu, szatyn - 605 499 767
Poznam młodą dziewczynę - ładną,
zgrabną i normalną - 781 077 598
Poznam pana - ja brunet - 696 210
266
Poznam panią - do 30 lat, ładną i
zadbaną - lubię dobry sex - 781 077
598

Studentka szuka pokoju - 1
osobowego w okolicy KK do 350 zł.
z rachunkami od 1marca. Dzwonić
po 16 - 721 021 355

Poznam panią - w celu stworzenia stałego związku - Ja 48 lat - 667 430 884

Szklarska Poręba - mieszkanie
- Szklarska Poręba - mieszkanie 697 458 480

Szukam sponsorki - szukam kobiety
do wspólnych spotkań. Student, 22 lata,
wysoki szatyn - 667 083 027

Szukam niedrogiej kawalerki - do
wynajęcia dla spokojnej i niepalącej pary, najlepiej na Zabobrzu
- 505 910 672

Wspomogę finansowo - dziewczynę,
kobietę do 35 lat. - 796 473 302

Szukam pomieszczenia - na lokal
ok. 40 m2 - 663 136 720

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

Sympatyczne dziewczyny - zaproszą do siebie - 794 247 627

Zadbany mężczyzna - 25 lat potrzebuje wieczornego towarzystwa, pieszczot, sexu. Tylko kobiety 20-30 lat.
Kontakt sms lub tel. - 723 254 525

			

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

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

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

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zapraszam zdecydowanych panów
- od 10 do13 - 723 737 135

USŁUGI
BUDOWLANE
Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609
789 262
Rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
Gładzie bez kurzu, malowanie,
panele, płytki oraz inne usługi - 603
197 516, 075 75 159 35
Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, paneli, cyklinowanie schodów, renowacja drzwi, malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Firma budowlana, serwis wykona:
elewacje, regipsy, płytki, panele,
malowanie, elektryka. Szybko i
solidnie - 666 074 093
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele innych - szybko i
solidnie - 880 992 649
Remonty mieszkań - tanio i solidnie - 698 056 197
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
Pogotowie budowlane, drobne
naprawy i remonty oraz wykończenia
wnętrz i prace porządkowe - 506
140 865
Roboty ziemne koparko - ładowarka
JCB 4x4 - 698 668 824
Wykończenia wnętrz, glazura,
terakota, regipsy, gładzie, malowanie,
tanio, szybko, pewnie - 691 612 368
Remonty kompleksowe - tanio i
solidnie: malowanie, szpachlowanie,
płytki, panele, ścianki G/K, wodn. - kan.
- 516 048 225
Brukarstwo - przyjmę zlecenia na
rok 2010. Solidne i fachowe wykonanie
- 664 099 312
Budowy domów, remonty mieszkań
- pensjonatów, duże doświadczenie,
profesjonalne wykonawstwo za rozsądną cenę - 605 209 140
Budujemy domy - wykonujemy
remonty przebudowy rozbudowy nadbudowy Firma budowlana Dom pod
klucz - 507 445 930
Ciesielstwo - dekarstwo - pokrycia
wszelkich typów, montaż okien dachowych, rynny i obróbki blacharskie - 663
161 072
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
Firma IRAS - wykonuje tynki maszynowe i nie tylko, tynki cementowo
wapienne, wapienne, gipsowe, regipsy,
gładzie, malowanie - 515 725 305
Firma Ogólnobudowlana - budujemy,
remontujemy, wykańczamy, regipsy,
panele, glazura, malowanie, ocieplenie, gładzie i instalacje - 504 598 644
Gładzie bezpyłowe - gładzie gipsowe
na mokro system KNAUF, malowanie
natryskowe, panele, regipsy - 662
485 024
Hydraulika - Hydraulika - 667
582 338
Hydraulika od a do z - montaż pieców na gaz, drewno, miał węglowy
- kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego Podłączenia – kuchenek - junkersów (na terenie Dolnego
Śląska) - 603 237 605

Instalacje - elektryk - Instalacje elektryczne, montaż i naprawa.
Pomiary. Szybko, tanio i fachowo.
- 667 138 280
Instalacje elektryczne - od A do
Z - 724 521 429
Kominki - obudowy - obudowy
kominkowe, rozprowadzenie ciepła,
okładziny ścienne, łazienki, kuchnie,
wyspy, barki, terakota, glazura - 663
051 058
Kominki - wykończenia - kominki
- obudowy rozprowadzanie ciepła,
łazienki, kuchnie: glazura, terakota,
kamień ozdobny, mozaika ceramiczna,
barki, wyspy, adaptacja poddaszy.
Kompleksowo i fachowo - 782 846
106
Koparko - ładowarka - tanio, szybko,
solidnie - 500 110 534
Koparko - ładowarka - wszelkiego
rodzaju usługi - 502 245 444
K o par k o - ł a d o war k a - z
wywrotką do wynajęcia - tanio i solidnie - 796 366 078
Minikoparka - do wynajęcia minikoparka Bobcat z operatorem - 796
366 078
Naprawa remonty dachów - Naprawa
remonty dachów - 667 582 338
Płytki, panele, malowanie - remonty
mieszkań - tanio i solidnie - 509 362
908
Płytki, regipsy - szybko niedrogo 667 582 338
Polmarkus - usługi ogólnobudowlane - kompleksowe remonty - 782
129 073
Remonty - budowa - szybko, niedrogo - 667 582 338
Remonty - elewacje - wykonujemy
elewacje, tynki tradycyjne, wymiana
okien, glazura, Remonty domów,
mieszkań, biur. Tanio i solidnie. Możliwa negocjacja cen - 726 444 006
Remonty - przebudowy lokali biur
mieszkań itp. wycena gratis, wystawiamy fak - vat posiadamy doświadczenie, gwarantujemy jakość - 509
061 763
Remonty i wykończenia wnętrz - gładzie, tynki, malowanie, regipsy, płytki,
łazienki. Panele. Profesjonalnie duże
doświadczenie, w dobrej cenie - 518
854 126
Remonty Kompleksowo - profesjonalnie, solidnie i w konkurencyjnych
cenach- darmowa wycena darmowe
porady - sprawdź - 608 026 379
Remonty łazienek - regipsy, gładzie, zabudowy, sufity podwieszane,
tynki, malowanie i wiele innych - 506
623 977
Remonty mieszkań - malowanie
gładzie, regipsy, panele, inne prace
remontowe - 666 929 532
Remonty wiejskich domków - Renowacje, Prace wykończeniowe oraz
instalacyjne, aranżacje wnętrz, ogrody.
Gwarancje, doradztwo techniczne,
przystępne ceny mail:helpman@wp.pl
- 794 319 451
Solidna Firma budowlana - przyjmie
zlecenia na remont, adaptacje, mieszkania. Wykonujemy wszelkie instalacje
wraz z niezbędnymi odbiorami - 883
316 540
Solidnie z gwarancja - Jeśli chcesz
być zadowolony z wyglądu swojego
mieszkania zadzwoń! Estetycznie,
Solidnie, Tanio i z gwarancją - 500
011 540
Solidnie, czysto i tanio - wykończenia, remonty, łazienki - 518 854 126

Hydraulik - tanio - 605 180
403

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

Specjalna oferta dla Wspólnot
- wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne, glazura, remonty domów, mieszkań, biur. Tanio i solidnie. Możliwa
Negocjacja cen - 726 444 006
Szukam pracy budowlanej - najlepiej
samodzielnej pracy na zlecenie - płytki,
regipsy - itp. i duży zakres prac mam
doświadczenie i swój pojazd - 510
543 478
Świadectwa energetyczne - dla
budynków i lokali mieszkalnych oraz
usługowych, a także audyty energetyczne - tanio i szybko. Posiadam
uprawnienia państwowe. - 660 408
360
Układanie paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
Usługi budowlane - odśnieżanie i
drobne naprawy dachowe obróbki rynny- poszycia - 516 073 128
Usługi budowlane – remonty, instalacje - CO, kanalizacyjne, kompleksowe
wykończenia - tanio - 667 295 210
Usługi budowlane - taniej niż firma
od podstaw do wykończeń - tanio - 791
997 370
Usługi budowlane - w drewnie,
wyposażenia wnętrz, rustykalne, konstrukcje drewniane, wszystko, duże
doświadczenie - 721 928 686
Usługi dekarskie - wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe, elewacje i docieplenia - 500 062 371
Usługi hydrauliczne - Hydraulika
od-A do Z - 511 639 680
Usługi hydrauliczne - Usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi remontowe - przebudowy
wnętrz, adaptacja pomieszczeń, konkurencyjne ceny - 796 856 881
Usługi remontowe - wykańczanie
wnętrz, przebudowy, montaż płyt k-g,
glazury, okien, drzwi, paneli, gładzie,
instalacje elektryczne i hydrauliczne
- 665 248 427
Więźby, pokrycia dachowe - ocieplenia poddaszy - 516 049 356
Wlokbud - usługi budowlane - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia koparko-ładowarki
z wywrotką, zagęszczarki gruntu - 796
366 078
Wodomierze i plombowanie Szybko i kompleksowo. Partner firmy
Wodnik Pogotowie Techniczne Złota
Rączka - 513 067 750
Wykonam gładzie - montaż GK,
płytki i wiele innych prac wykończeniowych. Solidnie i fachowo - 501
240 671
Wykończenia - kafelki, regipsy,
gładzie, panele, malowanie, elewacje
z tynku naturalnego lub mineralnego
- 796 366 078
Wykończenia pomieszczeń - Kompleksowe wykończenia pomieszczeń:
łazienki, kuchnie, sufity, podłogi,
okładziny z kamienia mineralnego,
adaptacja poddaszy - 782 846 106
Wyremontuję mieszkanie - potrafię wszystko, uczciwy solidny - dzwonić
po 10 - 504 368 053
Zajmę się całym remontem - remont
bez kłopotów (projekty, zakup materiałów, solidne wykonanie) - 606
100 421

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
Agencja detektywistyczna - Licencjonowany detektyw, lic 0003953,
rejestr MSWiA RD.19.2009. Profesjonalne usługi detektywistyczne
z zachowaniem pełnej dyskrecji. Sprawy cywilne, rozwodowe,
gospodarcze, obserwacja, wywiad
i inne - 601 637 134

Prezentacje maturalne - tanio
szybko i profesjonalnie malwina-b3@
wp.pl - 501 237 824

Dj prezenter - muzyka lata 80, 90 oraz hity na czasie. Bankiety, imprezy
okolicznościowe - 607 512 107

Nauczę obsługi komputera od podstaw - mam doświadczenie w pracy
z osobami dorosłymi. Dojeżdżam do
klienta - 505 739 948

Merkury z Jeleniej Góry - to rzetelny
4 osobowy zespół muzyczny dobrze
obsługujący każdą imprezę. Różnorodna muzyka, też instrumenty dęte
KOLMUZ - 609 299 524

Korepetycje - j. polski, j. angielski Nauczyciel udzieli korepetycjiwszystkie poziomy z polskiego i
angielskiego 25 zł za 60 min. - 511
696 749
Włoski - nauka od podstaw - przygotowania na studia, konwersacje.
Dla dorosłych i dzieci. Każdy poziom.
Skutecznie i tanio. 25 zł./godz. 2 osoby
razem - 19 zł. - 517 171 414
Germanistka - z wieloletnim
doświadczeniem udziela korepetycji
z j. niemieckiego; przygotowanie do
matury i certyfikatów, ciekawe konwersacje - 601 723 258
Korepetycje - konwersacje i tłumaczenia, j. angielski - 602 241 920
Matematyka & fizyka - wieloletnie
doświadczenie; zakres szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej
(łącznie z przygotowaniem do matury)
- 603 630 164
Angielski - lekcje - Solidnie, profesjonalnie, wszystkie poziomy, matura,
FCE, z możliwością dojazdu do ucznia
- 607 558 357
Język polski - pomoc w bieżącej
nauce, przygotowanie do sprawdzianu
szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz matury. Solidnie - 691
235 461
Język niemiecki - Język niemiecki studentka 5 roku germanistyki udzieli
tanich korepetycji i podejmie się tłumaczeń drobnych - 693 243 281
Korepetycje matematyka - Studentka PWR udzieli korepetycji z matematyki na poziomie SP, gimnazjum,
szkoła średnia. Pomoc w przygotowaniu do matury - 693 829 868
Korepetycje z matematyki - także
dla studentów - 697 814 556
J. niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury - mgr germanistyki
- 781 402 004
Korepetycje z dojazdem - matematyka na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i 1 klasy liceum 25
zł/h - 781 644 686
Język angielski - drobne tłumaczenia,
korepetycje u studenta na terenie
Cieplic - 781 747 457
Nauczę liter - czytania i pisania
5,6-latka n-l ed. wczesnoszkolnej i
przedszkolnej - 796 635 171
Korepetycje z j. niemieckiego 798 627 273
Angielski studentka 4-go roku
- udzieli korepetycji, przygotuje do
matury. Solidnie, tanio. Dojazd do
ucznia, również Kowary - 886 502
994
Korepetycje z języka angielskiego
- na wszystkich poziomach zaawansowania 25 zł./godz. - 888 780 345

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia - śluby, wesela, imprezy.
Wolne terminy - 605 695 742

Muzyczny duet - wesela, bankiety,
dancingi - 609 851 863
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar - 604
186 987
Zespół muzyczny ELEAR - Trzyosobowy skład. Dużo dobrej muzyki i wiele
wesołych konkursów - 606 778 341

ACUSTIC - Błogosławieństwo, wesele,
poprawiny - 603 363 959

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

Renowacja mebli i tapicerstwo.
Antyki i współczesne u klienta i w
pracowni - 504 476 123

Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906

Karcher – podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa –
075 64 203 15, 609 600 807

Pielęgniarka zaopiekuję się
starszą osobą - dyspozycyjna - 075
64 33 036, 509 850 678
Zaopiekuję się osobą starszą,
chorą, również całodobowo - 513
571 537
Prywatny dom: Jesienny Liść”
oferuje pobyty osób wymagających wsparcia - usługi pomocowe
i opiekuńcze w domu klienta - 516
067 924, 75 76 12 393
Opieka nad starszą osobą - zaopiekuję się starszą osobą, pomogę - 660
380 398
Opiekunka z doświadczeniem możliwość opieki u mnie w domu,
dobre warunki, Cieplice - 512 466
814
Zajmę się dzieckiem - u siebie w
domu, duże doświadczenie, bardzo
dobre warunki, wiele pomysłów na
zabicie czasu 10 zł./h - Cieplice - 796
555 934
Zaopiekuję się dzieckiem - lub
dziećmi, możliwość u mnie w domu.
Okolice Lubania i Gryfowa - 796
906 808
Zaopiekuję się starsza osobą,
dzieckiem - pomogę w domowych
obowiązkach - 696 125 885

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
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75 242 66
Poprowadzę księgowość, solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne
ceny - 782 020 635
Książka Przychodów i Rozchodów
- konkurencyjne ceny - alakow@
onet.eu

Biuro Rachunkowe poprowadzi
księgowość firmy, posiadamy bardzo duże doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601 837 677

Korepetycje z języka angielskiego - tłumaczenia - 785 970 229

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

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

USŁUGI
MUZYCZNE

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA

Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 100 695

USŁUGI
OPIEKA

Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę firm
- 782 020 635

Wesela, imprezy, muzyka intrumentalno - wokalna, akordeonowa,
różny repertuar, nagłośnienie nagłośnienie, oświetlenie - Muzyk
Orkiestra - 075 75 339 21, 692 046
727
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Wykonam naprawę zegarów starych, ściennych, różnych firm. Duży
serwis części zamiennych - solidnie
i tanio - 075 74 622 33

Profesjonalne sesje - zapraszam zakochanych na sesje zdjęciowe
Walentynkowe i ślubne w scenerii
zimowej! - 692 166 949

Zespół muzyczny - wesela z akordeonem oraz inne imprezy okolicznościowe - 609 563 928
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Garaże blaszane, bramy garażowe, najtaniej - 12 lat na rynku,
doradztwo, transport, montaż gratis
- 075 64 39 025, 501 234 403
Certyfikaty energetyczne dla
budynków i lokali - 691 759 542
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

Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia – 695 133 584
Anteny satelitarne - montaż, regulacja - wszystkie platformy! Solidnie
- 506 623 977
Dla firm Jelenia Góra - Chcesz mieć
więcej klientów? Ulotki reklamowe
+ kolportaż na terenie Jeleniej Góry,
wizytówki, strony WWW. Szybko i
tanio - 883 777 085
Dorabianie kluczy - Dorabianie
kluczy domowych i samochodowych,
naprawa obuwia, awaryjne otwieranie
zamków. Ekspresowo i tanio! - 603
396 198
Druk cyfrowy i projekty - tj.: ulotki, plakaty, foldery, logo, wizytówki, naklejki,
zaproszenia, opakowania itp. oraz
fotografika i malarstwo olejne. - 606
377 726
Hydraulik - awarie, usterki,
naprawy, modernizacje, itp. Pogotowie Techniczne/ Złota Rączka - 513
067 750
Serwis naprawa junkersów – serwis
- przeglądy - naprawa czyszczenie:
junkersów, kuchenek, pieców CO:
(gazowe, olejowe, na drewno, na miał
węglowy) – tanio – szybko - profesjonalnie zadzwoń!! Nic nie tracisz możesz tylko zyskać - 603 237 605
Informatyk - tanio, solidnie naprawa komputerów, budowanie i
konfiguracja sieci LAN WIFI. Konfiguracja routerów. Odzyskiwanie skasowanych danych - 794 350 824
Instalacje - elektryk - Instalacje elektryczne, montaż i naprawa.
Pomiary. Szybko, tanio i fachowo.
- 667 138 280
Instalacje elektryczne od A do
Z - wraz z pomiarami, oraz instalacje
alarmowa, strukturalna i telewizyjna,
w biurze, domku lub mieszkaniu - 661
813 117
KAREN - szafy wnękowe - meble na
wymiar NOWY sklep Wolności 29 budynek Epoki - 500 452 760
Kasacja Aut Firmowych - przyjmujemy auta z firm wydajemy
zaświadczenia o kasacji do W K
odbieramy własnym transportem
Jelenia Góra i okolice - 796 913
718
Kominki - sprzedaż i montaż pełne wykonawstwo - 501 259 736
Kominki i wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Komis odzieżowy - Jelenia Góra,
ul. Różyckiego 21B (obok gimnazjum nr 4) - 693 104 412
Kontenerowy wywoź gruzu
i śmieci - Wszelkiego rodzaju
odpadów. Kontenery 5m 7m i 8m3.
Konkurencyjne ceny. Zapraszamy
- 511 508 841

28

15 lutego 2010 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Renowacja zabytków, mebli
i przedniotów zabytkowych 726 840 342

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

Uwaga NOWOŚĆ - zakupy na
telefon oferuje sklep na ul.
Wolności 63 - szczegóły 75
64 35 493, 603 055 948

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

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
Kredyty samochodowe - najtańsze
i najszybsze - 791 711 164
Księgowość - kompleksowa
obsługa - Biuro rachunkowe - prowadzi kompleksową obsługę podmiotów
gospodarczych (firm) w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac.
Posiadamy licencję MF i obowiązkową
polisę OC. - 601 837 677
Malowanie artystyczne, aerografem - obrazy, ściany, samochody,
motocykle itp. Od reklam po portrety.
- 667 138 280
Mąż nie ma czasu? - Jest zapracowany? Nie ma czasu na naprawy? Od
tego jestem ja - mąż zastępczy, gotów
wszystkiemu sprostać - zadzwoń - 513
194 392
Meble stylowe i rzeźbione - odmawianie mebli i antyków. Rzeźby - popiersia
- portrety na zamówienie, parkiety stylowe, a także ich renowacja. Malarstwo
ścienne - 515 367 787
Odśnieżanie - Odśnieżanie - 796
754 303
Odśnieżanie dachów - UWKM Usuwanie sopli. Prace wysokościowe.
- 602 394 468
Odśnieżanie parkingów, placów
- załadunek na auto itp. Koparko-ładowarka Caterpiller. Możliwa faktura
VAT - 502 101 743

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

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com

Usługi elektryczne - instalacje elektryczne, alarmowe, sieci komputerowe,
pomiary, dozór, przeglądy okresowe
- 510 043 183
Usługi kadrowe - prowadzenie akt
pracowników, pisanie umów, elektroniczna ewidencja, doradztwo - 507
059 078
Wodomierze - wymiana plombowanie - 601 798 039
Wodomierze i plombowanie Szybko i kompleksowo. Partner firmy
Wodnik Pogotowie Techniczne Złota
Rączka - 513 067 750
Wykonam schody - więźbę dachowa
sztachety ogrodzeniowe i inne - stolarstwo - 600 586 419

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

P o g otowie 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
okolice - 695 299 500

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

Pożyczki - od 300 do 1500 bez
zbędnej biurokracji - 698 387 734

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

Profesjonalne strony WWW
- ulotki, plakaty itp. Ginger Art - wystawiamy F-ry VAT - 601 904 412
Przeprowadzki - kompleksowo tanio i solidnie - 515 876 469
Reklama w autobusach MZK - Jelenia Góra - gabloty reklamowe format
A4 tylko 30 zł. do końca lutego upusty
35 procent - 604 429 249
Reklamy i szyldy malowane ręcznie. Bardzo trwałe, nie płowieją i nie
niszczą się od słońca. Oryginalne i
wyjątkowe. - 667 138 280
Roczne pity - rozliczę osoby fizyczne,
ulgi, możliwy dojazd, profesjonalnie,
szybko - 507 059 078
Sklep z odzieżą używaną - zapraszamy do nowo otwartego sklepu z
angielska odzieżą używaną w J. Górze
przed Małą Pocztą. Odzież dla dużego
- ciuszek dla ...... - 507 746 550
Ścinka drzew w trudnych warunkach
za pomocą technik alpinistycznych lub
podnośnika koszowego, karczowanie
i frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia 605 326 223
Świadectwa energetyczne - świadectwa charakterystyki energetycznej
budynków. Szybko i profesjonalnie.
Posiadam uprawnienia państwowe 691 759 542
Torty okolicznościowe - nietypowe,
śmieszne, komunijne, ślubne dekorowane w stylu angielskim. Piękne,
polecam - 605 732 757
Urzędowa Kasacja Pojazdów 0
zł. - Odbieramy własnym transportem
Jelenia Góra i okolice wydajemy

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

Heilbronn – Stuttgart, Freiburg
i okolice – 075 75 182 55, 607 222
369
DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
– super ceny – 075 75 182 55, 607
222 369
Nure nbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy do
Niemiec – obsługujemy całe Niemcy
od 99 zł. do 160 zł. – miła obsługa,
komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do
Niemiec z adresu na adres- bez
przesiadki – 075 75 182 55, 607
222 369
Autoholowanie 1 zł - km - 7
osób + 1760 ładowności, laweta
2500 kg (tanio, szybko, profesjonalnie). Przeprowadzki, transport
osób na lotnisko - 075 64 39 025,
501 234 403
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy
itp.. - 75 76 73 971, 516 146 075
Alfa Romeo 166 - z kierowcą do
wynajęcia AR166 - wyjazdy służbowe
i inne - 508 733 547
Audi A6 z kierowcą - do wynajęcia
czarne kompleksowe Audi A6 kombi
wraz z kierowca, wyjazdy służbowe
i inne - zapewniam dyskrecje - 722
323 287

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%)

LENA

zaświadczenia do wyrejestrowania 796 913 718

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

Auto - laweta - Podol - Auto oferuje
usługi transportu pojazdów osobowych
na auto-lawecie, kraj i zagranica, cena
za km 1.2zł - 608 382 458
Auto-Laweta 24h - Polska - Europa
- 505 092 579
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter Meblowóz, 25 m3, Iveco Daily 17
m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni
ładunkowej. Ekipa do załadunku. Tanio
i solidnie. Faktury VAT - 509 211 282
Przeprowadzki kompleksowe Przeprowadzki kompleksowe - 516
146 075
Ski - Bus - narty w Czechach - 505
092 579
Tanio bus - 9 osobowy - 666 126
902
Tanio transport towaru - ciężarowy
- ład. 1.3 t dostawczy 800 kg - 606
100 421
Transport - przeprowadzki tanio i
solidnie - 503 004 482
Transport ciężarowy, skrzyniowy
- (6.4 m x 2.4m) 7t z hds 3t - 507
576 765
Usługi transportowe - i przeprowadzki 10% taniej - 601 561 366
Usługi transportowe - roboty ziemne,
koparko-ładowarka JCB 3CX, HDS-2,5
tony, samochód ciężarowy 6 palet euro
- 602 740 609
Usługi transportowe - teren kraju +
zagranica przeprowadzki w pełnym
zakresie, do dyspozycji busy i przyczepy - tanio - 504 092 192
Usługi transportowe - VW T4 1 zloty
za kilometr - 511 209 408

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet rehabilitacji i terapii
manualnej. Skuteczne leczenie
bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji i narządu ruchu - mgr
Eryk Olszak - 075 613 74 28, 697
855 631
Czesanie okolicznościowe - tipsy
od 35 zł. z dojazdem do domu - loki,
koki itp., tipsy żelowe - tanio i profesjonalnie - przekonaj się już dziś i
zadzwoń - 667 130 673
Gabinet kosmetyczny - Tipsy żel 35 zł. Regulacja brwi - 5 zł, henna - 10
zł, manicure - 20 zł, pedicure - 30 zł,
przekłuwanie uszu - 35 zł. Gabinet w
centrum - 517 171 414

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)

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
Idealna figura, masaż odchudzający - i ujędrniający, komputerowe
wyszczuplanie i modelowanie ciała,
rehabilitacja - 600 106 329
Masaże dla narciarzy - po wysiłku
sportowym, relaksujące. Karpacz,
Szklarska Poręba, Jelenia Góra - 663
641 363
Nowo otwarty salonik kosmetyczny
- Tips - Beauty Paula ul. Drzymały 37
- oferta zawiera tipsy żelowe, spa
dłoni i stóp depilacja - 500 870 034
Paznokcie - 35 zł. - żel, tipsy,
french, ładne, delikatne, naturalne Gabinet w Centrum - 517 171 414
Paznokcie za grosze - 3500 gr.
za przedłużanie i modelowanie
paznokci żelem na tipsie lub formie.
Bogate zdobnictwo. Stała cena.
Gabinet w Centrum - Zapraszam 517 171 414
Prezent na Walentynki - Karnet
do Slim Studio to doskonały pomysł
na oryginalną Walentynkę! Fitness
& Wellness wspomagające odchudzanie! Studio Modelowania sylwetki
SLIM, Kiepury 57, studio@slimstudio.com.pl - 504 018 881
Rehabilitacja masaż u pacjenta
- w domu porażenia, miopatie itp. 516 158 406
Schudnij bez suplementów Dietetyk zaprasza. Tylko naturalna
żywność. Bez efektu Jo-Jo. Pomiar
tkanki tłuszczowej. Na terenie Jeleniej Góry dojazd do klienta. - 696
441 067
Studio Kolczykowania - Uszy - 35
zł, chrząstka - 20 zł, nos - 30 zł,
język - 50 zł, pępek - 50 zł, broda,
warga, brew - 40 zł. Proszę o zapisy
telefoniczne - 517 171 414
Tipsy - 35 zł. - Gabinet. Ciepłe
ceny w zimowe dni. Tipsy, żel,
zdobienia. Serdecznie zapraszam
do Studia w Centrum. Proszę o
zapisy tel. - 517 171 414
Tipsy z gwarancją - tipsy żelowe
- 40 zł. - do 60 zł. Bogato zdobione
- każde zdobienia na życzenie,
żelowanie naturalnych paznokci,
dopełnienia! Zapraszam - 661
305 201

ZA DARMO
ODDAM
Meble młodzieżowe - Oddam w
idealnym stanie - kompletne - 669
349 709

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych
sprzętów AGD i RTV lub innych rzeczy metalowych, własny transport
i świadczę usługi transportowe Benz 310- 605 726 890
Narożnik rozkładany do pokoju
- 609 494 710
Stół + krzesła do kuchni - 609
494 710
Przyjmę komputer dla dziecka i
Video - dziękuję - 796 489 564
Ubranka dla niemowlaka - Ludzie
dobrej woli, którzy mieliby do oddania
ubranka oraz inne potrzebne rzeczy
dla niemowlaka od 2 m-cy oraz segmenty kuchenne. Bardzo dziękuję
- 663 368 701

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Zużyte akumulatory - samochodowe, motocyklowe, ciągnikowe
- 601 555 394
Auta powypadkowe - w całości na
części, odbieram własnym transportem - Jelenia Góra i okolice - 796
913 718
Auto - skup - powypadkowe i
uszkodzone-odbieram własnym
transportem. Również „angliki” - 721
721 666
Firma Podol-auto - oferuje skup
aut za gotówkę, posiadamy własny
transport auto-laweta do 1700 kg z
wyciągarką 3.6t - 608 382 458
Forda Focusa hatchbacka - do 10
tys. złotych, interesuje mnie tylko
samochód z GAZEM - 501 183 562
Każde auto - całe, rozbite - płatne
gotówką - 511 209 408
Każde auto - całe, uszkodzone,
stare - tanio lub za wyrejestrowanie
- 506 384 694

Urzędowa kasacja pojazdów.
Złomujemy, skupujemy
wszystkie pojazdy, wydajemy zaśwadczenia do
wyrejestrowania pojazdu.
Bezpłatny transport. Skup
aut, cena do uzgodnienia 601 224 206

Każde auto - w rozsądnej cenie przyjadę - 723 879 996
Samochód w cenie do 1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat
lub przyjmę każde auto za wyrejestrowanie - 661 519 540
Skup aut - gotówka od ręki - osobowe,
dostawcze, maszyny rolnicze - ciągniki,
całe, powypadkowe, uszkodzone,
angliki, wszystkie roczniki bez wyjątku.
Odbieram własnym transportem - 604
899 303, 698 707 299
Skup aut za gotówkę - cale i powypadkowe osobowe i dostawcze z lat
1993-2009 zawsze aktualne - 664
200 250

FELGI
SPRZEDAM
Felgi i opony zimowe do Renault
- Dębica Frigo 165/65 R14 MS w
dobrym stanie - 350 zł. Zabobrze - 662
120 207

FELGI
KUPIĘ
Alufelgi 16”, 15” - 4x100, z oponami
letnimi - 661 718 812

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Forda Fiestę 94 rok - 1300 cm, 2
poduszki, alarm - 609 765 913

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Golf 3 - rok 1996, 1.4 benzyna, 3
drzwiowy, ABS i immobilizer, kolor
czerwony - 602 195 974
Tanio silnik Syrena 105 oraz inne
części - 075 746 22 33
Ford Mondeo - 2.0, 16 V zetec,
LPG sekwencja, skóra, klimatronic,
ABS, 2 x airbag, elektryka, alu 16,
hak, 1999 rok, czarny, hatchback 691 612 368
Audi 80, 1.8 benzyna, 1991 rok,
auto po wypadku, uszkodzony tył
- 798 874 097
Fiat Brava 1.6 16v - sprzedam
różne części z demontażu - 791
731 392
Audi B3 - 91 rok, benzyna 1.8.s
po wypadku uszkodzony tył, zarejestrowany, ubezpieczony reszta
sam. w bardzo dobrym stanie. 1
w - 515 681 322

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Daewoo Nubira - 2.0+LPG 135
KM, 1998 rok, hatchback, pełna
elektryka, poduszka nowe opony
zimowe, ekonomiczny. Cena 6500
zł. - 793 651 002
Fiat Bravo - 1998, benzyna 1,6 przebieg 85 tys., komplet kół zimowych,
zadbany, radio CD, centralny zamek,
pilot, airbag, zadbany, cena 6 tys. 607 237 882
Fiat Cinquecento - 704 cm3 rok
1997, ważny przegląd i oc, komplet
kół zimowych - cena 1800 Zł. - 666
054 127
Ford Fiesta 94 rok - 1300 cm - 2
poduszki, wspomaganie, alarm,
welur, 2 komplety opon, szyberdach, ważne OC i przegląd. cena
2.800 zł. - 609 765 913
Golf 3 - 1.8 - benzyna, zarejestrowany 2900 PLN - 889 829 776
Mercedes - E210 avantgarda 220
CDI - 99 rok, fioletowy metalik, 265
tys. km, klimatyzacja ksenon, 4 x
AIR, podgrzewane fotele, ESP, ABS,
nowe pompy wtryskowa, amortyzatory, garażowane, stan bdb. 24 tys.
J.G - 693 601 211
Mercedes E 320 - kombi 94 rok
LPG, wtrysk, automat, pełna elektryka, do uzgodnienia - 504 201
580
Nissan Sunny - 1996 rok, benzyna
+ gaz, nowy zbiornik gazu, pojemność 1.4 + opony letnie, cena 2000
zł. - 796 099 042
Peugeot 106 - uszkodzony silnik,
94 rok, cena 600 zł. - 883 384 442
Sprzedam lub zamienię - na qada
auto model Saab 9000 - rok produkcji 93 - 513 509 272
303792. Audi 80 B4 - zadbane i niezawodne 2,0 benzyna + gaz, cena 7500
do negocjacji - 503 099 389
304276. Audi 80 GT - B2 - bardzo
zadbane autko z 86 roku, pojemność
1.8, instalacja gazowa, opony zimowe,
po wymianie rozrządu za małe pieniądze - 781 240 217
302056. Audi A3 - 1996 rok, 1600
benzyna ABS, 2 air bag, elektryczne
szyby lustra i szyberdach, alufelgi,
centralny zamek, zarejestrowany stan
bardzo dobry auto czyste zadbane 724 506 292
303643. Audi A3 - 97 rok - 1.6, stan
techniczny bardzo dobry, możliwość
kredytowania, cena 16900 - 501
035 988
303472. Audi A3 - 97 rok, skóry, alu
17+ zimówki na stali, DVD, szyberdach, nie ma klimatyzacji i OC, 8500
PLN - 797 199 315
302820. Audi A3 131 km - uszkodzone
z 2001 roku, uszkodzony przód,
auto jeździ, silnik i zawieszenie ok.,
poduszki ok. nowy rozrząd, cena do
negocjacji, ubezpieczone i zarejestrowane - 504 436 072
303304. Audi A3 rok 1999 - po wymianie rozrządu, zadbany, 3 drzwiowy,
czarny - 603 461 370
303566. Audi A4 1,9 TDI - 2000 rok,
252000 km, 116 koni, ciemnozielony
metalik 4 poduszki powietrzne, ABS,
asr, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, wspomaganie itd.,
stan idealny, zarejestrowany, 24000 zł.
bez wypadku - 790 215 333
302493. Audi A4 1.9 TDI - 95 rok wyposażenie: ABS.2 x Airbag, immobilizer, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka. Skórzana tapicerka. Cena 12.500 zł, do malej
negocjacji lub zamiana na a3 lub Golf
IV z dopłatą - 517 799 703
303568. Audi A4 LPG sekwencja zarejestrowany, ważne opłaty, rok 95,
pojemność 1.8, 2 x poduszka, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy,
c-zamek, pilot alarm, ABS, bez korozji,
RO, zadbany, cena 12100 - 604 899
303/698 707 299
304288. Audi A6 - rok „94/95 - Kombi,
TDI, klimatyzacja, elektryczne lusterka
i szyby, 2 poduszki powietrzne, po
wymianie rozrządu i hamulców, cena:
13400 zł, do negocjacji - 606 407 472
301674. Audi B4 1,9 TDI - w dobrym
stanie, pełna elektryka, klimatyzacja,
zarejestrowany, ważny przegląd i OC,
auto posiada hak. Podgórzyn - 602
725 853
304630. Bmw - E34 touring 2,5 24V
193KM - full opcja oprócz skóry 3900
zł. - 514 404 294
302417. Bmw 316 compact - zarejestrowany, rok 97, pojemność 1.6

benzyna, zadbany bez korozji, 2 x
poduszka, elektryczny szyberdach,
c-zamek, wspomaganie kierownicy,
czyste wnętrze, właściciel niepaplący,
cena 8400 - 604 899 303/698 707
299
301942. Bmw 318 TDS - rok produkcji
1995, diesel, elektryczne lusterka
alufelgi, klimatyzacja, pierwszy właściciel, bezwypadkowy 5500 zł. - 608
642 870
302605. Bmw 320 D - 150 KM tiptronic,
stan techniczny jak i wizualny bardzo
dobry, możliwość kredytowania, cena
34900 - 501 035 988
304627. Bmw E30 cabrio 4700 zł. skóra, wspomaganie, alu Borbet, nowe
oleje, filtry świece, tylne, amortyzatory
Bilstein itp. aktualne opłaty, cena
zimowa - 605 492 373
303134. Bmw E36 - sedan, 1.8 silnik,
elektryczne lusterka, wspomaganie
kierownicy, ABS, centralny, radio CD,
szyber, zarejestrowana, opłaty do
01.2011, cena 4000 zł. - 507 930 010
302209. Bmw e36 LPG - bardzo dobry
stan, 1995/6 rok, nowy sekwencyjny
gaz na gwarancji, elektryczne szyby,
lusterka, szyber dach, atrakcyjny
wygląd cena 10300 zł. do negocjacji
- 723 902 475
303146. Buggy 1500 - na bazie fiata
125, sprawny cena 850 zł. - 516
722 318
302960. Calibra 2.0 16v - Cena 4000
do negocjacji , stan dobry, opłaty do
09-2010 rok, bogate wyposażenie, silnik C20XE - 150 koni - 661 717 183
304079. Carisma 1,6 glx LPG - automat, rok produkcji 1997, 125 tys., 2
airbag, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy, ABS. Cena 9000 zł - 697
816 263
302017. Chrysler Voyager 2,5 TDI 97 rok, moc: 115 KM, czarny metalik,
przyciemniane szyby, klimatyzacja,
elektryczne szyby, lusterka, ABS,
centralny zamek, poduszki powietrzne,
radio CD, wspomaganie kierownicy,
cena 12500 - 509 669 437
304271. Citroen Jamper - 2005 2.8 HDI
8 osobowy, stan idealny, przebieg 88
tys., pełna dokumentacja, możliwość
kredytowania, cena 34900 + VAT - 501
035 988
304147. Citroen ZX - rok 92, pojemność 1,4, drzwi 3, zielony, zarejestrowany w kraju z ważnym przeglądem i
OC, cena 1100 - 661 685 449
301643. Citroena Jumpy 1.9TD samochód w stanie dobrym. Cena
to 8300 zł. Do negocjacji - 075 75
14 400
304020. Clio 1,2 - cena 2300 - przebieg 148 tys. km, fioletowy, stan - igła,
zero rdzy, zadbany sprowadzony.
Zapraszam do obejrzenia w Jeleniej
Górze - 724 235 485
303016. Corsa A 1.4 uszkodzona auto jeździ. Było w ciągłej eksploatacji.
Nowe końcówki drąż., alternator po
remoncie, nowe przewody, nowy
tłumik. Zarejestrowane. przeglad do
13.10.10, dodatkowo mogę dodać OC.
Piechowice - 606 104 186
303462. Corsa B - 1.2 - 95 rok - immobilizer, 2 x air bag, komputer, szyberdach, przegląd i OC do października
stan dobry po remoncie blacharki,
sprowadzona 4 miesiąc temu GG
809379, cena 5000 możliwa zamiana
- 508 808 918
301983. Daewoo Lanos - 1998 rok,
pojemność 1500 benzyna, przebieg
91 tys. po przeglądzie oraz wymianie
płynów oleju, rozrządu, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, AirBag,
centralny zamek, stan bdb., cena 4900
- 603 204 147
304450. Daewoo Tico - zarejestrowany, pojemność 800, rok 98, bez
korozji, elektryczne szyby, ekonomiczny, cena 2500 - 604 899 303/698
707 299
302938. Escort 1.4 benzyna 3900 zł.
- 1995 rok, w nowej budzie, 155000
km, wyposażenie, centralny zamek, 2x
poduszka powietrzna, wspomaganie
kierownicy, szyberdach, halogeny
przeciwmgielne, immobilizer - 790
635 463
301703. Felicja - 98 rok, 1.3 przebieg
158000 km, w zapasie są opony letnie
- 507 693 816
301851. Fiat Brava 1.9 TD - 100km,
4/5 drzwiowy, zielony metalik, 4 x elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
2x airbag, ABS, klimatyzacja, stan

idealny, zarejestrowany. Cena 8900 do
negocjacji - 605 915 882

ubezpieczenie i zarejestrowany - 667
310 562

302709. Fiat Cinquecento 700 - 1996
rok, czerwony, 89000 km, ważne OC i
przegląd do końca roku, opony letnie i
zimowe na felgach, użytkowany przez
kobietę - 502 667 412

303602. Golf 3 ze wspomaganiem 1993/94 rok, zarejestrowany w kraju od
4 lat, zadbany, garażowany w ciągłej
eksploatacji, sprawny w 100% ważne
OC i przegląd do 12.2010 cena 4300 do uzgodnienia - 603 182 814

301873. Fiat Punto - 1,6 benzyna, 95
rok, wspomaganie, elektryka szyb,
przegląd do 12.2010 roku, centralny
zamek, autoalarm, garażowany, w
ciągłej eksploatacji, stan dobry, po
wymianie płynów,cena 3000 tys. (do
negocjacji) - 792 764 093
303557. Fiat Scudo diesel - 1997
rok, 219000 km, biały, wspomaganie, poduszka powietrzna, centralny
zamek, elektryczne szyby, stan bardzo
dobry, zarejestrowany - 790 215 333
302034. Fiat Uno - 1.4 benzyna + gaz
1996, przegląd, alternator nie ładuje
cena 850 zł. - 693 675 187
301738. Fiesta - 92 rok, 1.4 benzyna
brak OC i przeglądu - 793 543 796
303096. Ford - 95 rok - 2.0 16v + LPG
- zadbany, butla w kole zapasowym,
cena:5.900 zł. - 790 799 040
303935. Ford Escort - rok 91, pojemność 1.4, 5 drzwi, przegląd do sierpnia,
OC do października, centralny zamek
szyberdach, welur, karta pojazdu, cena
1200 zł. - 723 902 502
303408. Ford Escort kombi 95-00 fioletowy, 1995 rok, przebieg 199 tys.
km cena 4200, szyberdach, alufelgi,
diesel 1,8, poduszki powietrzne 2 606 396 775
303443. Ford Fiesta - 1991 rok z
silnikiem 1,4 stan bdb. okazja - 607
112 385
304610. Ford Mondeo - 2004 rok - 2
litry, diesel, 130 koni, 6-biegowa skrzynia, kombi pełne wyposażenie, stan
idealny - 609 437 664
304209. Ford Mondeo 1998 - hatchback 1,8 benzyna, 186 tys. km, bardzo dobrze wyposażony (2 x airbag,
ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby,
lusterka) stan bardzo dobry. Cena
6800 zł. do negocjacji - 603 340 311
303258. Ford Mondeo MK II - 1.8 16V,
115 KM, 1998 rok, sedan pierwsza
rejestracja 2000 rok, pełna elektryka,
elektryczny szyberdach, klimatyzacja
nabita, podgrzewane siedzenia i
przednia szyba. Stan idealny - 603
770 032
304274. Ford Probe 2,5 v6 - 96 rok pełne wyposażenie, skóra, ABS, pełna
elektryka itp. po remoncie, stan bdb.,
instalacja LPG, garażowany. Cena
9000 zł do negocjacji, tylko konkretne
oferty - 665 209 669
303554. Ford Probe 2.2 turbo - elektryczne szyby, lusterka, wspomaganie,
centralny, zarejestrowany badanie
techniczne i polisa OC do 02.2011.
Sprzedam lub zamienię - cena 1999
zł. - 507 930 010
304435. Ford Transit Connect tdci 2003, nowe opony, przebieg 75000
km, po przeglądzie w Niemczech,
przegląd ważny do lipca 2011 roku,
jeden właściciel w Niemczech książka
serwisowa, po wymianie oleju przy
przebiegu 71000km - 662 605 663
304510. Golf 2 - 1.6 benzyna, opłacony
do czerwca na chodzie 88 rok, 850 zł.
do negocjacji - 518 581 783
303936. Golf 3 - 1,8 benzyna (90 KM),
1995 rok, zarejestrowany + ważne
OC, przebieg 195 tys. drugi właściciel
w kraj, elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie kierownicy, radio, garażowany 4,5 tys. GG 5242465 - 697
555 366
303027. Golf 3 - 1.4 - 1992 rok, cena
2900 zł. - 794 015 164
302157. Golf 3 - 1997 - 165 tys. przebieg, centralny zamek, 4 poduszki,
klimatyzacja, ABS, benzyna, stan b
dobry, nie drogo, ponieważ pilne - 793
030 210
303332. Golf 3 - 93 1.8 benzyna, stan
dobry, 2500 zł. - 608 516 886
303198. Golf 3 - klimatyzacja, 2
poduszki, aluminiowe felgi - stan bdb.
- 667 743 529
303318. Golf 3 Cabrio - rok 96, ABS,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
centralny zamek, autoalarm, poduszka
powietrzna, radio/CD, wspomaganie
kierownicy, podgrzewane fotele. Bezwypadkowy, garażowany. Nie odpowiadam na SMSy - 663 250 554
302112. Golf 3 uszkodzony - 1994 - do
wymiany dach, szyba przednia, drzwi,
maska wgięta. Cena 1500 zł. silnik 1.6,

304560. Honda Civic - z 1994 roku o
przebiegu 215 km. Auto bogato wyposażone i zadbane - 793 050 453
303415. Honda Civic Ex 92 rok - 1.5
bogato wyposażony, po remoncie
silnika stan dobry, zaproponuj cenę,
jeżeli mnie usatysfakcjonuje, to sprzedam auto - 605 571 125
302748. Honda CRF 450R - rok 2003
- 792 083 288
302611. Honda CRV - 1998 2.0, stan
idealny, bezwypadkowa, serwisowana, możliwość kredytowania - 501
035 988
303562. Hyundai cupe - zarejestrowany, pojemność 2.0 benzyna, rok
96, elektryczne szyby, lusterka, 2 x
poduszka, wspomaganie kierownicy,
bez korozji, welurowa tapicerka, cena
7200 - 604 899 303/698 707 299
303135. Ibiza Special Seat - rok
produkcji 1988 rok, moc silnika 105
km, pojemność 1500 - sprzedam w
całości lub na części, cena 650 zł. do
negocjacji, nowe zimowe opony - 514
754 866
301826. Jaguar - tanio uszkodzony
- 2003 rok, v6, czarny, alu, skóra,
kompletna dokumentacja angielska,
uszkodzony przód cena 4900 zł. - 605
492 373
302907. Jeep diesel - 2000 rok,2.5
TDI klimatyzacja, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, napędy 100 %
sprawne, zarejestrowany ubezpieczony cena 21.700PLN - 607 240
585
301827. Kawasaki - GPZ 500 - 96
rok, nowy przegląd i OC, do wymiany
klocki hamulcowe, oponę przednią
oraz rozrząd, pęknięta czacha - 2600
zł okazja - 605 492 373
302492. Kia Sportage 2.0, gaz 8000 zł.
- elektryczne szyby, lusterka, centralny
zamek, alarm, wspomaganie, nowe
opony plus letnie, cały ocynk, 4 biegi
terenowe zamienię na inne może być
z dopłatą - 664 921 397
304361. Mazda 121 - 1800 zł. - 211
tys., w pełni sprawna technicznie,
otwierany dach, przegląd, OC 1900
zł. - 696 428 506
302739. Mazda 323 F - 92 rok, centralny zamek, wspomaganie, przyciemniane szyby. Stan techniczny b. dobry
3300 PLN - 880 098 319
301787. Mercedes 124 benzyna +
gaz - 1990 rok, kombi, ABS, poduszka
powietrzna elektryczne szyby, lusterko,
ASD, SRS, wspomaganie kierownicy,
Webasto, elektrycznie domykanie
klapy, nowe opony zimowe, zawieszenie NIVO. Cena 7200. Stan BDB.
- 609 078 282
302042. Mercedes 124 LPG 93 rok
- silnik 2300 z gazem, rocznik 93,
ubezpieczony i opłacony do marca,
wszystko działa, dorzucam radio.
Cena 3200 lub zamiana na diesla lub
tez auto z LPG, mogę dopłacić - 796
977 134
304208. Mercedes 208 D - 1994 rok,
2.3 disel, moc 80 km, nowe opony
zimowe, wspomaganie, 3 osobowy,
cena 5500 zł. silnik igła - 661 296
179
304427. Mercedes c180 - dobra cena,
pilna sprzedaż! Kompletna dokumentacja! Stan prawie bdb.! Szyberdach,
elektryczne szyby, 2 airbag, radio,
zarejestrowany, ważny przegląd i OC!
Cena 4900 PLN - 508 290 959
303439. Mitsubishi Carisma + LPG do sprzedania lub zamiany - z gazem
z 1997 roku o pojemności 1.6, auto
posiada klimatyzację, 4 x elektryczne
szyby, lusterka, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, ABS nowe
opony zima cena do uzgodnienia - 721
582 562
303845. Mitsubishi Colt 96 rok - 1.3
- GLXI. 75 KM. 178 000 km. błękitna
perła elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie, centralny
zamek, światła przeciwmgłowe przód.
igła - 790 519 291
303887. Mondeo mk 1 - 1,8 16v
115KM, wspomaganie, centralny z
pilota, elektrycznie otwierane szyby,
elektryczne lusterka, elektryczne
szyberdach, opony zimowe,ważne
przegląd i OC - 691 995 838

303092. Mondeo mk2 ghia LPG Hatchback, 1998 rok, 2000 cm3,
instalacja gazowa, climatronic, pełne
wyposażenie oprócz skóry, opony
zimowe, aktualne badanie techniczne
i OC.Cena 6000 zł. - 510 250 607
304187. Nissan Almera 1.4 sedan 1.4, 16V, 96 rok, dobrze wyposażony, 2
komplety kół, ważny przegląd i OC, CD
MP3, kompletna dokumentacja. 5300
zł. Więcej informacji pod tel. kontakt po
18 - 725 659 123
302597. Nissan Micra 5 drzwiowy - z
1994 roku, 1,3 benzyna + gaz, szampański metalik - centralny zamek na
pilota, alarm, radio, regulowana kierownica, aktualny przegląd i OC. Cena
4400 zł. - 608 498 262
304431. Nissan Primera - rok produkcji
1991, dwa komplety opon z felgami
opony zimowe nowe, po przeglądzie
i wymianie oleju stan zawieszenia i
hamulców bardzo dobry, stan silnika
Idealny, przegląd do 12.11.2010 roku
OC do 1.11.2010 roku - 662 605 663
304280. Opel - 94 rok, 2 x airbag,
ABS, centralny zamek na pilota, koła
zimowe + letnie na alu. Ważne opłaty,
stan BDB. Cena do dogadania, lub
zamienię? bezwypadkowa. Książka
serwisowa - 882 491 671
302608. Opel Astra - 2004 1.7CDTI stan bardzo dobry, możliwość kredytowania, cena 20900 - 501 035 988
303017. Opel Tigra - zarejestrowany,
ważne opłaty, pojemność 1.4 benzyna,
rok 96, elektryka, klimatyzacja, 2x
poduszka, wspomaganie kierownicy,
bez korozji, zadbany, cena 5500 - 604
899 303/698 707 299
302606. Opel Vectra - 2000 - 1.8, stan
bardzo dobry, możliwość kredytowania, cena 14900 - 501 035 988
303619. Opel Vectra - stan bdb. 1993/94 rok, zarejestrowany, przegląd
ważny do 02,11 - stan techniczny -bdb.,
atrakcyjny wygląd bez korozji - ABSy,
centralny zamek, szyberdach, RO wszystko sprawne w 100% - siadać
jeździć - cena 4500 - do uzgodnienia
- 603 182 814
303005. Passat B4 TDI - 90km 1994 rok, klimatyzacja, alu ABS, 2 x
poduszki, centralny zamek, komputer
pokładowy, wersja GT kubełkowe
fotele, po wymianie rozrządu i i zawieszenia. Cena 8000 tys. - 792 406 113
301747. Passat B5 - 1.8 T - benzyna,
rok 1997, 142 tys. km, cena jaka mnie
interesuje to 13 tys. - 665 327 348
301655. Peugeot 2.0 hdi - 306 kombi.
99, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobilizer, welurowa tapicerka, do
opłat, cena 6500 - 504 727 202
302406. Peugeot 206 TD - zarejestrowany, rok 2000, pojemność 2.0 HDI, 4
x poduszka, wspomaganie kierownicy,
ABS, centralny zamek pilot, elektryczne szyby, bez korozji, atrakcyjny
wygląd, mało pali, cena 12800 - 604
899 303/698 707 299
302880. Peugeot 306 (+gaz) - hatchback, rok 2000, niebieski metalik,
pojemność 1800 benzyna +gaz,
przebieg 145 tys. km, 3 drzwiowy,
klimatyzacja, autoalarm, centralny
zamek, elektryczne szyby i lusterka, 4
poduszki powietrzne - 664 426 178
304445. Peugeot 306 kombi - rok 97,
elektryczne szyby, lusterka, centralny,
wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, poduszki, alufelgi, opony
zimowe, zarejestrowany, badania
techniczne i OC do 02.2011 cena 5000
zł. - 507 930 010
301841. Peugeot 306 xr 1.4 - lub
zamienię na auto z gazem - 721
631 548
304159. Peugeot 605 - 1995 rok, 2,0
turbo E + gaz. Pełna opcja oprócz
skóry. Nowe opony zimowe, układ
wydechowy, szyba. Zepsuty rozrusznik. Cena 3000 zł. Jelenia Góra
- Zabobrze - 695 322 429
302308. Peugeot 605 - 1995 rok, 2,0
turbo E + gaz. Pilnie sprzedam - nie
odpowiadam na sms-y - 783 139 444
301825. Polonez - 380 zł. - uszkodzony
silnik, brak paru drobnych części
pognite drzwi, wyrejestrowany, w całości lub na części - 605 492 373
304589. Renault 19 LPG - 1500 zł.
- tok produkcji 1995, pojemność 1,8
LPG. Elektryczne szyby, podgrzewane
lusterka, biały kolor, szyberdach. Auto
sprawne w ciągłej eksploatacji. Ważne
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OC i przegląd do mają. Sprzedam za
1500 zł. - 724 521 383
302577. Renault Megane - 2009 - 1.6
110KM na pełnej gwarancji możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia auta
na dowolnym serwisie - cena 47900
- 501 035 988
301673. Renault Megane 97 rok
+ gaz - pojemność 1,6 + gaz, 2
poduszki, centralny + pilot w kluczyku, 5 drzwiowy, elektryczne szyby,
lusterka, klimatyzacja, podłokietnik,
ekonomiczny, zarejestrowany, ważne
OC i przegląd, cena 6600 PLN - 691
061 706
301770. Renault Megane coupe - 1.9
dci, 2002 rok, diesel, przebieg 84 tys.
km, skórzana tapicerka, elektryczne
szyby, poduszki powietrzne, klimatyzacja - 607 128 717
302373. Renault Megane coupe - rok
96, pojemność 1.6 benzyna, zarejestrowany, 2 x poduszka, centralny zamek,
pilot, welur, wspomaganie kierownicy,
czyste wnętrze, bez korozji, cena 6200
- 604 899 303/698 707 299
304451. Renault Scenic dci - rocznik
2002, 1.9 dci, zarejestrowany pełne
wyposażenie 86 tys., książka serwisowa, cena do uzgodnienia - 507
930 010
302576. Renault Trafik - 1992 - 2.5
D ciężarowy - 6 osobowy, ładowność
1170. Ostatnio zrobione hamulce
komplet oraz zawieszenie przód - 508
671 544
301662. 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
303298. Renault Twingo - rok produkcji
1999. Pojemność 1200 ccm. Stan
bardzo dobry. Ważny przegląd i OC.
Komplet opon letnich i zimowych z
felgami. Cena 4500 zł (do małej negocjacji) - 697 295 706
303948. Renault Twingo 1.2 - opłacony, zarejestrowany w Polsce, alufelgi, elektryczne szyby, alarm 1995
rok, cena 3500 zł. - 888 569 270
302024. Robur ld 3001 - stan dobry,
1990 rok, ubezpieczony, zarejestrowany, nowe opony, nowe akumulatory
- 695 408 644
302816. Romet Ogar 205 - bez iskry,
brak dokumentacji za 190 zł. - zadbany
- 781 633 593
301659. Rover 214i - 96 rok, 189 tys.
km, 1.4 benzyna, 2 airbag, wspomaganie, webasto, szyberdach, zadbany,
garażowany, cena 5 800 do negocjacji
- 883 633 140
301765. Rover 25 - 2000 rok, pojemność 1,4, po wypadku, silnik sprawny,
mały przebieg - 510 051 828
303627. Seat Cordoba - rok produkcji
1997, garażowany, czerwony, blokada
skrzyni biegów, zadbany, stan dobry,
cena do uzgodnienia - 661 121 571
302109. Seat Ibiza - 5 drzwiowy, 1,8,
rok 93, 260 tys. przebieg, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
szyber dach, elektryczne szyby przednie, do drobnych poprawek, ważny
przegląd i OC, cena 2600 zł. sprzedam
lub zamienię - 665 944 328
303657. Seat Toledo - 2003 1.6
pierwszy właściciel, stan bardzo dobry,
możliwość kredytowania, cena 20900
- 501 035 988
302822. Simson - cena 750 zł z papierami - 781 633 593
303622. Simson - S51 - 60 cm3 nowy
tłok, cylinder, łożyska, symerygi na
dotarciu 1900 zł. do negocjacji - 518
581 783
302509. Skuter 50cm - skuter BOATIAN
SWING - rejestracja 06.2009, czerwono czarny, kufer, 2 kaski, przebieg
3000 km, stan bdb. 2l/100 km lub
zamienię na auto do 2500 tys. - 509
362 908
302978. Skuter Kymco Vitality - kupiony
w salonie 2007 roku dodatkowo kask,
kufer, blokada na przednie koło, cena
4 tys. zamienię na auto w tej cenie lub
inne propozycje - 723 902 488
304083. Sportage 2.0g az - elektryczne szyby, lusterka, centralny
zamek, alarm, wspomaganie, nowe
opony plus letnie, cały ocynk, 4 biegi
terenowe zamienię na inny może być
z dopłatą lub za gotówkę. 8000 zł. 664 921 397
303417. Subaru 4x4 - 94 rok, Leone
1,8 LPG - elektryczne szyby lusterka
i elektryczny szyberdach, silnik po
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remoncie, nowe OC, stan bardzo
dobry, zadbane bez wkładu finansowego 3900 zł. - 605 492 373
304599. Ścigacz za 2600 - GPZ 500
- nowy przegląd i OC, do wymiany
klocki hamulcowe, oponę przednią
oraz rozrząd, pęknięta czacha - 605
492 373
303014. Tico - zarejestrowany,
zadbany, bez korozji, rok 1998, elektryka, ekonomiczny, cena 2650 - 604
899 303/698 707 299
302603. Toyota Aygo - 2005 1.0 stan
bardzo dobry, przebieg 98 tys. serwisowany, możliwość kredytowania, cena
19900 - 501 035 988
304572. Tuba basowa - 600 watt za
120 zł. - 518 581 783
301985. Vectra - 94 rok, 2 x airbag,
ABS, centralny zamek na pilota, koła
zimowe + letnie na alu. Ważne opłaty,
stan BDB! Cena do dogadania, lub
zamienię? bezwypadkowa. Książka
serwisowa - 795 822 096
304620. Vitara off road - podniesiona,
opony Sahara, nowe oleje, paski,
płyny, osłony przegubów itp. nowy
przegląd itp. cena 6,800 - auto od
mechanika - 605 492 373
302719. Volvo 440 za 1500 zł. - rok
1993 - 2.0, pierwszy właściciel w Polsce, super stan, nie stuka, nie puka
- silnik bez wycieków, alufelgi , cena
1500 zł. Zarejestrowany w Polsce 888 227 115
303514. Volvo S60 - sprowadzone z
Anglii 2.0, benzyna 2002 rok, 150 tys.
przebieg, bardzo dobrym stanie. Cena
do uzgodnienia - 518 246 185
302737. VW lt 28 2,4 TD - 3500
zł. - maxi blaszak, 3 osobowy, stan
techniczny dobry, bez korozji - 880
098 319
302609. VW Passat – 2001, 1.6, stan
techniczny idealny, przebieg 128 tys.,
serwisowany, bezwypadkowy, możliwość, kredytowania cena 24900 - 501
035 988
303107. VW Passat 1.8 + LPG - stan
techniczny, bardzo dobry, nowe OC i
przegląd techniczny, cena: 3300 zł. 791 160 305
302939. VW Sharan - z roku 1999,
jeździ na niemieckich blachach, 1.9
tdi, cena 16.000 zł. Możliwa zamiana
na vana lub duże kombi benzyniaka
z gazem z podobnego rocznika lub
młodsze dopłacę - 660 673 588
302401. VW Vento 1.9 TD - 93 rok,
wspomaganie centralny, bordowy
metalik cena 3700 zł, opłacony do
czerwca - 501 726 129
303582. Xantia kombi - z 1995 roku /
silnik 98 rok/ przebieg 218000 benzyna
+ LPG ( sekwencja). Auto nie wymaga
wkładu finansowego - cena 4000 zł
( do uzgodnienia na miejscu) - 506
591 519
303808. Yamaha rd80 - w stanie
dobrym +, bez papierów, cena 1200
zł. do negocjacji GG9962275 - 782
285 794
304118. Yamaha wr 400 - 98 rok, 7500
PLN - 797 199 315
301908. Yamaha xs 400 - 1989 rok sprzedam lub zamienię z dopłatą na
większy. OC, przegląd, do regulacji,
2200 do negocjacji - 662 175 567
2 skutery - Malagitti Malassi F10 w
100% sprawny, Piaggio Zipp w 100%
sprawny - 883 601 725
Alfa 156 2.4 JTD - samochód w ciągłej eksploatacji, ubezpieczona. Cena
13500 zł. do negocjacji - 792 870 915
Alfa Romeo 33 - 92 rok, ciemny
granat, silnik 1,4 - 669 590 245

og£oszenia
Audi 100 - C3 - 2200 pojemności +
gaz, 1985 rok, srebrny ważne opłaty,
sprzedam lub zamienię na mniejszy 516 166 121
Audi 80 - 89, pojemność 1.8, benzyna,
czerwony 2 komplety opon, zmieniony
tłumik, stan db., opłacony do maja
2010, eksploatowany, cena 2600 PLN
- 721 719 872
Audi 80 - B3 - 97, monowtrysk, gaz,
automat, zimowe opony, przegląd do
11.2010, cena do uzgodnienia - 692
686 710
Audi 80 - B3 1.8 + gaz - 89 rok, OC
03.2010, przegląd 08.2010, centralny
zamek + alarm z pilota, 4 opony
zimowe, wspomaganie kierownicy,
radio z CD.Od uczciwego sprzedawcy.
Cena 2500 zł. - 505 178 679
Audi 80 - B3 rok 1990 1,8 benzyna,
kat. sportowy tłumik Remusa, nowy
akumulator (2 lata gwarancji), car
audio (radio Sony, dorzucam tubę JBL
600 v), cena 2500 zł (do negocjacji) 663 640 281
Audi 80 - B4 - 92 rok benzyna + LPG auto jeżdżące, do drobnych poprawek
mechanicznych CENA: od ręki 2500
zł. - 721 581 655
Audi 80 - GT - rok produkcji 1986,
pojemność 1,8 - instalacja gazowa,
autko jest w bardzo zadbane w dobrym
stanie - 781 240 217
Audi A3 - 96 rok, 1.8 benzyna, zielone
metalik, elektryczne szyby, centralny
zamek, alufelgi, sprawdzona z Niemiec, radio CD Sony, szyber dach,
do wymiany tył zderzak, cena 7500
zł. - 664 194 036
Audi A4 - 95 rok - ABS.2 x Airbag,
immobilizer, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka. Skórzana
tapicerka. Cena 12.500 zł, do malej
negocjacji lub zamiana na a3 lub Golf
IV z dopłatą - 517 799 703
Audi A4 1.9 TDI - auto z prywatnych
rąk, stan super czyste i zadbane
bogate wyposażenie, auto w ciągłej
eksploatacji, bezwypadkowe, jedyny
właściciel- 60-cio letni, rok produkcji
1998 combi - 508 176 215
Audi B3 - 1,8 benzyna + gaz do drobnych napraw, cena 1700 do negocjacji
- 507 055 419
Audi B3 - 91 rok, benzyna 1.8.s
po wypadku uszkodzony tył, zarejestrowany, ubezpieczony reszta sam.
w bardzo dobrym stanie. 1 w - 515
681 322
Beta mini cross 125cc - 4T cena 1
700 zł. do małej negocjacji - email
Arturo_913@o2.pl - 722 289 402
Bmw - diesel - E36 stan bdb. 2.5 - stan
bez wkładu finansowego, zarejestrowany, ubezpieczony, atrakcyjna cena
- 694 054 544
Bmw - E36 2.5 diesel, stan bdb.,
zarejestrowany w kraju, bez wkładu
finansowego - 662 266 704
Bmw 323 E46 - więcej informacji pod
telefonem - 601 698 950
Bmw E34 - 2.0 - skóra, klimatyzacja,
elektryczne lusterka, alarm, immobilizer, białe zegary, ubezpieczony,
rok 91/96 150 KM, cena 4 tys. - 791
510 587
Bmw E36 - 316i - zadbane w dobrym
stanie, rok produkcji 93, pojemność
1,6 benzyna + gaz (niecały rok)
oszczędna, wspomaganie ABS, centralny - 600 062 698
Buggy - na bazie fiata 125, sprawny,
orurowany, cena 850 zł. - 516 722
318
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Chrystel Voyager - 95 rok - 2.5
TD - 7 osobowy - cena 5000 - 607
509 762
Ciągnik - Leyland 245 - niedrogo 609 438 936
Citroen Xsara 1.4 - benzyna, rok
produkcji 2001, granatowy, pięciodrzwiowy, przebieg 87000 km, elektryczne szyby, pilot, multifunkcyjna
kierownica, 4 x airbag, cena 9800 PLN.
Jelenia Góra - 663 981 750
Citroen ZX - 1,9 d 1997 rok, biały,
5 drzwi, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, zarejestrowany w
Polsce, koła zima - lato, cena 4100 do
negocjacji - 609 133 014
Citroen ZX - autko po kolizji, kolor
czerwony, po lekkim tuningu optycznym, sportowy układ wydechowy,
alu felgi, pojemność 1.4, benzyna,
środek zadbany, silnik w stanie bdb.,
atrakcyjna cena - 782 446 782
Clio 1 do 600 zł. - 93 rok, bez prawa
rejestracji, OC i przegląd ważne miesiąc. Silnik pali bez problemu, auto
jeździ. Uszkodzona skrzynia biegów i
tłumik do wymiany - 792 828 484
Clio 1.2 - 1992 rok, stan dobry w
całości lub na części - tanio - 506
384 694
Corsa A1.4 (uszkodzona) - uszkodzona lewa strona. Auto jeździ, zarejestrowane, Do naprawy lub na części.
Miejsce Piechowice - 606 104 186
Corsa C 2001/2002 - serwisowana,
małe spalanie trasa 4,5 l. na 100 km.
mieszany cykl jazdy ok. 5l., bardzo
niskie opłaty. Kolor zielony. Auto
można polecać nawet sąsiadowi,
100% bezwypadkowe - 512 170 233
Daewoo Nubira - 2.0+LPG 135 KM,
1998 rok, hatchback, pełna elektryka,
poduszka nowe opony zimowe, ekonomiczny. CENA 6500 zł. - 793 651 002
Escort 1,6 + LPG 93 rok - 1993 rok
-1,6 16v 90KM, instalacja gazowa, 5
drzwiowy, wspomaganie, ok. miesiąc
temu rozrząd wymieniony, opony
zimowe, kupiony od 1 właściciel w
kraju, srebrny metalik, zadbany, cena
2400 - 691 995 838
Escort 1.4 benzyna 3900 zł. - 2005
rok, nowa buda, 155000 km. Wyposażenie: centralny zamek, immobilizer,
wspomaganie kierownicy, szyberdach,
halogeny przeciwmgielne, poduszka
powietrzna stan bdb. Auto jest zarejestrowane - 790 635 463
Escort combi LPG - 96 rok, silnik, 1.3 składak, kolor srebrny, alufelgi, szyberdach, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, do małych
poprawek. Brak przeglądu, cena 2500
zł. - 792 876 442
Espero 1,8 CD - 1997 rok - w b.
dobrym stanie, bez śladu korozji, garażowany, pierwszy właściciel. Przebieg
147 tys. km - 506 105 416
Fiat 126p - 93 rok - zadbany, hak,
centralny zamek, szyberdach, ważne
opłaty, zimówki, cena 450 zł. do negocjacji - 693 675 187
Fiat 126p - szyberdach, hak, centralny zamek, ważne opłaty, stan
dobry sprzedam bądź zamienię - 605
603 745
Fiat Bravo - 1998, benzyna 1,6 przebieg 85 tys., komplet kół zimowych,
zadbany, radio CD, centralny zamek,
pilot, airbag, zadbany, cena 6 tys. - 607
237 882
Fiat CC - 704 - 899 zł. - 92 rok, ważny
przegląd i OC sprzedam lub zamienię
na większe w tej cenie - 507 563 841
Fiat Cinquecento - 704 cm3 rok
1997 ważny przegląd i OC, komplet

kół zimowych - cena 1800 zł. - 666
054 127

zamek, blachy ocynkowane. dwa kpl.
opon - 504 727 202

Fiat Cinquecento - wszystkie części
z demontażu - 604 899 303/698 707
299

Ford Mondeo - 2001 rok, diesel
pełna elektryka, radio CD, kolor grafit,
przegląd i OC do stycznia 2011 roku.
Do tego komplet opon letnich gratis.
Cena 18.500 - 661 837 154

Fiat Fiorino - 601 924 778/694 473
203
Fiat Punto 1.1 + gaz - (55KM) z
instalacją gazową. Rok 1994, kolor
niebieski. Poduszka powietrzna, radio
cd/mp3. Przegląd do maja, OC do
czerwca Stan dobry - 508 213 154
Fiat Siena 1,6 HL - 1999 rok, wspomaganie kierownicy, regulowana
kierownica, elektryczne szyby, kpl.
opon zimowych, centralny zamek 604 120 982
Fiat Siena 1.6 16v - z gazem 98 rok
bordowy metalik, stan dobry cena 5000
PLN po wymianie rozrządu radio cd 790 684 277
Fiat Tempra - 1,9 TD z 94 roku, uszkodzony silnik, cena wynosi 1300 zł., ale
podlega do negocjacji - 721 089 115,
663 813 496
Fiat Uno - 1.4 benzyna + gaz, 96 rok,
alternator do wymiany zadbany - 693
675 187
Fiat Uno 1400 - 1997 rok - 5 drzwi,
alarm, centralny zamek, elektryczne
szyby, nowe hamulce, rozrząd, opony
w dobrym stanie, aktualne OC i
przegląd, do poprawek. 700zł - 502
328 130
Fiat Uno za 480 zł. - 1992 rok, niebieski metalik, 3 drzwiowy, 1,3 benzyna
pełen wtrysk, halogeny, opony zimowe,
sportowa kierownica, OC do 04.2010
- 691 995 838
Fiesta 91 - 1.1.ważny przegląd i
OC, stan dobry, cena 1500 zł. - 796
519 119
Ford Fiesta - 1.1, stan dobry, w
całości lub na części, silnik, skrzynia
biegów idealna, 1989 rok - 506 384
694
Ford Fiesta - 1991 rok, 1,4, 3
drzwiowa, stan idealny, odpala bez
problemu, nawet w ostatnie mrozy
wszystko w stanie idealnym przebieg
około 130 tys. - 607 112 385
Ford Fiesta - rok produkcji - 1991,
kolor czerwony - 723 174 211
Ford Fiesta 94 rok - 1300 cm - 2
poduszki, wspomaganie, alarm, welur,
2 komplety opon, szyberdach, ważne
OC i przegląd, cena 2.800 zł. - 609
765 913
Ford Fiesta 95 rok - 1.1 benzyna, 2 x
airbag, cena 2000 - 607 509 762
Ford Focus kombi- diesel - z 2000
roku, 1.8 tddi, posiada klimatyzację,
elektryczne szyby i inne, auto mechanicznie idealne, wizualnie kilka rysek
z parkingu, cena 10500 zł do opłat,
granat metalik - 793 608 323
Ford Galaxy Ghia 1997 - 2.3 benzyna, 145KM, Komfortowy, dynamiczny, przestronny, rodzinny van.
Duże solidne auto za niewielkie pieniądze 9400 zł. - 696 483 541
Ford Granada 999 zł. - 601 924
778/694 473 203
Ford Mondeo - 1,8 TD, clx, kombi,
dwie poduszki powietrzne, regulowana
kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, podgrzewane fotele, ABS,
alufelgi opony lato+ stalowe zima,
ważny przegląd i OC, cena 5800 - d/n
- 509 379 798
Ford Mondeo - 1.8 rok produkcji 1993 Hb. Gaz, klimatyzacja sprawna,
poduszka powietrzna elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, centralny

Ford Mondeo 1998 1,8 - benzyna,
186 tys. km brąz metalik hatchback (2
x airback, klimatyzacja, fabryczny szyberdach, elektryczne szyby, lusterka,
welur, ABS, alufelgi, koła zim.) stan
bardzo dobry - 603 340 311
Ford Orion - 1.4 benzyna + gaz,
ważne opłaty, zadbany, nie zgnity, nie
tankuje gazu, sprzedam bądź zamienię
na inny - 605 603 745
Ford Transit - diesel 2.5 rok 92 - 604
899 303/698 707 299
Fotelik samochodowy - cena 50
zł. - 782 978 902
Gokart - z silnikiem WSK 175, stan
dobry, samoróbka, cena 1800 zł. do
niewielkiej negocjacji - 691 141 276
Golf 2 - 1.6 benzyna, 88rok, niebieski, opłacony, 700 zł, dzwonić po 15
tej - 661 403 384
Golf 2 - 88 rok - benzyna, gaz, kolor
grafit, 3 drzwiowy, centralny zamek 726 708 067
Golf 2 - 88 rok, 1.6 benzyna, za pół
darmo, opłacony do czerwca 850 zł.
do negocjacji - 518 581 783
Golf 2 - granatowy, 4 drzwiowy po
wymianie sprzęgła, pierwszy właściciel, w ciągłej eksploatacji, nie dawno
opłacone OC i NW - 605 038 511
Golf 2 - w dobrym stanie 1994 rok,
pojemność 1,3 po wymianie przegubów, tarczy hamulcowych i klocków
- 517 593 180
Golf 3 - 1,9 TDI - 96 rok - 206000
tys. czarny metalik, zarejestrowany,
ważne OC, polecam, cena 7200 do
małej negocjacji - 504 746 526
Golf 3 - 1.8 - benzyna, zarejestrowany 2900 PLN - 889 829 776
Golf 3 - pojemność 1.4 + LPG, rok
produkcji 1992, ważny przegląd i OC
do 08.01.2010, alarm po wymianie
tulei na wahaczach końcówki drążka
kierowniczego, po wymianie skrzyni
biegów i całego sprzęgła - 796 085
728
Golf 3 - rok 1994 - po wypadku, do
zrobienia dach, drzwi, maska, szyba,
od strony pasażera. W środku zadbany,
cena 1500 zł. - 667 310 562
Golf 3 GT - rok produkcji 1992,
pojemność 1,8 benzyna w ciągłej
eksploatacji, cena 1000 zł. - 075 75
57 332
Golf 3 kombi - 1.9 TDI - elektryka
8500 do negocjacji - 604 786 525
Golf 4 tdi, climatronic - 99 rok, 208
tys. udokumentowane, 110 KM - żywy
i ekonomiczny silnik, pełna elektryka,
przy 180tys. zmieniany rozrząd, 3
drzwiowy, czerwony, świetny stan
tapicerki i lakieru. Cena wywoławcza:
17600 zł. + opłaty - 504 377 387
Honda - 1000 PLN - 93 rok, ubezpieczona z przeglądem, na chodzie
w Piechowicach, hak, gaz, centralny,
elektryczne lusterka, szyby, szyberdach sedan - 694 741 103
Honda Civic 1500 vtec 3d - 2000 rok,
sprowadzony, stan idealny, 2 przeglądy, 103000 km, klimatyzacja, skóra,
podgrzewane lusterka, zimowe opony,
alufelgi, nowe filtry + olej, możliwość
tańszy w rozliczeniu. 15900 zł. - 790
524 539
Honda Civic coupe 1.6 16v - 1995
rok, 2xPP, elektryczne szyby, szyberdach, lusterka, C.Z, wspomaganie,

oryginalne alu, alarm, automatyczna
skrzynia, bardzo zadbana, czarne
wnętrze. Cena 9200 - 793 589 984
Honda CR -V 4/4 - 1998/1999,
178000 km, sprowadzony, 2 przeglądy,
klimatyzacja ABS, 2 poduszki, stan
idealny, napęd4/4. Nowe filtry + olej.
Możliwość tańszy w rozliczeniu. 17900
zł. - 790 524 539
Honda MTX 80 - jest w stanie dobry,
ale nie pali, brak włożonego amortyzatora, ale jest w moim posiadaniu - 1200
zł do negocjacji - 782 361 956
Hyundai Accenta - rocznik 95,
pojemność 1300, 5 drzwiowy - 694
429 558
Iveco Dayli 65c15 - 2003 rok, nowy
wywrot na trzy strony, przebieg 155
tys., serwisowany, cena 47.000 netto
- 512 170 233
Kia Clarus 1999 - kombi srebrny metalik, hak, relingi, klimatyzacja, alufelgi,
LPG, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka. Cena 6400 do negocjacji - 501 181 177
Łada Niva - w całości lub na części
- 601 561 366
Mazda - tanio - 601 924 778/694
473 203
Mazda 121 - 1900 zł. - 211 tys., w
pełni sprawna technicznie, otwierany
dach, przegląd, OC 1900 zł. - 696
428 506
Mazda 323 - sedan16v, rok 1996,
stan techniczny idealny, kolor czerwony, dwa komplety kół cena 4300
PLN, do negocjacji, auto jeździ na
terenie Jeleniej Góry - 509 375 174
Mazda 323 F - rok 91, pojemność 1.6,
kolor czerwony, wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, radio CD,
zarejestrowana, ubezpieczona 1500
zł. do negocjacji - 505 447 978
Mazda 626 - 2.0 TD - 1994 rok,
wiśniowa perła, 4 elektryczne szyby,
elektryczny szyberdach, elektryczne
lusterka, centralny zamek + alarm,
alufelgi, radio z CD, komplet opon
zimowych z felgami, garażowany,
przegląd do grudnia 2010, cena 5500
zł. - 791 460 310
Mercedes - E210 AVANTGARDA
220 CDI - 99 rok, fioletowy metalik,
265 tys. km, klimatyzacja ksenon, 4 x
AIR, podgrzewane fotele, ESP, ABS,
nowe pompy wtryskowa, amortyzatory,
garażowane, stan bdb. 24 tys. J.G 693 601 211
Mercedes 124 - diesel 2.0, stan
bardzo dobry, zadbany 1992 rok lub
zamiana na droższy diesel - 506
384 694
Mercedes 208 D za 6000 zł. - 1994
rok 2.3 diesel, 80 km ładowność 800
kg, 3 osobowy, 6000 zł. wół roboczy,
nie do zajechania - 661 296 179
Mercedes C-klasa 2.2 cdi - zarejestrowany, super stan rocznik 2001,
pełne wyposażenie - 507 930 010
Mercedes E 220 kombi - kolor
niebieski, po kapitalnym remoncie, 2.5
pojemność, składak od 90 do 96 rok,
brak OC, cena 4700 do negocjacji 721 631 548
Mercedes E 320 - kombi 94 rok
LPG, wtrysk, automat, pełna elektryka,
do uzgodnienia - 504 201 580
Mini Cross 125ccm - 4T cena 1 700
zł. do małej negocjacji - email Arturo_913@o2.pl - 722 289 402
Mitsubishi Colt 96 rok, 1.3 - 1.3
GLXI - 178 000 km. 75 KM, błękitna
perła, 96-97 rok, elektryczne szyby,
lusterka, centralny zamek, wspomaganie 2 x poduszka, halogeny przeciw
mgłowe przód, rok temu sprowadzony

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

z Niemiec, cena 5700 zł. - 790 519
291
MITSUBISHI Galantv6 - z 1999 roku,
pojemność 2,5 B+G, 163KM. Nowa
sekwencyjna instalacja gazowa. Klimatronic. Fioletowy metalik. Zadbany.
Pierwszy właściciel w Polsce. - 509
503 125
MOTOR K175 - na chodzie, rok produkcji 58, brak dokumentacji, ale jest
możliwość zarejestrowania motoru,
cena 1500 zł. - 793 543 796
MOTORYNKA Romet - nie posiada kół
i silnika, poza tym wszystko jest - 45
zł. - 781 633 593
NISSAN Almera - 2001, sprowadzony południe Francji (0 rdzy), 2
przeglądy, 2 komplety opon (zimowe
nowe), 124000 km, nowe ﬁltry + olej,
klimatyzacja, 2 poduszki, abs, stan
idealny zarejestrowany = 21000 zł. 790 524 539
NISSAN Primera 1993 rok - 1,6
auto było serwisowane. Ma ważny
przegląd i OC do 04.10r. a także
elektryczne lusterka i szyberdach,
welurową tapicerkę, wspomaganie
kierownicy - 669 714 059
NISSAN Primera 2.0 3200 - dwa komplety opon z felgami opony zimowe
nowe, po przeglądzie i wymianie oleju
stan zawieszenia i hamulców bardzo
dobry, stan silnika Idealny, przegląd
do 12.11.2010 roku OC do 1.11.2010
roku - 662 605 663
NISSAN Primera 2.0 TD - w dobrym
stanie, bez dodatkowego wkładu
ﬁnansowego. Jawor - 783 523 222
NISSAN Sunny - 1996 rok, benzyna +
gaz, nowy zbiornik gazu, pojemność
1.4 + opony letnie, cena 2000 zł. - 796
099 042

OGAR 205 - brak iskry, bez dokumentacji - 190 zł. do małej negocjacji - 882
662 742
OPEL Astra - kombi 96 rok - 1.7 TD szyber dach, wspomaganie, centralny
zamek, 2 x airbag, cena 4300 - 607
509 762
OPEL Astra 2 - rok produkcji 2003,
pojemność 1.2 hatchback, pięciodrzwiowy, kolor granatowy, przebieg
54000 km. Pierwszy właściciel, garażowany. Cena do uzgodnienia - 887
954 092

ekonomiczne, opłaty do czerwca, okazyjnie za 1500 zł. - 605 135 001

graﬁtowy, ważny przegląd i OC. cena
4000 zł. - 792 661 611

OPEL Vectra c 2002 rok - 17.500 srebrny metalik, 2,2 dti, elektryczne
szyby i lusterka, klimatronic, automat
- tiptronic, bez wypadku, zarejestrowany, cena 17.500 - 703 024 298

PEUGEOT 405 - gaz - w całości na
części z gazem, cena 900 zł., 94 rok
pojemność 1.6, ocynk, czarny, brak
OC - 721 631 548

PASSAT B3 kombi - rok 1990, biały,
bez korozji w ciągłej eksploatacji, dwa
komplety kół, cena 2800 do negocjacji
- 756 416 472, 728 346 437

OPEL Astra cabrio - elektryczny dach,
ful wypas - 782 946 847

PASSAT B4 kombi gl - 95, pojemność
1600, sekwencyjna instalacja gazowa,
bogato wyposażony, zadbany, ekonomiczny - cena 7950 - 792 591 381

OPEL Astra II - 2001 - 1,2 benzyna
(75 KM). Zadbana, ekonomiczny
97.000 km. Kierownica wielofunkcyjna,
fabryczne radio CD, 4 poduszki,
bezwypadkowy, ABS, wspomaganie
kierownicy, opony - 608 403 626

PASSAT B4 sedan tdi - z 1995r z
silnikiem 1.9 tdi, auto zarejestrowane
w kraju w b. dobrym stanie, posiada
wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, centralny zamek,ABS, cena 7
tys. zł. Jelenia Góra - 793 608 323

OPEL Corsa b 1.0 12v - 98 rok,117
tys. 2 x airbag, ABS, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy koła zimowe,
szyberdach, 5 drzwiowy. Ważne opłaty,
stan BDB! Cena 6500 zł. bezwypadkowy - 664 979 681

PEUGEOT 106 - uszkodzony silnik, 94
rok, cena 600 zł. - 883 384 442

OPEL Corsa C - bezwypadkowy,
serwisowany - 512 170 233
OPEL Vectra + Lancia Y - Opel Vectra
1998 rok kombi 1,8 benzyna - 10500
zł. oraz Lancia Y 1996 rok - 1,2 benzyna automat - 6500 zł. Sprzedam
lub zamienię dwa na jeden - 501
208 885
OPEL Vectra A - rok 1992.1.8s z
gazem po przeglądzie. Aluminiowe
felgi 15, sportowe zawieszenie. Blacha
do poprawek. Stan techniczny bardzo
dobry - 723 226 884
OPEL Vectra A 1.6l - sedan z silnikiem
1.6L, auto w bardzo dobrym stanie,

PEUGEOT 206 hdi - zarejestrowany,
4 x poduszka, pojemność 2.0 TD, rok
2001, zadbany bez korozji, elektryczne
szyby, klimatyzacja, centralny zamek,
alufelgi, b. atrakcyjny wygląd, cena
11800 zł. - 604 899 303/698 707 299
PEUGEOT 306 - kombi - rok 97,
elektryczne szyby, lusterka, centralny,
wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, poduszki, alufelgi, opony
zimowe, zarejestrowany, badania
techniczne i OC do 02.2011 cena 5000
zł. - 507 930 010
PEUGEOT 306 xr 1.4 - 5 drzwiowego,
ocynk, opłacony, stan dobry za 3200
zł. - 721 631 548
PEUGEOT 306 z LPG za 4 tys. - 1997
rok - 1.4l + LPG, 75KM, radio z MP3,
2 komplety kół, Hatchback, 5 drzwi,

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

PILNIE BMW E30 - kombi z gazem,
po remoncie przedniego zawieszenia,
ważny przegląd, skończyło się OC.
Cena 1900 zł (do małej negocjacji).
Do obejrzenia w Pasieczniku - 695
624 910
POLO z LPG 1100 zł. - 1,1- 89 rok,
opłacony - 510 242 940
POLONEZ - 1.6 benzyna, 1998 rok,
120 tys., srebrny metalik, alufelgi,
centralny zamek, cena 1200 zł. do
uzgodnienia - 691 081 217
POLONEZ 1400 na części - polonez
z silnikiem Rovera 1996 rok, uszkodzona uszczelka pod głowicą, cena
350 zł. - 607 644 812
QUAD 110 - przeprawowy, cena 600
zł. stan dobry - 691 475 375
RENAULT 19 - 16v PH - 1990 rok,
czarny metalik, pakiet sportowy,
ospojlerowana, obniżona, skórzana
tapicerka, komputer pokładowy, elektryczne szyby, szyberdach, oryginalne
alufelgi z nowymi 195/50 r15 doinwestowana, zadbana, cena 4000 - 793
589 984
RENAULT 19 - 601 924 778/694
473 203
RENAULT 19 - rok 93 - pojemność
1,7, benzyna + gaz kolor biały wspomaganie, kubełkowe fotele, tylne
szyby przyciemniane, zadbany zarejestrowany opłaty ważne, cena 1800
zł. - 505 447 978
RENAULT 19 sedan 3500 zł. - 1.8 benzyna + gaz, 1994 elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, poduszka
powietrzna, przyciemnione szyby,
kpl. kół nowych zimowych i letnich,
wymienione ﬁltry i olej, OC do września - 606 301 919
RENAULT 5 - rok produkcji 1986,
154 tys. km przebiegu. Auto w ciągłej
eksploatacji w stanie dobrym, przegląd do 08.2010, ubezpieczenie do
06.2010. Cena do uzgodnienia - 075
713 03 94
RENAULT 5 - turbo pilnie - z bólem
serca sprzedaje swoje Renault 5
turbo z silnikiem 1.4. Moc auta +/120km. Opłacony, kubełkowy fotel,
pasy, wskaźnik ciśnienia turbo. Cena
nie wysoka 2200 zł. - 697 103 586
RENAULT Espace - 2.2 dci 10,500
zł. - 668 463 202

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 21 lutego 2010 a od 22 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.

RENAULT Espace 2.2 1991 - benzyna - 691 242 975
RENAULT Espace 89 rok - 2.0 benzyna + gaz, 7 osobowy, cena 2900
- 607 509 762
RENAULT laguna - auto posiada
gaz - 1,8 benzyna, 95 rok, bordowe,
klimatronik, ABS, centralny zamek, 2
x airbag, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, dużo nowych części
- faktury serwis renault, radio, cena
4100 - 604 899 303,698 707 299
RENAULT Laguna - w dieslu z
klimatronikiem - zielona, dopiero, co
zapłacone ubezpieczenie, 5 tys. do
negocjacji - 510 111 069
RENAULT Laguna 1997 - laguna 2.0
benzyna, 1997 rok, kombi, automat,
granatowy, stan dobry, uszkodzona
skrzynia biegów, cena do negocjacji
lub zamienię na inny w dieslu, odpowiadam na SMS - 726 521 442
RENAULT Laguna LPG - zarejestrowany, ważne opłaty, pojemność 1.8 +
LPG, rok 95, klimatronik, poduszka
powietrzna, abs, c-zamek, elektryczne
szyby, bez korozji, sedan, nie wymaga
żadnego wkładu, cena 4500 - 604 899
303/698 707 299
RENAULT Laguna z gazem - rok 1998,
16V. 141 tys. klimatyzacja, ABS, 4 PP,
pełna elektryka, gaz założony w 2009,
rado mp3. centralny zamek, w pełni
sprawny, zarejestrowana ubezpieczona. Cena 11800 zł.+ opony letnie
- 796 066 401
RENAULT R19 - CABRIO 94 rok, w
pełnej wersji - pełna elektryka, skórzane
fotele (przednie podgrzewane), silnik
1,8l benzyna. Do małego dopieszczenia. Bardzo tanio - 880 250 909
RENAULT Scenic - rok 97, bardzo
bogato wyposażony, przebieg 131 tys.,
cena 9450 zł. - 791 571 118
RENAULT Scenic - rok produkcji 1999,
1,9 diesel, ubezpieczony i zarejestrowany. Stan bardzo dobry, Cena 13.500
zł. - 506 166 013
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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

dobry 7000 PLN do negocjacji - 781
957 376

SEAT Cordoba 1600 sxe - 12/1997,
171000 km, przegląd 17/10/2010, OC
04/2010, 2 komplety opon, wspomaganie, welur, alufelgi, podgrzewane
lusterka, alarm, RO CD, nowe ﬁltry,
olej + termostat, bardzo zadbany 6600
zł - 790 524 539

VW Polo 94i 1000 cm3 - (nie jest to
składak) stan techniczny bdb. silnik
i skrzynia (5 biegowa) stan bdb. blacharka stan dobry. Założone zimówki
+ dwie opony letnie na felgach - 508
073 162

SEAT Cordoba 2000 rok - pierwsza
rejestracja 2001 - dwa komplety kół
zimowe i letnie na aluminiowych felgach, cena 8200 do negocjacji - 660
699 940
SEAT Ibiza 1999 LPG - benzyna - gaz,
1999 rok, pojemność 1400, czerwony
5-drzwiowy, poduszki powietrzne,
centralny zamek, alarm, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i lusterka,
cena do uzgodnienia - 793 348 846
SIERRA Ford 2.0 benzyna, gaz - 92
rok, ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, tylko na części, ogólny
stan bardzo dobry - 508 757 024
SIMSON - S51 enduro po generalnym
remoncie 60 cm3 - 4 biegi zielony 1800
zł. - 518 581 783
SIMSON - SR 50 z dokumentacją niemiecką za 750 zł. na chodzie, wszystko
sprawne - 781 633 593
SPRZEDAM lub zamienię - na qada
auto model Saab 9000 - rok produkcji
93 - 513 509 272
STARE motocykle - WSK 125 82 rok,
do ogólnego remontu na chodzie 650
zł Komar 88 rok, stan dobry 400 zł. GG
1209469 - 721 779 942
SUBARU Impreza 1.8 + LPG - elektryczne szyby i lusterka, halogeny, radio
cd mp3, alufelgi lato, zima stalowe, po
wymianie rozrządu, ważny przegląd
i OC, cena 8 tys. do negocjacji - 792
254 612
SUZUKI Dr-z 125 - 2005. motor bez
wad ani wycieków. Full cross. GG
7977334 Cena? Dogadamy się - 722
319 194
SUZUKI Swift sedan - 1,616v. 1993
rok auto posiada centralny zamek,
elektryczne szyby (4) lusterka, regulowaną kierownice, RM, szyber dach,
welurową tapicerkę, ważny przegląd i
OC, cena 2500 PLN - 509 379 798
TEMPRA - 1,9 TD z 94 roku, uszkodzona skrzynia biegów, wyceniam go
na 1100 do negocjacji - 663 813 496
TICO - 1999 rok, przegląd do września
- 666 350 380
TOYOTA Avensis - rok 1998, benzyna
1.8 salonowa, faktura zakupu stan
B.DOBRY - 694 365 936
TOYOTA Aygo - 2005 1.0 przebieg
95 tys. możliwość kredytowania, cena
19900 - 501 035 988

VW Polo - 96 rok, 1,4, benzyna,
granatowy, po wymianie skrzyni biegów, nowe sprzęgło stan dobry, drugi
właściciel. OC ważne do lipca - 075
64 321 22, 724 521 460

VW Polo Classic- 96 rok - 1,4 benzyna, sedan granatowy. Po wymianie
skrzyni biegów, nowe sprzęgło,
dwa komplety opon w tym zimowe
kupione w tym sezonie. OC ważne
do lipca. Auto zadbane garażowane
- 075 64 32 122
VW Sharan - 96 rok - benzyna
2,0, automat, cena 11,500 - 663
860 006
VW T4 2.4 D, 9-osób - 1993 rok
- 9-osób, biały, przedłużany, przyciemniane szyby, elektryczne szyby,
hak, stan techniczny bardzo dobry
- 692 800 605
VW Transporter 1.9 - blaszak, biały,
ubezpieczony, ważny przegląd, ubezpieczony, rok 93 - 603 889 005
WSK 125 - bez dokumentacji, cena
500 zł do negocjacji - 607 354 347

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
MATERAC nowy - 150 zł. 160x200,
aparat fotograﬁczny, nowy - Zenit
12 XP z lampą 200 zł. - 607 220
746
KOMODA oraz szafa - antyk - 695
702 259, 075 75 42 057
70 płytek z piaskowca - rozmiar
45 x 45 cm 35 zł. Szt. - różne stare
meble - Mojesz k. Lwówka Śl. Telefon lub SMS - 661 059 918
NOWY skórzany płaszcz - roz.
40-42 wym. dl 109 szer. - 504
230 151
RUSZTOWANIE warszawskie 12
elementów - Rusztowanie warszawskie 12 elementów - 509
976 247
SIANO koniczyn i traw - w kostkach oraz siano kiszonka super
jakość - 504 201 580
SPAWARKA Ozas 400a - cena 1500
zł. - 513 067 750
TANIO suknie ślubną - szyta w
salonie rozmiar 38-40 - 605 464
099

TRAKTOR T25 - w dobrym stanie
ciągnik marki Vladimirec T25 rok 86,
kabina, zarejestrowany, ubezpieczony
+ dodatkowo mam też brony 5-tki wóz,
przyczepkę - 603 889 005

UŻYWANY telewizor 23 cala LCD cena 800 zł. - 501 167 217

VOLVO 460 LPG - zarejestrowany,
wspomaganie kierownicy, auto
sprawne, elektryka, pojemność 1.7
+ LPG, rok 92 - 604 899 303/698
707 299

Największy wybór obrączek
ślubnych i biżuterii oraz
najwyższa cena skupu złota
w mieście. Zapraszam Galeria Karkonoska ul. 1 Maja
27 - 075 75 234 90 oraz w
markecie Carrefour ul. Jana
Pawła II 51 - 075 75 423 13

VW Passat - kombi - rok 1990 biały zarejestrowany i ubezpieczony - 796
369 796
VW Passat - kombi 1.9 tdi 110 KM - 98
rok, zarejestrowany ubezpieczony,
alufelgi, klimatyzacja, ABS, cena
15.400 PLN - 607 240 585
VW Passat - kombi, 1993 rok, 2.0
benzyna + gaz, 115KM, hak, szyberdach, cena 1300 zł. - uszkodzony
- 601 78 92 95
VW Passat 95 rok - benzyna + gaz 1,8 pojemności, koloru białego. Brak
aktualnego ubezpieczenia, cena
3.500 tys. - 785 500 237
VW Passat B3 - kombi 91 rok - 1. 8
benzyna + gaz, czerwony, wspomaganie, centralny, szyberdach, cena
2500 zł. - 501 726 129
VW Passat B3 sedan 90 rok - 1.8
benzyna, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, alarm + pilot,
opony zimowe, zielony metalik, radio,
zadbany, ważny przegląd i OC do
sierpnia 2010r. Cena 2450 zł. - 724
989 953
VW Polo - 1996 rok, 1900 diesel, 2
x poduszki, centralny zamek, stan

RÓZNE
KUPIĘ
S TA R O C I A - m e b l e , o b r a z y,
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
ANTYKI - meble, porcelanę,
obrazy, zegary, srebro, szkło,
monety, figury, 695 702 259, 075
75 42 057

RÓŻNE
ZAMIENIĘ
NOWY Tv 15’’ - z wbudowanym
DVD, tunerem kablówki na telewizję na kartę lub sprzedam
- 885 516 566
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

