Będą termy w Cieplicach! – str. 2
Kierowcom po kieszeni – str. 4
Klapsy i ZOOM – str. 7
Ewelina? Świetnie! – str. 30
Przyjazne przedszkole II – str. 31
Plus Roku 2009 - str. 31

Tygodnik Regionalny

Nr 8 (176) 22 II 2010 r. 2 zł (w tym VAT 7%)

Rok V

ISSN 1896-5164

Indeks 224065

ą
i
w
r
k
i
n
e
i
m
a
l
p
S
str. 8

130
0

ogło
sze
ń,

116
k

o

w ty
m:

onk fert pracy
rozr ursy
ywk
a

Strach
przed katastrofą

Trzy wieki
w ziemi

str. 14

str. 12

25

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.31

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ROZMAITOŒCI

22 lutego 2010 r.

PLUS TYGODNIA
Marek Oleksy
instruktor ODK

Artur Zych
starosta lwówecki

Pozostając w cieniu kamery przyczynił się – wśród wielu
innych osób – do rozpowszechnienia Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego ZOOM Zbliżenia, którego areną co
roku w lutym jest Jelenia Góra. Impreza z prowincjonalnego festiwaliku stała się jednym z najbardziej
znaczących tego typu eventów w środowisku niezrzeszonych filmowców amatorów. Charakterystyczna
sylwetka Marka Oleksego rzadko bywa widoczna
na ekranie. Za to operator zawsze jest tam obecny
duchem jako autor filmów, dokumentalista a
także ceniony przez młodzież instruktor pasjonującej sztuki obserwowania świata przez
obiektyw kamery. Pracuje w Osiedlowym Domy
Kultury na Zabobrzu, gdzie prowadzi studio
filmowe, które prezentuje swoje programy na
antenie lokalnej telewizji.

Fot. Konrad Przezdzięk

NA TOPIE

Samorządowiec z charyzmą, dzięki której skutecznie
stara się o rewitalizację kolei lokalnej. Bez jego zapału nie
udałoby się uruchomić wakacyjnego połączenia z Lwówka
przez Jelenią Górę do czeskiego Turnova. Nie miałyby tyle
radości dzieci, którym co roku – w dniu ich święta – funduje
przejazd pociągiem retro na przepięknej linii przełomem
Bobru z widokami na jezioro Pilchowickie. Artur Zych
nie ustaje w wysiłkach, aby przywrócić dawną sieć
lokalnych kolei i ma w tym wielu sprzymierzeńców. Dobro regionu przedkłada ponad podziały
partyjne, co dziś – w dobie koniunkturalizmu
– cenić należy szczególnie. Samorządowiec
należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. Konrad Przezdzięk
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(tejo)

(tejo)

DZIŚ W JELONCE

Fot. Tejo

O festiwalu ZOOM czytaj na stronie 7

Drodzy Czytelnicy!

Redakcja
Fałszerstwo niedoskonałe
– str. 4
Kierowcom po kieszeni
– str. 5
Pociągiem do Drezna i
Kłodzka?
– str. 6
Klapsy i ZOOM
– str. 7
Elita z „piątki”
– str. 7
Splamieni krwią
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Portret Włodzimierza Dyły
– str. 10
Zapowiedzi imprez
– str. 11
Strach przed katastrofą
– str. 12
Zakazana Sanatoryjna?
– str. 13
Trzy wieki w ziemi
– str. 14
Cienie Hirschbergu
– str. 15
Z lotu ptaka
– str. 18
Sportowe wieści
– str. 20
Rozrywka
– str. 21
Ewelina? Świetnie!
– str. 30
Plus Roku 2009
– str. 31

Cieplickie termy Galerię otworzą gwiazdy
– bez przeszkód

Zatańczą z gwiazdą „You Can Dance” Sashą Staniszewską,
pojadą dookoła świata z Robertem Osamą, znanym m.in. z
programu „Jaka to Melodia”, zobaczą pokaz w wykonaniu najsilniejszego człowieka świata: Mariusza Pudzianowskiego.

wiska kasowe wyposażone w system
obsługi klienta, natryski, przebieralnie
wyposażone w 450 szafek i sieć basenów, brodzików i wodnych atrakcji.
Basen rekreacyjny będzie wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni
lustra wody ponad 438 metrów kw. i
głębokości od 1,10 do 1,60 m. Będzie
on wyposażony w cztery tory do
Po piątkowej pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej pływania o długości 25 metrów i liczne
pewne jest, że Jelenia Góra dostanie wsparcie na budowę atrakcje tj. leżanki wodne, dziką rzekę,
zespołu basenów termalnych w Cieplicach – informuje wice- gejzery, tryskacze, grzybek i grotę
marszałek województwa Jerzy Łużniak. Nie ma więc żadnych wodną. Pojawią się tu również dwa
przeszkód, aby prace rozpoczęły się w pierwszym kwartale brodziki z atrakcjami, baseny termalne, zjeżdżalnie, jacuzzi, zespół odnowy
tego roku.
biologicznej i zespół rekreacyjny z
Wniosek został złożony pod koniec atrakcjami skorzysta około 200 tys. basenem zewnętrznym o powierzchni
roku do Polskiej Organizacji Turystycz- mieszkańców i turystów.
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przyszłego roku. Zespół basenów
się, że pracę w tym obiekcie znajdzie
wodach termal- kilkudziesięcioosobowa załoga.
zostanie zbudowany przy Parku
nych o właściwościach leczniczych.
Zdrojowym na byłym terenie fabryki
(Angela/tejo)
PM Poland . Szacuje się, że każdego Na parterze obiektu ma się pojawić
roku z zespołu basenów z rozmaitymi hol, portiernia, szatnie, toalety, stanoFot. Archiwum

Jak zapewne zauważyliście już tydzień temu, nasz tygodnik nieco się
zmienił. Więcej jest stron kolorowych
i nieco inny układ łamania. Od tego
numeru co tydzień jedną kolumnę
przeznaczymy na rozrywkę, a w niej
– między innymi – krótkie recenzje
kulinarne z lokali w Jeleniej Górze i
okolicach oraz rysunek satyryczny.
Wracamy też do zdjęcia z lotu ptaka.
Zapraszamy także do udziału w
drugiej edycji plebiscytu „Przyjazne
przedszkole”. I czekamy na Wasze
sugestie co do Jelonki. Piszcie do nas!
redakcja@jelonka.com
Miłej lektury!

Czy powstanie linia? – Czytaj na stronie 6

W „Lemie”
mają haka!

Takich atrakcji dostąpią klienci, talent!”. Wspólnie będą zachęcali dzieci
którzy w najbliższą sobotę, 27 lutego i młodzież do nauki różnych gatunków
przyjdą na wielkie otwarcie Centrum tańca i aktywnego wypoczynku.
Punktem kulminacyjnym sobotniej
Handlowego Tesco Zabobrze w Jeleniej
Górze. Impreza rozpocznie
się imprezy będą pokazy siły i sprawności w
wykonaniu pięciokrotnego
o godz. 11.00 i potrwa aż do
wieczora. Rodzice wraz z W no
w
dziećmi będą mogli udać za ym Centrum Handlow
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ico Cafe.
kiem, Robertem Osamą. Jest on współprowadzącym znane telewizyjne show
„Jaka to melodia?”.
Kolejną atrakcją przygotowaną dla mistrza świata Strongman,
odwiedzających nową galerię będą Mariusza Pudzianowskiego. Wszystkie
pokazy i nauka tańca w wykonaniu gwiazdy, zaproszone na otwarcie
Diany „Sashy” Staniszewskiej oraz Centrum Handlowego Tesco Zabobrze
zespołu DMC Crew. Diana jest finalistką będą rozdawały autografy i pozowały
popularnego programu „You Can Dan- do zdjęć ze swoimi fanami.
ce” oraz najbardziej znaną w Polsce du(Karolina)
blerką Michaela Jacksona. Zespół DMC
Crew to półfinalista programu „Mam

Na odwiedzających nową galerię czeka również wiele atrakcyjnych promocji, w tym szalona
licytacja produktów ufundowanych przez blisko 50 najemców centrum handlowego. Na
zakończenie sobotniej imprezy przygotowano wielki pokaz sztucznych ogni. Tuż po godz. 19.00
rozświetlą one przez kilka minut niebo nad miastem.
… na raka! Licealiści z Kowar
przekonują, że lepiej zapobiegać niż leczyć. – Statystyki
onkologiczne biją na alarm.
Przyczyną jest bagatelizowanie
problemu. Dlatego powstał
ogólnopolski program MAM
HAKA NA RAKA. Dla pięciu
osób z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema
w Kowarach to już kolejna
edycja tego projektu. Planują
przeprowadzenie kampanii w
celu promowania profilaktyki
nowotworowej. Wolontariusze
są uczniami klasy II b o profilu biologiczno-chemicznym.
Opiekunką młodzieży jest
nauczycielka Barbara Stefanik-Makuch. Młodzi ludzie
prowadzą w Internecie bloga,
w którym zawarli mnóstwo
informacji dotyczących omawianej problematyki. Adres:
http://lemkowary.blog.onet.
pl/

(tejo)

Dwa samobójstwa

Zwłoki dwóch mężczyzn, którzy
odebrali sobie życie, znaleziono w
miniony piątek w Jeleniej Górze
oraz w Chrośnicy. Policja wyklucza działanie osób trzecich. Nie
są znane przyczyny, dla których
wspomniani odebrali sobie życie.

(tejo)
Uciekł z domu dziecka

Dziewięcioletni chłopiec w miniony piątek późnym wieczorem
pojawił się przy jednej ze stacji
paliw. Nikt nie wiedział skąd jest
i dlaczego wyszedł z domu. Wezwano policję. Funkcjonariusze
przewieźli malca na komisariat,
aby ustalić jego dane osobowe.
Okazało się, że chłopiec uciekł
z Domu Dziecka w Szklarskiej
Porębie. Nic mu się nie stało. Został
odwieziony z powrotem do placówki. Policja prowadzi czynności
wyjaśniające tę sprawę.

(Ania)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PLUS ROKU BLISKO METY

(RED)

Mężczyzna, który wcześniej z
kompanem wypił alkohol niewiadomego pochodzenia, udusił się
w piątek późnym wieczorem na
przystanku autobusowym przy ul.
Karkonoskiej. Człowieka nie udało
się uratować mimo reanimacji
przez strażników miejskich i akcji
ratowników z pogotowia.
Z wstępnych ustaleń wynika, że
przed zdarzeniem mężczyźni pili
alkohol niewiadomego pochodzenia. Około dziesięciu minut przed
północą w okolicach przystanku
autobusowego przy ulicy Karkonoskiej pojawili się strażnicy miejscy,
którzy pełnili nocny patrol.
Na przystanku zauważyli oni
dwóch mężczyzn, jeden miał ranę
na głowie, drugi tracił oddech i dusił
się. Strażnicy wezwali pogotowie
i do przyjazdu na miejsce karetki pogotowia próbowali ratować
mężczyznę. Następnie akcję przejęli
ratownicy medyczni. Niestety mimo
tych działań mężczyzna zmarł. Drugi z mężczyzn był kompletnie pijany
i został przewieziony do szpitala.

(Angela)
– Jak na razie nie znamy tożsamości zmarłego
oraz przyczyny jego śmierci. Ciało zostało
zabezpieczone do sekcji. Mężczyzna miał około
170 cm wzrostu, włosy średnie szpakowate,
krępą budowę ciała, był ubrany w brązową
kurtkę z zygzakiem, polarową bluzę, dżinsowe
spodnie i buty trapery.
Kto mógłby pomóc w ustaleniu tożsamości
mężczyzny proszony jest o kontakt z policją
pod numerem tel. 997 – mówiła w sobotę
Edyta Bagrowska, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.

Zarzut podrabiania
polskich banknotów przedstawił prokurator rejonowy
w Bolesławcu Wojciechowi S.
Został zatrzymany także jego
kompan, który fałszywki puścił do obiegu. Obaj panowie
siedzą w areszcie tymczasowym. Grożą im surowe kary.

Bohaterska
czterolatka jest
chora. Dlatego
prezentujemy
zdjęcie z zajęć
pierwszej pomocy prowadzonych przez
Małgorzatę
Wrotniewską,
obecnie szefową
„Okrąglaczka”.

(tejo)

lat – tłumaczy Marcin Zarówny.
Obydwaj podejrzani przyznali
się do popełnienia zarzuconych im
czynów. Sąd Rejonowy w Bolesławcu
uwzględnił wnioski prokuratora i

zamknął obu podejrzanych w celi
aresztu śledczego, gdzie pozostaną
przez trzy miesiące.

(tejo)

Kodeks karny penalizuje także puszczanie w obieg podrobionych albo przerobionych pieniędzy
przez osoby, które pieniądze te otrzymały jako prawdziwe, a więc zostały przy tym oszukane. W
związku z tym osoby, które mają jakiekolwiek podejrzenia odnośnie autentyczności banknotów,
które znalazły się w ostatnim czasie w ich posiadaniu, powinny poinformować o tym fakcie
Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu lub najbliższą jednostkę policji – czytamy w komunikacie
jeleniogórskiej prokuratury okręgowej.

Awantura
przed sądem
Pewna kobieta nie zgodziła
się z wyrokiem wydanym przez
jeden z wydziałów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze znajdujący się przy ulicy Norwida. Na
sali rozpraw urządziła w miniony wtorek karczemną awanturę. Wezwano straż miejską.
Funkcjonariusze wyprowadzili
kobietę z budynku. Oddaliła się
w nieznanym kierunku.

(tejo)

Na gościnnych występach Taki kominiarz szczęścia nie przyniesie
Trzech Czechów, którzy chcieli
ukraśćsamochódwSzklarskiej
Porębie zatrzymali miejscowi
policjanci. W aucie sprawców
zabezpieczono sporą ilość
amfetaminy. Mężczyźni trafili
do policyjnego aresztu.
Do zdarzenia doszło w miniony
wtorek późnym wieczorem. Jeden z
mieszkańców miasta pod Szrenicą
powiadomił policję, że na jednej z ulic
w mieście najprawdopodobniej trzech

mężczyzn usiłuje ukraść samochód.
– Policjanci , którzy pojechali na zgłoszenie, zauważyli pojazd marki Audi A4
na czeskich numerach rejestracyjnych,
który na lince holowniczej ciągnął
nissana – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska z policji.
W pojeździe jechało trzech obywateli Czech w wieku od 29 do 36 lat.
Mężczyźni byli bardzo zdenerwowani.
W wyniku kontroli okazało się, że
sprawcy próbowali ukraść nissana.
Uszkodzili w nim stacyjkę , ale nie udało
im się uruchomić silnika. Ponadto w
samochodzie policjanci zabezpieczyli
łącznie ponad 130 porcji amfetaminy. Większa część zabezpieczonych
narkotyków należy do kierującego, a
pozostała do jednego z pasażerów –
podała policja.

W regionie grasują fałszywi
kominiarze, którzy wyłudzają
od ludzi pieniądze. Nikt jeszcze
nie zgłosił się na policję. „Kominiarze” podają się, że należą do
Spółdzielni Kominiarskiej Św.
„Florian” w Złotoryi. Policja
apeluje o pomoc.

Mieszkańcy Lwówka Śląskiego i
Jeleniej Góry alarmują, że fałszywi
kominiarze proszą mieszkańców o
drobne datki sugerując 10-20 zł.
Metoda jest bardzo prosta. „Kominiarz” puka do drzwi i już na samym
wejściu mówi zachęcający wierszyk
wręczając lokatorowi kalendarz i
wypełniony kupon totolotka. Na pogadance jednak się nie kończy. Oszust
po krótkiej rozmowie prosi o drobny
(tejo) grosik tak, aby przyniosło to szczęście
sugerując 10-20 złotych. Tłumaczy też,
że jest ze Złotoryi i należy do SpółdzielSprawcy trafili do policyjnego aresztu. Będą mieli kłopoty: za usiłowanie kradzieży prawo przewiduje karę ni Kominiarskiej Św. „Florian”.
Jak sprawdziliśmy bezpośrednio w
do pięciu lat więzienia, a za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających – do ośmiu lat.
spółdzielni, do której rzekomo należą

Wspólna sukmana
Zawsze fascynowały mnie polskie przysłowia. I dziś zacznę
od kolejnego, może już nieco zapomnianego. Otóż jak to
mówiono drzewiej, bliższa koszula ciału niż sukmana.
Nie trzeba nikomu tłumaczyć, w jakim kontekście było
ono używane. Mimo upływu czasu pozostaje niezmiennie
prawdziwe. W naszym przypadku koszulą jest PEC i można
powiedzieć, że tak samo jak koszula grzeje. A naszych polityków to nawet rozgrzewa.
Z g o d n i e z d a n ą Pa ń s t w u
obietnicą postanowiłem poświęcić jeszcze trochę czasu prywatyzacji PEC-u. Do programu „Z
czterech stron miasta” zapro-

Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby umiejętność udzielania
pierwszej pomocy przez tak małe
dzieci była powszechna. Tak nie jest,
ale coraz więcej maluchów wie, jak
ratować ludzi w przypadkach zagrożeń. Tak jest głównie w Przedszkolu
nr 27, popularnym „Okrąglaczku”,
gdzie program nauczenia pierwszej
pomocy opracowany przez pioniera
wprowadzania tej materii do placówek oświaty Mariana Stebelskiego,
jest na co dzień wdrażany w życie.

Fałszerstwo niedoskonałe

z aptek. Łączne nominały fałszywek,
którymi zapłacili za leki, to 30 złotych.
14 lutego, kiedy próbował zapłacić
„trefną” pięćdziesiątką w jednym ze
sklepów na terenie Bolesławca, został
zatrzymany przez policję.
– Puszczanie w obieg podrobionych
Podrobione z pomocą sprzętu kompieniędzy, lub przyjmowanie ich
puterowego pieniądze wziął od „procelem puszczePODRABIANIE PIENIĘDZY STANOWI ZBRODNIĘ, nia w obieg,
ZA KTÓRĄ KODEKS KARNY PRZEWIDUJE
lub chociażby
KARĘ NAWET DO 25 LAT WIĘZIENIA.
celem udzielenia pomocy
ducenta” jego kolega, 28-letni Łukasz
w ich zbyciu, zagrożone jest karą
C. W styczniu zapłacił nimi w jednej
pozbawienia wolności od roku do 10

Fot. Policja

Śmierć na przystanku

Niespełna czteroletnia Gabrysia z Przedszkola nr 27 potrafiła właściwie pomóc swojej
prababci, która miała poważny krwotok z nosa.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Alina Obidniak w punktacji
gazetowej i Zbigniew Leszek w
klasyfikacji internetowej – oto
liderzy Waszej i naszej zabawy,
w której trakcie wybieramy osobę
zasługującą na Plusa w roku 2009.
Szczegółowy ranking uczestników i omówienie dotychczasowego przebiegu rywalizacji, a także kupon
– już ostatni w wydaniu
gazetowym – znajdziecie
na stronie 31.

DZIECI RATUJĄ DOROSŁYCH

siłem prezesa Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Andrzeja
Latuszka, zastępcę prezydenta Jerzego Lenarda, Roberta
Prystroma, prezesa Wspólnego

przebierańcy, to nieprawda. – Nikt z
kominiarzy należącej do Spółdzielni Kominiarskiej Św. „Florian”
w Złotor yi
nie chodzi po
domach i nie
zbiera pieniędzy wręczając
kalendarz i kupony totolotka.
Mam ładne kalendarze, ale nie
nachodzimy mieszkańców Lwówka
i nie prosimy ich o
pieniądze. Nasza spółdzielnia ma bardzo charakterystyczne mundury
z wyszytym logiem.
Każdy kominiarz ma
przy sobie legitymację
– mówi kominiarz ze
Złotoryi Bogdan
Wadas.

(KAM)

Fot. Archiwum
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Fałszywi kominiarze poruszają się najprawdopodobniej białym Chryslerem Brand Voyager z
lat 1995-2000. Jest ich najprawdopodobniej
trzech. – Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego
konkretnego zgłoszenia na temat fałszywych
„kominiarzy”. Policjanci z Lwówka znają już tą
sprawę, a każdy patrol został poinformowany,
aby zatrzymał przebierańców, jeśli tylko ich
spotka – mówi oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Marek
Madeksza.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
Miasta oraz radnego Jeleniej
Góry Krzysztofa Mroza z PiS.
Jak się po raz kolejny okazuje,
sprawa jest bardzo skomplikowana, wielowymiarowa i
bynajmniej niełatwa. Pojawia
się więcej pytań niż odpowiedzi.
Ile warte jest PEC? Radni nie
będą tego wiedzieć, bo zgodnie
z ust awą dane te są poufne
(w czasie procesu sprzedaży).
Skąd wniosek o przekształcenie
części terenów należących do
PEC-u na Zabobrzu na tereny
inwestycyjne pod budowę najprawdopodobniej hipermarketu? Czy sprzedajemy rynek
wraz z klientami czy szukamy

inwestora branżowego, który
zainwestuje dziesiątki milionów
w unowocześnienie przedsiębiorstwa? Jak to jest, że spółka
nie zarabia na cieple a zarabia
na energii elektrycznej?!
Na te i wiele innych kwestii
moi Goście starali się odpowiedzieć, ale ich odpowiedzi były
co najmniej rozbieżne. No i co z
nami, odbiorcami, którzy są na
końcu rury z ciepłem? Zyskamy
czy stracimy? Po rozmowie
wiem jedno: atmosfera sporu
jest tak gorąca, że na pewno
moglibyśmy odciążyć PEC w
produkcji ciepła.
Ale moją uwagę w tym tygo-

dniu przykuła w dużym stopniu
sytuacja Polaków na Białorusi.
Niby dzieje się to daleko od
naszych domów, niby nas nie
dotyczy, a jednak ta spraw nie
pozwala mi milczeć. Nic się nie
dzieje w Jeleniej Górze w tej
sprawie. Nikt nic nie mówi, nic
nie robi.
Cieszę się, że nasze władze w
Warszawie, jak rzadko razem,
odpowiadają zdecydowaną reakcją, ale brakuje mi w t ym
wszystkim naszego głosu. Ja tak
samo jak nasi rodacy mieszkający tam, jestem Polakiem urodzonym poza granicami kraju.
Miałem szczęście urodzić się

w kraju gdzie słońce świeci
częściej niż nad Mińskiem czy
Grodnem, ale tym bardziej rozumiem mieszkańców. Oni nie
chcą wiele. Chcą uczyć dzieci
języka, historii i religii swoich
przodków. Ale to za dużo dla
władz Białorusi. I dlatego musimy coś zrobić dla Polaków
rzuconych przez historię poza
granice administracyjne kraju.
Pokażmy, że granice nas zbliżają
a nie dzielą. Że w tym przypadku nasza sukmana choć daleka
jest wspólna.

Wasz Wiktor Marconi
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Muflony w Karkonoszach dotknęła dziedziczna choroba genetyczna.

Jej głównym objawem są rogi
wrastające w skórę, uniemożliwiające żerowanie i swobodne
poruszanie się. Ostatecznie skutkuje śmiercią zwierzęcia.

Fot. Konrad Przezdzięk

Pod znakiem zapytania

Podczas ubiegłorocznego rajdu szlakiem linii
tramwajowej.
Rodzinne pikniki rowerowe, wakacje na dwóch kółkach
oraz parada retro i osobliwości mogą w tym roku wypaść
z kalendarza wydarzeń. Powód? Miasto z przyczyn formalnych odrzuciło wnioski jeleniogórskich rowerzystów o
dofinansowanie. Potrzebne jest sześć tysięcy złotych.
Zbigniew Leszek, prezes Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa
Rowerowo – Narciarskiego przyznaje, że brak dofinansowania
wynika z braku jednego podpisu
na wniosku. – To nasze przeoczenie, wnioski były przygotowywane szybko i nie doczytaliśmy,
że wymagany jest drugi podpis
– mówi.
– Miasto obiecało jednak ogłoszenie konkursu jeszcze raz w

Rajd retro cykliści organizują wspólnie z
Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach. Zakończenie imprezy będzie w Parku Norweskim.
Organizatorzy chcieliby wodować łódź wikingów na Wrzosówce.

kwietniu br. Z pewnością złożymy
nasze wnioski ponownie. Jeśli nie
dostaniemy pieniędzy, staniemy
na głowie, by znaleźć je z innych
źródeł i chociaż częściowo te
imprezy przeprowadzić.
Do skutku dojdą „Rodzinne
pikniki”. Sponsorów rowerzyści
poszukają również na rajd retro
i osobliwości, który odbędzie się
23 maja. – Jesteśmy w kontakcie
z Czechami, którzy zapowiedzieli,
że do nas przyjadą – mówi Zbigniew Leszek.
Bez wsparcia urzędu miasta jednak do skutku na pewno nie dojdą
„Wakacje na dwóch kółkach”. Nie
ma bowiem możliwości znaleźć
ludzi, którzy będą się opiekować
dziećmi za darmo.

(Angela)

Nasze muflony nie mają kontaktu z innymi populacjami.
Krzyżują się więc między sobą,
co ostatecznie przyczynia się
do powstania chorób. – Aby
ratować zwierzęta, kupiliśmy
zdrowe sztuki od naszych południowych sąsiadów – mówi
Ryszard Krawczyk, łowczy w Kole
Łowieckim „Głuszec”. Po wprowadzeniu stada Piechowice stały
się największą ostoją muflona w
Karkonoszach.

Nie najlepsze wieści w wydziale komunikacji czekają
na nowych właścicieli aut
oraz świeżo upieczonych posiadaczy praw jazdy. Cena rejestracji samochodu zwiększyła się bowiem o około 20
procent. Drożej zapłacimy
za dokumenty samochodowe. Nie zdrożeje tylko cena
tablic rejestracyjnych.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury podwyżka za
zarejestrowanie auta obowiązuje od
minionego tygodnia (16 II). Osoby
rejestrujące samochody więcej zapłacą
za dowód rejestracyjny, który teraz
kosztuje nie 48 zł ale 54 zł. Komplet
nalepek legalizacyjnych zdrożał o 1,5 i
trzeba za nie zapłacić 12,5 zł.
O półtora złotego więcej kosztuje też
pozwolenie wydawane przy czasowej
rejestracji pojazdu (13,5) oraz przy
czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu (18,5 zł). Dwa złote
zdrożały nalepki na szybę samochodów
osobowych, które obecnie kosztują 18,
5 złotego.
Z wyższymi opłatami muszą się
liczyć również ci, którzy po szesnastym
lutego br. zgłoszą się po odbiór prawa

Co Wy na to?
– Udało mi się zarejestrować nowo kupione
auto dosłownie kilka dni przed wprowadzeniem
tych zmian, o których zresztą nie miałam
zielonego pojęcia – mówi Natalia Łukomska
z Jeleniej Góry. – Nie musiałam płacić więcej
pieniędzy. Ci którzy będą jednak musieli
zarejestrować auto zapłacą więcej, czy im się
to będzie podobać czy nie.

Rewolucyjne zmiany w organizacji pracy uczniów i nauczycieli proponują dyrektorzy
dolnośląskich szkół średnich. Wiadomość podał Dziennik.pl

Fot. Konrad Przezdzięk

Czy nowa propozycja
spodoba się uczniom?
Trudno przypuszczać, że
tak będzie.

tygodnie w maju) i troszkę wolnego
jesienią. Pomysłodawcy tłumaczą,
że zmiany wynikają z… egzaminów
maturalnych.

Na długo zapamięta niedoszły złodziej starcie z poszkodowaną panią, której chciał wyrwać torebkę. Niewiasta stawiła
przestępcy czynny opór i krzykiem spłoszyła go. Wkrótce
rzezimieszka zatrzymała policja.

Do zdarzenia w miniony wtorek
wczoraj wieczorem w Karpaczu. –
Sprawca zaatakował wracającą ze
sklepu kobietę i próbował ukraść jej
torebkę. Aby zmusić pokrzywdzoną do
jej oddania próbował ją bić. Kobieta zaciekle się broniła i krzyczała, co spłoszyło
napastnika – poinformowała podinsp.
Edyta Bagrowska z policji.
Po jego ucieczce kobieta powiadomiła
(Ania) stróżów prawa o przestępstwie. Podała

ROK SZKOLNY DO GÓRY NOGAMI
Krótsze o tydzień mają być zimowe ferie. Uczniowie będą też siedzieć w ławach do końca czerwca.
Będą za to wakacje wiosenne (dwa

KOBIECA SIŁA DOBRA NA ZBIRA

W ich trakcie nauka w szkołach
ponadgimnazjalnych jest fikcją,
bo większość
pedagogów
zaangażo-

również rysopis napastnika. Kilka ulic
od miejsca zdarzenia policjanci, którzy
ruszyli na poszukiwanie zbira, zauważyli mężczyznę podobnego do agresora.
Zatrzymali go i okazali pokrzywdzonej.
Kobieta bez żadnych wątpliwości rozpoznała w nim niedoszłego złodzieja.

Fot. Tejo

Fot. Archiwum

Dziesięć muflonów z Czech zostało przywiezionych do lasu
za Michałowicami. Za około 20 tysięcy
złotych zakupiło je Koło Łowieckie „Głuszec”. Dzięki temu
przedsięwzięciu ma
się poprawić stan
zdrowia miejscowej
populacji tych dzikich owiec.
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(tejo) podinsp. Edyta Bagrowska

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za usiłowanie rozboju grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Kierowcom po kieszeni

Najtańszym, choć nie zawsze pewnym, środkiem lokomocji pozostanie
rower.
jazdy. Krajowy dokument kosztuje
obecnie o 14 złotych więcej czyli 84
zł. O pięć złotych zdrożało międzynarodowe prawo jazdy, za które trzeba
zapłacić 30 zł.
Bez zmian pozostaną tylko ceny
tablic rejestracyjnych, za które w
standardowej wersji trzeba nadal będą
zapłacić 80 zł, a w indywidualnej czyli
ze specjalnym napisem czy wybranym
numerem tysiąc złotych.
– Jak informowało Ministerstwo
Infrastruktury opłaty za wydanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów nie były zmieniane od 2004 roku, a
za wydanie prawa jazdy, od 2002 roku.
Przez te wszystkie lata rosła natomiast
inflacja oraz ceny u producenta tych
dokumentów – mówi Jan Wójcik, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
wana jest w egzaminowanie abiturientów.
Jak podkreślają pomysłodawcy
jest to tylko projekt, który ma
zostać poddany społecznej ocenie i
analizie fachowców. Niespójności w
nim nie brak, bo przecież egzamin
maturalny organizują tylko szkoły
ponadgimnazjalne: licea ogólnokształcące, profilowane i technika.
Ale to organizacja pracy właśnie w
tych typach szkół miałaby wpłynąć
na ustalenie oświatowego kalendarza dla wszystkich uczniów.

Fot. Tejo

Genetyka dziesiątkuje muflony
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Ile aut jest rocznie rejestrowane w Jeleniej Górze? Tego
dokładnie nie wiadomo. Urząd
nie prowadzi bowiem takich
statystyk. W minionym roku
w jeleniogórskim wydziale
komunikacji wydano natomiast około 4600 tablic rejestracyjnych pojazdów, z czego rejestrowanych 1665 aut pochodziło
z krajów Unii Europejskiej.
Wydano też 2800 dokumentów
prawa jazdy. Dwa lata temu czyli w
2008 roku liczba wydanych tablic
rejestracyjnych wyniosła ponad sześć
tysięcy, z czego ponad 2600 aut pocho- Jan Wójcik: – Opłaty za
dziło z UE.
wydanie dokumentów
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(Angela) związanych z rejestracją
pojazdów nie były
zmieniane od 2004 roku.

Zrozumieć własne dziecko
Rodzice z Wojcieszowa, którzy mają problem z nawiązaniem więzi ze swoimi dziećmi, rozwiązanie problemów
znajdą podczas pięciomiesięcznych warsztatów. Zajęcia
rozpoczną się w marcu i będą trwały przez pięć miesięcy.

W projekcie, którego celem jest nie
tylko pomoc uczestnikom w poznaniu
zasad wychowania dzieci, ale i zmotywowania dorosłych do działania,
weźmie udział dwudziestu rodziców
z Wojcieszowa oraz ich dzieci.
– „Wspólne sprawy rodziców i
(tejo) dzieci” to projekt, który będziemy
realizować dla społeczności z Wojcieszowa powstał na bazie naszej
szkoły dla rodziców optymistycznych
Nowy kalendarz
Początek roku szkolnego bez zmian: 1 wrze- dzieci, który realizujemy od dwóch
lat – mówi Jolanta Ratyńska, dyrektor
śnia. Potem od 29 października tydzień Prywatnego Centrum Kształcenia
wolnego. Zajęć, co oczywiste, nie będzie Kadr w Jeleniej Górze, organizatora
podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej wydarzenia.
– Proponujemy, by uczestnicy doNocy. W styczniu lub lutym będą tygodniowe
wiedzieli
się, jak rozmawiać z dziecferie. W maju – dwa tygodnie wakacji. Koniec
kiem by być wychowawczo skuteczroku szkolnego – 30 czerwca.
nym i by nie stracić z dzieckiem więzi.
Odpowiemy na wiele ich pytań m.in.

jak sprawić by dziecko lubiło się uczyć,
jak przez zabawę dziecko poznaje
świat lub jak nauczyć pociechy konsekwencji – wyjaśnia J. Ratyńska.
Kiedy dorośli będą uczestniczyli w
warsztatach, dziećmi zajmą się pedagodzy. Przewidziane jest również m.in.
wyjście do instytucji kultury. Projekt
przewiduje siedem spotkań co dwa
tygodnie. Całość zakończy całodniowy
wspólny wyjazd do aquaparku do
Polkowic.

(Angela)
Zajęcia poprowadzi Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, które w ostatnich dniach na ten
cel z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pozyskało niemal 50 tys. zł.
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Fot. Archiwum
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum

Wsiąść do pociągu z Drezna do Kłodzka

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Bogusław Szpytma, niedowierzaniem mówiono o
burmistrz Kłodzka. uruchomieniu połączenia z Jeleniej
… i zobaczyć przy okazji są związani z Prawem
Pe ł n i e n t u z j a z m u Góry i Lwówka do Trutnowa,
atrakcje części Dolnego Ślą- i Sprawiedliwością,
byli także panowie z ale – wbrew malkontentom –
Instytutu Rozwoju i sprawa znalazła pozytywny finał.
ska, które znalazłyby się na wydarzenie miało chaPromocji Kolei (Woj- Podobnie może być też i teraz.
trasie tej linii, w tym – Jele- rakter ponadpartyjny.
Ponad podziały wznieJelenia Góra nie była dziś po
ciech Zdanowski)
nią Górę. – To nie utopijna śli się samorządowcy z
Były czasy, kiedy tędy sunęły pociągi międzynarodowe do Paryża,
oraz Komitetu Obrony drodze przedstawicieli Urzędu
wizja, ale rozwiązanie ze gmin leżących na trasie
Dolnośląskich Linii Marszałkowskiego we WrocłaFrankfurtu nad Menem, Eisenach, Berlina i Drezna…
wszech miar możliwe i po- przebiegu pociągu i
Kolejowych (Grzegorz
żądane – przekonywali w mi- dotarli do ratusza jeOleś). Poparcie radCięcie pociągów
nioną środę samorządowcy, leniogórskiego, aby tu
godzinę w ciągu 352 minut to około 40 lat. Niektóre linie nie
nych jeleniogórskich
Lwówek – Świeradów Zdrój - +1983
przewoźnicy oraz entuzjaści podpisać wspólnie deklarację skie- (Drezno – Kłodzko) lub 327 minut mają znaczenia pierwszorzędnego zadeklarował także Ireneusz Łojek,
Jelenia Góra – Karpacz - +2000
kolejnictwa. Nie przybył rowaną do premiera Donalda Tuska w odwrotnej relacji za cenę biletu dla państwa, więc trudno liczyć na szef klubu PiS w radzie miejskiej.
przedstawiciel Urzędu Mar- i postulującą przychylne spojrzenie około 170 złotych (41 euro) – priorytet w przyznaniu środków.
Po kosmetycznych poprawkach
Jelenia Góra – Europa Zachodnia
władz centralnych na tę potrzebną takie ramowe warunki przejazdu Remonty są realne po 2012 roku. w s z y s c y z e b r a n i p o d p i s a l i
szałkowskiego.
- + 1996
inicjatywę, czyli uruchomienie „tytułową” linią przedstawił Marek Obecnie trzeba by długiego pociągu d e k l a r a c j ę , k t ó r a z o s t a n i e
Okazją była konferencja, którą międzynarodowej linii kolejowej: Pawlicki, dyrektor Zakładu PKP IC pełnego pieniędzy, aby składy poru- skierowana do premiera Donalda
zorganizowali poDrezno – Kłodzko.
w Poznaniu. Podkreślił, że w grę szały się z przyzwoitą prędkością.
Tuska. Czy konferencja to kolejna wiu. – Mogę tylko wyrazić żal, że
słanka Marze284 kilometry pokonane ze wchodzą dwie trasy, krótsza, ale
Póki co środków nie ma,
manifestacja dobrej woli, za którą mimo wielokrotnych zaproszeń
na Machałek
średnią prędkości około wolniejsza przez Jelenią Górę, oraz jest za to dobra wola samonie pójdą żadne działania? przedstawiciel marszałka nie
i europarla5 0 k m n a dłuższa, ale nieco szybsza – przez rządowców, którzy jednym
Z d a n i e m pojawił się – mówiła Marzena
mentarzysta
głosem mówili o zasadnoLegnicę i Wrocław.
Machałek.
Ryszard LeguDo analizy pozostają, między in- ści uruchomienia takieKonrad Przezdzięk
to. Choć oboje
nymi, terminy kursowania, go połączenia. Marek
wybór taboru i zbadanie Obrębalski, prezydent
popytu. Zdaniem kolejarzy Jeleniej Góry, który
wspomniana prędkość nie udostępnił organiusatysfakcjonuje podróżnych, zatorom ratuszową
którzy dojeżdżają z miasta do salę, wspomniał, że
miasta, ale może stanowić atut warto nawiązać
dla turystów. – Czas podróży moż- do czasów, kiedy
na rozmaicie wykorzystać w celach nasze miasto było
promocyjnych, a pociąg jeździłby połączone kolejowo z Paryżem.
tylko okresowo – usłyszeliśmy.
Marek Pawlicki, dyrektor Zakładu
Szybciej jechać nie może ze Artur Zych, staPKP IC w Poznaniu
względu na fatalny stan rosta lwówec- Przybyli wszyscy samorządcy południowych gmin
torowisk oraz obiektów in- ki, zaznaczył,
Dolnego Śląska.
Plusy
Zwiększenie ruchu turystycznego u podnóża żynieryjnych. Mówił o tym ż e r o z wó j
bardzo szczegółowo Krzysz- kolejnictwa
Poprawa komunikacji między siedmioma powia- Sudetów
tof Groblewski, dyrektor ds. może być panaceum
tami dolnośląskimi zamieszkiwanymi przez 750 Minusy
utrzymania infrastruktury dla regionu popadającego w coraz
tysięcy ludzi.
Czas przejazdu (około sześciu godzin)
PKP LK. Dość wspomnieć, głębsze wykluczenie społeczne.
Artura
Uzupełnienie oferty dla pasażerów po likwidacji Niepewne zapotrzebowanie
Zadowolenie z otwarcia Kłodzka Zycha nie wolno
że niektóre szyny pochopołączeń z Jeleniej Góry do Zgorzelca i Kłodzka
Kiepski stan infrastruktury po polskiej stronie
dzą jeszcze z 1941 roku, a i Kotliny Kłodzkiej dla gości, którzy się poddawać. Samorządowiec
średnia wieku podkładów przyjechaliby pociągiem, wyraził p r z y p o m n i a ł , ż e z rów ny m

„Ani Mru-Mru” tylko śmiech

Chodzili na plenery, robili zdjęcia studyjne i zgłębili różne
aspekty sztuki fotografowania porównując miejsca uwiecznione kiedyś z ich dzisiejszym stanem. Mowa o kilkunastu
młodych jeleniogórzanach, którzy uczestniczyli w Warsztatach Fotografii Cyfrowej w Osiedlowym Domu Kultury.
cześnie zlecone zlecone im zadania.
Przestrzeń,
cisza, forma,
r uch, fotoopowieść,
portret
– oto
zakresy
tema-

Fot. Konrad Przezdzięk

Zajęcia w drugim tygodniu prowadził znany jeleniogórski fotografik Andrzej Kryszpin. Uczestnicy –
podzieleni na dwie grupy – spotykali
się co drugi dzień.
Wychodzili też
w teren, aby
podpatr ywać rzeczywistość i
jedno-

tyczne fotografii, na których skupili się adepci tej sztuki. Bywało, że
tematy znajdowali bardzo blisko.
– Fotografowaliśmy dzieci, które
wypoczywają na zimowisku w
Osiedlowym Domu Kultury – mówi
Andrzej Kryszpin. Odbyły się także
zajęcia poświęcone luksografii.
Młodsza grupa warsztatowiczów
zajęła się fotografią studyjną. W zaimprowizowanym studio poznawali
tajniki różnego oświetlenia i osiąganych za jego pomocą efektów. – To
może się wam
przydać, kiedy chcecie
sprzedać
jakiś przedmiot na

aukcji internetowej i musicie go
ładnie pokazać – tłumaczył Andrzej
Kryszpin Magdzie Lipskiej, Kindze
Bobyk, Aleksandrze Czechowskiej,
Klaudii Kardyś, Mateuszowi Tarkowskiemu, Kamilowi Adamczykowi i
Cezaremu Chromiczowi.
Prowadzący wynalazł też pudło
pełne „skarbów”: zdjęć z klubowej
ciemni powstałych w pierwszych
latach działalności ODK, czyli w
drugiej połowie lat 80. XX wieku.
Jakże ciekawe dokumenty się tam
znalazły! Szkoła Podstawowa nr
11 i szpital w budowie, znani jeleniogórzanie młodsi o ponad 20 lat.
Wielu z bohaterów zdjęć już wśród
żywych nie ma….
Uczestnicy wybrali sobie po jednym zdjęciu. Mają odnaleźć dane
miejsce dziś i udokumentować jego
stan obecny. Przy okazji Andrzej
Kryszpin wyjaśnił rolę wynalazku
fotografii w dokumentacji. – Wielu,
którzy dziś fotografują artystycznie,
nie zdają sobie sprawy, że głównym
celem wynalezienia fotografii były
względy praktyczne – powiedział.

(tejo)

Podczas zajęć z Andrzejem Kryszpinem

Tę cenną lekcję fotografowania młodzi jeleniogórzanie na pewno na
długo zapamiętają. Wśród wielu z nich takie zajęcia jeszcze bardziej
umocniły pasję: rejestracji chwil, które – dzięki wynalazkowi Daguerre’a
– trwają wiecznie.

… i to w podwójnej dawce! Wielbiciele popularnego
kabaretu mogli obejrzeć w miniony piątek dwa
spektakle, które grupa wystawiła w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

Fot. Rylit

POZNALI TAJNIKI FOTOGRAFII

Ten
bardzo znany i popularny
w Polsce kabaret przy jechał
do Jeleniej Góry
ze swoim jubileuszowym pro-

gramem. Choć „Ani Mru-Mru”
miał urodziny w zeszłym roku,
to na dwa występy z tej okazji
przybył komplet publiczności.
Fragmenty niektórych skeczy,
trafnie pokazujące nasze przywary, stały się już kultowymi tekstami wielokrotnie cytowanymi w
różnych sytuacjach życiowych.

Trzech panów z Marcinem Wójcikiem na
czele przypomniało w piątkowy wieczór kilka
swoich skeczy w dwugodzinnym programie
jubileuszowym, rozbawiając jeleniogórską
publiczność do łez.

(rylit)

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Klapsy i ZOOM

Fot. Konrad Przezdzięk

podążają do kina, aby przez kilka dni
w czystej i pachnącej sali delektować
się owocem natchnienia przez X
Muzę. Tak być powinno.
Jak było? O festiwalu cicho. W Kinie
„Marysieńka” trzeba było przebić się
przez gęste opary kuchenne i z dymu
tytoniowego, aby w przybrudzonej
sali usiąść na niewygodnych fotelach.
Na szczęście poziom imprezy ratowało to, co najważniejsze: filmy. Było ich
mnóstwo i to dobrych. Na ekranie
pokazano nie tylko produkcje konkursowe, lecz także hitowe obrazy z
repertuaru ekstraklasy twórców.
W mieście od minionego wtorku
do niedzieli przebywało ponad stu
uczestników warsztatów filmowych
z Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier

Uczestnicy warsztatów oklaskują część zespołu JJBand.

Fot. Konrad Przezdzięk /ARCHIWUM

Przegapiony jubileusz

SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ
W tym tygodniu prezentujemy elitę uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze.
Klaudia Chochoł, kl. VI

To wzorowa uczennica i przewodnicząca szkoły. Uwielbia malować, z pędzlem nie rozstaje się od
najmłodszych lat. Lubi się uczyć,
szczególnie języka polskiego i
historii. Wolny czas spędza przy
komputerze lub czytając książki.
Ciągle uśmiechnięta i chętna do
pomocy innym. W przyszłości
chciałaby zostać tłumaczką języka
angielskiego lub lekarką. Marzy jej
się sława i dobre gimnazjum.

Jeleniogórskie kino w roku ubiegłym skończyło 100 lat. Ania Manacka, kl.VI
Mało kto o tym pamiętał. My też.
Ogromną przyjemność sprawia
W 1909 roku otwarto bowiem
przy Banhofstrasse „Lichtspiel
Kamera”, pierwszy lokal w Hirschbergu, gdzie odbywały się
zorganizowane projekcje cinematografu. W tym samym miejscu
już w rozbudowanej sali w roku
1946 powstało Kino Marysieńka, nazwane tak na cześć żony
pierwszego kierownika polskiej
placówki. O ponad 30 lat młodsze
jest najlepsze obecnie kino w

stolicy Karkonoszy „Lot”. Mamy
jeszcze „muzeum” kinematografii, czyli kino Grand (Schauburg,
Tatry). . Trzeba też pamiętać o
kinie Kronprinzt-Lichtspielhaus,
po 1945 (Turysta). Zaprzestało
działalności w latach 70-t ych
ubiegłego wieku, a jego siedziba
przy ul. Piłsudskiego popada w
ruinę.

(tejo)

Nowego nie będzie
Multipleks, o którym marzy wielu jeleniogórzan, w najbliższych latach w naszym mieście
nie powstanie. Były wskazane dwie lokalizacje (Pijarska i Kilińskiego), ale zła koniunktura
gospodarcza zniechęciła inwestorów.

jej pisanie wypracowań z języka
polskiego. W przyszłości planuje
napisać jakąś powieść przygodową.
Lubi czytać książki. W wolnym
czasie wychodzi ze swoim psem
wabiącym się Timi na spacer i
spędza czas ze starszą siostrą. W
domu ma dwa chomiki. Maluje i
recytuje. Jako mała dziewczynka
chciała być księżniczką, teraz chce
zostać... farmaceutką.

sprzątanie. – Gotuję już od szóstego
roku życia, ale tylko dla siebie.
Piekę też ciasta, czasami tylko przypalam sernik – mówi. Sporo czasu
spędza przy komputerze. Jak będzie
dorosły, zostanie kucharzem.

Iga Szwed, kl. IV

Skromna osóbka o ogromnym
talencie plastycznym. Lubi przyrodę i zwierzęta. Włącza się do akcji
ochrony przyrody, bo chciałaby by
ludzie oddychali świeżym powietrzem. Ma psa i
żółwia. W przyszłości planuje
zamieszkać
na wsi, i będzie piosenkarką lub
weterynarzem. Lubi
też czytać
książki.
Zawsze

może liczyć na starsze rodzeństwo, szczególnie wtedy, kiedy jest
w tarapatach.

Iwonka Wasilewska, kl. I

Rysuje zamki i zwierzęta, bardzo
lubi się uczyć. W domu ma dwa
koty, dwie szczęśliwe myszy i królika, dla których poświęca większość
swojego wolnego czasu. W przyszłości będzie malarką, jak mówi
– jest skazaną na malowanie. Jeśli
przyjdzie jej być szefową, będzie dla
pracowników bardzo ludzka, miła
i serdeczna.
Po m a ga też
m a mie i

babci w pracach domowych. Przyjemność sprawia jej sprzątanie.
Jest miła i pomaga wszystkim, kto
poprosi ją o pomoc.

Wiktoria Borowska, kl III.

Uwielbia szkicować, szczególnie
konie. Ma psa, któremu poświęca
dwie godziny dziennie wychodząc
z nim na spacery. W wolnym czasie gra na komputerze. Ma sporo
znajomych. Jeździ na sankach i
łyżwach. Marzy jej się być najlepszą
uczennicą w klasie. Planuje też
zostać lekarką. Swoją
osobowość porównuje
do cichutkiej, szarej
myszki.

Kacper Zachmyc, kl. IV

Ma sporo zwierząt: papugi,
wiewiórki, psy, króliki i ptaszki.
Wszystkie kocha. Lubi się uczyć,
ale nie znosi historii, która bywa
nudna. Jego ulubiony przedmiot
to język polski. Pasje to gotowanie i

Pełni marzeń i wiary w dobrą przyszłość: tacy są najlepsi z piątki.

Notowała
Angela

Fot. Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk

Coraz lepsze w treści
i formie i – niestety – bez
rewelacji w promocji. Takie
było zakończone wczoraj jeleniogórskie
święto kina niezależnego, czyli
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „ZOOM
– Zbliżenia”.
Palmy jak
w Cannes i
czerwone
Sylwia Motyl-Cinkowska,
dywany na
części ulicy 1
dyrektor ODK,
Maja. W cenorganizatora coraz bardziej
trum
co krok
wysmakowanej imprezy.
to afisz. Tłumy

i Polski.
Mając
jako bazę
H o t e l
Mercure,
spędzali czas
pracując pod
okiem doświadczonych
filmowców
(wśród nich:
Marek Sulik ze
Słowacji, Węgier
Gabor Pusztai,
Martin Svoma
z Czech oraz
nasz rodak Piotr
Matwiejczyk, a
także Christoph
Heller z Niemiec). Kręcili
krótkie formy,
które zaprezentowali w niedzielę podczas gali
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finałowej w „Marysieńce”.
Dwoili się i troili w śródmie- Kinomani obejrzeli polsko-węgierską produkcję zatyściu, gdzie – z kamerami tułowaną „1” z jeleniogórskim „akcentem” w postaci
w rękach i na statywach Krzysztofa Rogacewicza, który zagrał jedną z ról.
– ustawiali i filmowali poWyświetlone zostały też film Piotra Matwiejczyka „Piotrek
szczególne ujęcia.
Jacek Jaguś i Bartek 13 GO” oraz „Janosik. Prawdziwa historia” Agnieszki
Łęczycki, część zespołu Holland z Bogdanem Kocą w epizodzie. Z kolei w sobotę
JJBand, rozpoczęli blueso- była okazja do zobaczenia dramatu „Dom zły” twórcy
wym akcentem muzycznym głośnego „Wesela” Wojtka Smarzewskiego.
oficjalne otwarcie imprezy.
Uczestników – w tym roku
wyjątkowo licznych – witała Sylwia pełną parą. Z wydania na wydanie
Motyl-Cinkowska, dyrektorka Osie- jest lepszy. Zjeżdżają do nas filmowcy
dlowego Domu Kultury na Zabobrzu, z wielu krajów Europy, a twórcy z
organizatora festiwalu. Przedstawi- różnych krajów świata nadsyłają
ła jurorów (przewodniczy Cezary filmy, to chyba o czymś świadczy.
Harasimowicz), którzy – spo- Tym bardziej niezrozumiała jest tak
śród 82 filmów zakwalifi- marniutka promocja, na którą – jak
kowanych do imprezy zwykle – zabrakło pieniędzy (a może
– wybrali obrazy i pomysłu?).
– Postaramy się w przyszłym roku
najlepsze. Pokazy
nadać
imprezie większą rangę. W
trwały aż do soboty.
Rozstrzygnięcie za- tym zabrakło już czasu na realizapadło wczoraj już cję niektórych pomysłów – mówił
po zamknięciu obecny na ceremonii rozpoczęcia
numeru Jelonki. festiwalu zastępca prezydenta miasta
Wyniki podamy Miłosz Sajnog. Cannes ani Wenecją
nie będziemy nigdy, ale tu wystarczy
za tydzień.
F e s t i w a l być Jelenią Górą. Byle z k(l)asą i
„ZOOM Zbliże- publicznością.
Konrad Przezdzięk
nia” rozkręca się

Plan ﬁlmowy na ulicy 1 Maja.
Zdezorientowani przechodnie
nie bardzo wiedzieli, co to się
kręciło…
Coraz lepsze w treści i formie i – niestety – bez
rewelacji w promocji. Takie było zakończone
wczoraj jeleniogórskie święto kina niezależnego,
czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy „ZOOM
– Zbliżenia”.
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Splamieni krwią
że do pubu przyjechał zaalarmowany przez swojego barmana. Pytany
przez obrońców zeznał, że Adrian
C. w chwili jego przyjazdu do pubu
był wpół przytomny, leżał na ziemi
na lewym boku na końcu baru od
strony toalety.
– Spod ubrania, które zsunęło
mu się z ciała, na boku zobaczyłem

tego zamordowanego – mówił drugi
świadek.

Zadzwoniła i żałuje

Następnie sąd przesłuchał siostrę
poprzedniego świadka. Dziewczyna
twierdziła, że informacje o poszukiwanych sprawcach zabójstwa
otrzymała od kuzynki, która bawiła

MICHAŁ Z. TO SYN ZNANEGO
BIZNESMANA POSIADAJĄCEGO FIRMY
MOTORYZACYJNE W CAŁEJ POLSCE, BYŁEGO
CZOŁOWEGO KIEROWCY RAJDOWEGO
jedną ranę kutą, kiedy delikatnie
podniosłem jego ubrania do góry
zauważyłem, że po przeciwnej
stronie miał jeszcze trzy inne rany
– mówił świadek. –Poszkodowany
nic nie mówił.
Świadek szczegółowo opowiadał
też o tym, w których miejscach
widoczna była krew poszkodowanego, ile czasu zajął mu dojazd
z domu do pubu, kiedy wezwał
policję i ile kroków zrobił Adrian C,
zanim upadł przy barze na podłogę
oraz czy przez policję zostały zabezpieczone wszystkie ślady krwi
w pubie.

Michał Z. to syn znanego
w całej Polsce biznesmena
branży motoryzacyjnej.

Nienaganne koszule, krawat, garnitur i chłopięce niewinnością twarze. To pozory. Pod tą warstwą kryją się charaktery
ludzi, którzy są podejrzani o zabicie człowieka. Ich proces
trwa przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze i tyczy Zawiadomił 997
tragedii, o której usłyszała cała Polska.
Tuż po nim przed barierką sta-

Syn bogacza i kolega

Na ławie oskarżonych o zabójstwo Adriana C. zasiadł Michał Z., o

Decyzją ministra sprawiedliwości zlikwidowano Wydział
Gospodarczy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Skutki
odczuli sami zainteresowani, którzy muszą jechać do Legnicy. Zlikwidowano też sąd grodzki. Kilkanaście tysięcy
spraw, które co roku trafiały do niego, są przekazane do
wydziału karnego i cywilnego.

Fot. Angela

Wszystkie osoby, które chcą się
odwołać od decyzji Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawach
gospodarczych, muszą wyjeżdżać
do Legnicy. Dotyczy to również
tych, których właściwości spraw
gospodarczy podlegają pod sąd
okręgowy.
To nie jedyny wydział w skali
kraju, któr y zost ał
z l i k w i d owa ny.
W planach
likwidacji były
też duże jednostki
jak Gorzów
Wielkopolski czy
Ta r n ów. W
dalszym
ciągu

Sędzia Andrzej Wieja

nął kolejny świadek, który jako
pierwszy zadzwonił na policję z
informacją o tym, kto może być
sprawcą zabójstwa. Jego siostra
powiedziała mu, że jej kuzynka
była z podejrzanymi na imprezie
sylwestrowej w Karpaczu, i że są
oni podejrzani o zabójstwo. Następnie pokazała mu zdjęcia na naszej
klasie. Mężczyzna zdecydował się
zadzwonić na policję po obejrzeniu
programu telewizyjnego 997. – Nie
znam tego człowieka, nie wiem
kim są oskarżeni, zadzwoniłem na
policję, bo chciałem pomóc rodzinie

twarzy niewinnego chłopca, student
II roku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, syn znanego
biznesmana posiadającego firmy
motoryzacyjne w całej Polsce. Obok
niego, ale z wolnej stopy, za pobicie
ze skutkiem śmiertelnym odpowiadał też Mateusz K.
Podczas rozprawy sędziowie
przesłuchali kilku z ważniejszych
świadków w tej sprawie. Jednym z
nich był właściciel pubu „Kotłownia”, przed którym doszło do szarpaniny, a następnie bijatyki. Mówił,

natomiast funkcjonuje w Jeleniej
Górze wydział gospodarczy sądu
rejonowego.
Posunięciu sprzeciwiał się też
m.in. wicemarszałek sejmu Jerzy
Szmajdziński, który wysłał protest
do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przekonywał, że podjęcie takiej
decyzji znacznie utrudni życie
jeleniogórzan i okolicznych przedsiębiorców, którzy z każdą sprawą
będą musieli przemierzać
sporą odległość.
Wówczas ministerstwo sprawiedliwości
odpowiedziało, że liczba
spraw gospodarczych,
jakie wpływały do
jeleniogórskiego
sądu okręgowego
w 2008 roku była
2,5 - krotnie niższa od średniej
krajowej wynoszącej 753
sprawy. Dodało też, że
limit trzech
e t a t ów w
wydziale

Zabili w sylwestra

Sześcioosobowa grupka przyjaciół, w tym Michał Z. i Mateusz K.,
przyjechali na kilka dni do Karpacza
na sylwestra. Mieli się dobrze bawić
na dyskotekach oraz na stokach w
górach, po czym planowali wrócić do
swojego miasta – Obornik Śląskich.
Zanim jednak wyjechali, mieli za
„głupią minę” zadać śmiertelne ciosy

Zdradliwy pasek

Sprawców wykryto po emisji
programu 997, który ukazał się
w TVP. Pokazano w nim portrety
pamięciowe sprawców. Zabójcę
zdradził między innymi charakterystyczny pasek. Michał Z. ani Ma-

teusz K. nie przyznają się jednak do
zarzucanych im czynów. Mateusz
K. powiedział w zeznaniach, że on
brał udział tylko w zwykłym pobiciu. Za sprawcę zabójstwa wskazał
swojego kolegę, Michała Z.
W wyjaśnieniach utrzymywał
też, że został uderzony przez
Adriana kastetem i stracił przytomność. Ten argument uznano
jednak jako linię obrony. Obaj
mężczyźnie nie byli dotąd karani. Mieli też pozytywną opinię
w środowisku. Teraz grozi im
kara do 25 lat więzienia, a nawet
dożywocie.

Angelika Grzywacz

Bez skruchy: oskarżeni nie przyznają się do
zarzucanego im czynu.

Za słabi na krzyż
W wiekach średnich za zabicie człowieka nad głową skazańca wisiał katowski miecz. Niektórym
złoczyńcom dane było szczęście odkupienie swoich win po wykonaniu z kamienia krzyża
pokutnego za pomocą narzędzia, którym dopuścili się przestępstwa. Mamy kilka takich krzyży
u nas. Świadczą o mrocznej stronie ludzkiej duszy, która – mimo postępu cywilizacji – wciąż
pozostaje siedliskiem zła. Dziś kary śmierci nie ma. Krzyży pokutnych też nikt nikomu nie każe
wykuwać. Kara – owszem – jest. Ale czy dotkliwa? Patrząc na powierzchowność sprawców tej
zbrodni można być niemal pewien, że takie zadanie by ich przerosło.
Konrad Przezdzięk

Ostre cięcia w sądzie

Fot. Konrad Przezdzięk

W minioną środę odbyła się kolejna
rozprawa w sprawie morderstwa, do
jakiego doszło 1 stycznia 2009 roku
w Karpaczu. Wówczas z rąk dwóch
sprawców śmierć poniósł Arian
C., kilkakrotnie dźgnięty nożem i
pobity pięściami. Przestępcy uciekli,
a następnie wyjechali do rodzinnego
miasta: Obornik Śląskich. Udało się
ich namierzyć po programie 997.

się z oskarżonymi podczas sylwestra
w Karpaczu. Ona sama kilka dni
później również zadzwoniła na policję, jednak
nie chciała podać swoich
danych osobowych. Co
więcej nie pojawiła się
na pierwszej rozprawie
i wysłała do sądu list,
w którym twierdziła, że
boi się o swoje życie. – To
był impuls, że zadzwoniłam na policję, żałuję
tego – powiedziała na
rozprawie.
Dziewczyna nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie obrońcy
Mateusza K., dlaczego
napisała, że obawia się
o swoje życie i dlaczego
powiedziała, że żałuje
poinformowania policji.

pięściami i nożem nieznajomemu
mężczyźnie. Policja szukała sprawców zabójstwa przez około trzech
miesięcy. Prowadzone na miejscu
postępowanie nie przyniosło jednak żadnych rezultatów. Dopiero
14 kwietnia ubiegłego roku na
podstawie zebranych materiałów
dowodowych ustalono, że sprawcami są Michał Z. i Mateusz K.

Fot. Angelika Grzywacz
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gospodarczym jest
„drastycznie
zawyżony”.
– W 2008 roku do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wpłynęło
ogółem 287 spraw gospodarczych,
z tego 126 spraw do pierwszej
instancji i 161 spraw do drugiej
– czytaliśmy w odpowiedzi.
Z uwagi na tak małą liczbę

spraw MS uznało, że dojazd do
Legnicy, ani dla mieszkańców,
ani przedsiębiorców nie będzie
stanowił żadnego problemu.

Zarzucą robotą

Od początku roku w Jeleniej Górze
zlikwidowany został też sąd grodzki,
którego zadaniem było odciążeniem
od spraw mniejszych, wydziałów karnych i cywilnych sądów rejonowych.

– W związku z konstytucyjnie gwarantowaną dostępnością do sądów, likwidacja
jakiejkolwiek jednostki zawsze budzi opór, szczególnie osób zainteresowanych. Jako
sąd próbowaliśmy przedstawić taką argumentację, ale ministerstwo wychodząc z
założenia, że należy szukać oszczędności i likwidować jednostki mające najmniejszą
ilość wpływów, podjął decyzję o likwidacji wydział gospodarczy sądu okręgowego w
Jeleniej Górze – mówi Andrzej Wieja, rzecznik prasowy sądu w Jeleniej Górze.

– Likwidowanie sądów grodzkich miesiącach działalności na zmiew skali okręgu i kraju nie do końca nionych zasadach. Tymczasem
jest zrozumiałe – mówi sędzia Andrzej idea likwidacji sądów grodzkich,
Wieja, rzecznik sądu jeleniogórskiego. czyli szukanie oszczędności, jak
– Ich obowiązki przejęły wydziały na razie się nie sprawdza.
– Wyliczenia zostały
karny i cywilny Sądu Rejo- nowego
przeprowadzone z naszego
w Jeleniej Górze.
punktu
Te wszystkie sprawy są
nadal w jeleniogórskim W 2000 roku były
zakusy na li
sądzie do załatwienia, sądu jak i pro
kwid
k
u
ra
tu
ry okręgowe ację zarówno
ale kosztem o wiele zanie
j.
c
Wó
h
a
ły realizacji
większego obciążenia
tych zamierz wczas władze
eń.
pracowników sekretariatu i sędziów. Pojawiły
się też pewne utrudnienia organizacyjne i spore zamieszanie, ponieważ widzenia i wskazują
sekretariat jest połączeniem sekreta- na to, że te oszczędności są
riatów, które funkcjonowały w sądzie bardzo niewielkie i sprowadzają
grodzkim.
się tylko do dodatku funkcyjnych
Część pracowników sądu grodzkie- dla kierownika sekretariatu i
go trafiła do jednego wydziału, część przewodniczącego wydziału, co
do drugiego. Dodatkowo spowodowa- w skali roku kształtuje się na
ło to, że wydziały karny i cywilny do- poziomie kilku tysięcy złotych.
staną w skali roku kilkanaście tysięcy B y ć m o ż e w p ó ź n i e j s z y m
dodatkowych spraw do załatwienia, o k r e s i e f u n kc j o n owa n i a t e
około 12 – 13 tysięcy rocznie.
oszczędności będą większe. Teraz
wliczone zostały jednorazowe
koszty procesu likwidacji sądu
Oszczędności nie ma
Czy dla samych zainteresowa- grodzkiego, których w kolejnych
nych będzie to oznaczało wydłuże- latach nie będzie – dodaje sędzia
nie czasu oczekiwania na decyzję Wieja.
sądów? Nie wiadomo. Będzie to
można ocenić dopiero po kilku
Angelika Grzywacz

ROZMAITOŒCI

WIDZIANE Z DYSTANSU

Szpitalne
obserwacje
Ostatnie trzy miesiące istotnie
przewartościowały moje poglądy na
szpitalnictwo. Do tej pory żyłem w
naiwnym przeświadczeniu, że szpital
to jest taka instytucja, do której kieruje
się poważnie chore osoby po to by postawić diagnozę, zaplanować leczenie
i pacjenta leczyć z celem wyleczenia.
Okazało się, że ten schemat nie dotyczy
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, a zwłaszcza jego oddziału wewnętrznego.
Diagnozę to i może się tam stawia,
ale jest ona ściśle tajna, bo nikomu
się o niej nie mówi. Leczenie pewnie
się także planuje, ale również jego
szczegółów nie ujawnia. Oczywiście
założenie, że medycy wiedzą lepiej od
niemedyków co i jak należy robić jest
teoretycznie założeniem słusznym. Nie
mam jednak pewności czy to również
działa we wspomnianym szpitalu. W

Cel uświęcił butelkę

nie przekonuje.
Bo niby jak takie „łapanie” się odbywa? Kiedy ową wątpliwość głośno
wyraziłem wobec lekarki oddziału
wewnętrznego, zaproponowano mi
przeniesienie chorego do innego szpitala, jeśli mi coś się nie podoba.
Poza personelem lekarskim na
wspomnianym oddziale pracuje
również tak zwany inny personel
medyczny. Z tym, że jakość jego pracy
też nie bardzo była spójna z moimi
przestarzałymi o niej wyobrażeniami,
o czym miałem okazje po wielokroć się
przekonywać.
Odniosłem mianowicie wrażenie,
że wprowadzony tam podział pracy
nie do końca funkcjonuje tak jak to
pokazują w serialach telewizyjnych.
Wyglądało na to, że ów personel
jest absolutnie usatysfakcjonowany
faktem, że doniósł choremu leki i

NA MOJĄ PROŚBĘ DYREKTOR SPOTKAŁ SIĘ ZE
MNĄ, WYSŁUCHAŁ MOICH UWAG I STWIERDZIŁ, ŻE
FAKT, IŻ ORDYNATOR ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO
JEST „OSOBĄ PROBLEMATYCZNĄ” JEST MU
ZNANY NIE OD DZIŚ, ALE JEST WOBEC NIEGO
BEZRADNY I NIC NIE MOŻE NA TO PORADZIĆ.

każdym razie wyniki usiłowań tychże
światłych medyków nie do końca tę
zasadę potwierdzają.
Leczenie pacjenta też odbywa się w
sposób dość specyficzny. I znów moja
naiwność podpowiadała mi, że pacjent
dotknięty poważnym zakażeniem
powinien być izolowany od tych,
którzy zakażenia nie posiadają, a to w
celu zabezpieczenia tychże chorych na
inne choroby przed zachorowaniem
na jakąś inną.
Okazuje się, że i ta zasada wynika albo z mojego niedouczenia w
sprawach medycznych – co mi dość
często sugerowano – albo z faktu, że
jestem osobą już w pewnym wieku i z
tegoż powodu niezbyt wprowadzoną
w tajniki innowacyjnych metod leczenia stosowanych we wspomnianym
szpitalu.
Może jest to wynik standardowego
stwierdzenia pytanych o stan zdrowia
chorego lekarzy, że odwiedzany przeze mnie pacjent „ciągle łapie jakieś
infekcje”. Stwierdzenie, że „łapie” we
wzorowych sanitarnych i higienicznych warunkach opisywanej placówki
służby zdrowia jednak do końca mnie

PLOTKI
I FAKTY

postawił koło łóżka. Fakt czy ów chory
jest w stanie owe leki samodzielnie
zażyć nie jest, jak się okazuje, dla
stosowanych tam metod leczenia zbyt
istotny. Muszę przyznać, że zderzenie z
tymi nowatorskimi metodami było dla
mnie każdorazowo szokiem.
Ponieważ moje obserwacje nie
dawały mi spokoju, postanowiłem się
nimi podzielić z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Zamiar
ów wynikał z naiwnego przekonania,
że może moje sprawozdanie rozszerzy
wiedzę Pana Dyrektora na chwilowe
niedociągnięcia zaobserwowane w
zarządzanej przez niego placówce.
Na moją prośbę dyrektor spotkał
się ze mną, wysłuchał moich uwag
i stwierdził, że fakt, iż ordynator oddziału wewnętrznego jest „osobą
problematyczną” jest mu znany nie
od dziś, ale jest wobec niego bezradny
i nic nie może na to poradzić.
Tak więc, Panie Dyrektorze, proszę
przyjąć moje najserdeczniejsze wyrazy
współczucia, że jest Pan skonfrontowany z materią, która Pana przerasta.

Paweł Kucharski

Wprawdzie od balu charytatywnego lewicy minęło już
sporo czasu, jednak dopiero w
minionym tygodniu portal Onet.
pl ujawnił, że jednym z fantów
wylicytowanych w szczytnym celu
fundacji stypendiów dla zdolnych
uczniów, była butla z szampanem.
Nie byle jaka! Ta sama, którą
jesienią 2003 roku dzierżył Jerzy
Urban. Ten PRL-owski rzecznik
rządu stał się symbolem seansów
nienawiści, wtorkowych konferencji prasowych w URM, o
których wielu jeszcze pamięta.
W 2003 roku wywalił do kamer
ozór w geście triumfu po dojściu
do władzy postkomunistów po
przemianach ustrojowych z 1998
roku. Jerzemu Szmajdzińskiemu,
kandydatowi na urząd Prezydenta
RP, kontrowersyjna proweniencja
fantu nie przeszkadzała w niczym.
Wszak nieoficjalnym hasłem
lewicy od jej zarania jest dewiza:
cel uświęca środki.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Nie jestem jeszcze
zapoznana…

Marszałkowska olewka

Nikt z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu nie pojawił się
na „ponadpartyjnej” konferencji
tyczącej promocji powstania linii
kolejowej z Drezna do Kłodzka i z
Kłodzka do Drezna. Spotkanie z
inicjatywy posłanki PiS Marzeny
Machałek (patrz obok i na stronie
6) odbyło się w Jeleniej Górze,
która leży na trasie wirtualnego
pociągu. Nie leżało jednak po
drodze urzędników marszałkowskich. Nawet Jerzy Łużniak,
wicemarszałek, choć w Jeleniej
Górze mieszka, do ratusza nie trafił. No, niby kompetencje nie jego,
bo zajmuje się przecież kulturą, a
pociągi już dawno kulturalnymi
przestały być. A na poważnie: jak
nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o… Zakończcie to sami.

– z tą mównicą, ale mam
nadzieję,…

– że w przyszłości dobrze ją
poznam.

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

Marzena Machałek w ratuszu jeleniogórskim, posłanka Prawa i Sprawiedliwości i prawdopodobna kandydatka na urząd prezydenta Jeleniej Góry.

anzol

OKIEM NACZELNEGO

Paskudne
cztery kółka
Z pewnym przekornym optymizmem przyjąłem wiadomość
o podwyżce cen dokumentów
samochodowych. Wiem, że posiadacze „czterech kółek” obrzucą
mnie zaraz błotem wściekłości,
ale – cóż – ryzykuję. Pewny jednak
jestem, że – mimo podwyżki – pęd
do motoryzacji nie zwolni ani o
ćwierć kilometra na godzinę.
Nie jestem – Boże broń! – aktywistą Green Peace’u, wojującym
ekologiem, czy też żarliwym propagatorem zdrowego stylu życia,
przez które należy przejść – jak to
starożytni mawiali – per pedes,
czyli „na nóżkach”. Wszystko jest
dla ludzi, samochody też, a może
zwłaszcza. Jednak brak umiaru

w tym zalewie aut, które co roku
zagęszczają nasze biedne, wytłuczone i wąskie ulice, doprowadzi
– bez umiejętnego poszerzenia
infrastruktury – do klęski. O ile już
nie doprowadził.
Dane tyczące liczby sprowadzonych i zarejestrowanych samochodów (zajrzyj, drogi Czytelniku,
na stronę piątą), szokują. Oczywiście: społeczeństwo mamy bardzo
biedne, kryzys niczym paskudnie
żrący pasożyt wyżarł już podszewki
wewnętrznej kieszeni marynarek
możnych tego świata, a ogólna recesja galopuje w postępie niewyobrażalnym, zaś ekonomiczne wskaźniki
– na widok takiego cwałowania
– dostają nagłego uwiądu i tylko

marzą o erekcji. Nie przeszkadza to
jednak wcale w zakupie „nowego”
samochodu przez statystycznego
Kowalskiego (proszę o wybaczenie
tych niestatystycznych).
Używany, często – jak to mówią
– bity, czyli powypadkowy. Sprowadzony z Unii Europejskiej, bo się
opłaca, bywa drugim, a czasem i
trzecim samochodem w rodzinie.

pojechać autem, bo urząd pracy
za daleko, aby się na piechotę
męczyć. Po zakupy? Samochodem,
bo dźwigać nie wolno. Co z tego, że
sklep za rogiem? A że do marketów
są bezpłatne autobusy? Nieważne.
Mamy swoje cztery kółka i cztery
litery, co się lubią wozić. Nie zrażają
zapełnione do ostatniego miejsca
parkingi, niestraszne ryzyko kolizji,

ZAMIEŃMY AUTA NA ROWERY! ŚWIETNE HASŁO,
ALE W JELENIEJ GÓRZE NIE ZROBIONO NIC
DLA JEGO RZECZYWISTEJ POPULARYZACJI.
Bo przecież – pan domu ma, pani
domu – też, to i dzieciom się przyda,
bo jak urosną, to muszą do szkoły
jakoś dojechać. W definicji tego
„jakoś” nie mieszczą się już pojęcia
„autobusu”, czy też „spaceru na
piechotkę”.
Społeczeństwo – choć biedne –
jest przy tym wygodne. Po zasiłek
dla bezrobotnych trzeba wszak

wypadku, czy potrącenia pieszego,
który – diabli go nadali – śmie się
jeszcze pałętać w tym zmotoryzowanym oceanie.
Wystarczy spojrzeć, jak wygląda
parking przy „Żeromie” podczas
godzin lekcyjnych. Automobile,
które tam stoją, nie należą bynajmniej do nauczycieli, którzy
swoje „cztery kółka” zakupione z

belferskiej zapomogi parkują w
podwórku. Za moich czasów prawa
jazdy (nie samochodu!) dorobił się
tylko jeden klasowy kolega, zaś
auta przez szacownym gmachem
ogólniaka można było policzyć na
palcach obu rąk.
Były to lata dogorywającej komuny, która – sama mając dość
kopania się z koniem postępu –
oddała władzę „naszym”. Zmiana
systemu polityczno-gospodarczego otworzyła tamę, przez którą
falą szeroką wpłynęły na polskie
szosy aut a. Dróg od t amtego
okresu przybyło niewiele, za to
pojazdów… Tego chyba nikt nie
zliczy. Podczas pewnych statystycznych pomiarów sprzed lat
kilku doliczono się dziesięciu tysięcy pojazdów na dobę przemierzających aleję Wojska Polskiego.
Dziś zapewne jest tego znacznie
więcej…
A dodajmy, że od początku wytyczenia najpiękniejszy trakt w

Jeleniej Górze został poszerzony
jedynie w minimalnym stopniu.
Jego projektanci uwzględnili,
co najwyżej, wzmożony ruch
dorożek, ale nie pomyśleli o
tym, że za sto lat konie mechaniczne sprawią, iż będzie to
jedna z najmniej drożnych dróg
w naszym mieście.
Zamieńmy auta na rowery!
Świetne hasło, ale w Jeleniej
Górze nie zrobiono nic dla jego
rzeczywistej popularyzacji. O
modzie na jednoślady tylko się
mówi, a kwestie parkingów,
wypożyczalni, sieci miejskich
dróżek rowerowych – leżą i kwiczą w szufladach promotorów.
Ci wolą wywiesić billboard z
miłą buzią Mai Włoszczowskiej, który ginie za brudnymi
szybami mknących z rykiem samochodów, zakrywany kurzem
upiornych spalin.

Konrad Przezdzięk
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Włodzimierz Dyła cieszy się sympatią przede wszystkim jako aktor offowego Teatru
Cinema w Michałowicach, choć nie należy zapominać, że uznanie i fanów przyniosły mu
także gościnne występy na scenie Teatru im. Norwida
Studia aktorskie we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej ukończył w 1989 roku
i został zaangażowany do Teatru
im. Jana Kochanowskiego w Opolu
(1990-92). Niedługo potem związał
się z Ośrodkiem Teatru Otwartego
„Kalambur” we Wrocławiu (199394). Grywał również w przedstawieniach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
(2008) i Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (2010). Stał się ulubieńcem
jeleniogórskiej publiczności dzięki
występom z Teatrem Cinema w
Michałowicach oraz gościnnym
udziale w spektaklach Teatru im.
Norwida.

Sprawny
przede wszystkim

Włodzimierz Dyła sam jeden
może zagrać całą sztukę. Może zagrać morderstwo, śledztwo, pogoń,
z równym powodzeniem może
zagrać potyczkę z policjantem, scenę
z ciastkami kremowymi, które rzuca
się w twarz. A jego talent najwidoczniej uzewnętrznił się w spektaklach offowych Teatru Cinema
w Michałowicach w reżyserii i na
podstawie scenariusza Zbigniewa
Szumskiego.
Można go było zobaczyć w przedstawieniach Szumskiego m.in.
takich jak „Lekkie czasy ciężkich
chorób” (2000), „Nie mówię tu o miłości” (2001) i „Mamo, chcę tańczyć

Mahlera” (2005). W różnorodnej
scenerii współczesnej, w całej pełni
objawiła się nieprawdopodobna
witalność aktora, jego sprawność
gestu i zmienność mimiki – to
wszystko, co było jego wkładem do
sztuki. Występował także gościnnie
z Teatrem Maska działającym przy
Osiedlowym Domu Kultury na
Zabobrzu, choćby np. w autorskiej
sztuce Honoraty Magdeczko-Capote
„Renesans, czyli jak Wam
się podoba”.

Gejzer
śmiechu

Podsumowaniem i ukoronowaniem jego aktorskiego
dorobku stała się współpraca z
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Oto groteskowy i uwikłany w
nonsensowne sceniczne sytuacje
Włodzimierz Dyła zdobył przebojem publiczność potrafiąc
wywołać wulkan śmiechu
jednym gestem czy grymasem. Znalazło to
swoje odbicie w
wieczorze muzyczno-kabaretowym IV
„Wątpienie rzeźnika” (2001)
oraz spektaklach takich jak „Miałem taki sen” (2002), „Albert Lux”
(2003) czy „Toasty i wznoszenia”
(2003). W 2002 roku w Grudziądzu
został uhonorowany nagrodą Złotej
Maski przyznaną w plebiscycie
popularności.

To jest gość!

Włodzimierz Dyła bywa zirytowanym cholerykiem, bawi nieoczekiwanymi reakcjami, wspaniałą
mimiką i krótkimi scenkami,
które bez reszty wypełnia jego
gestykulacja. Tak się prezentował
również na scenie Teatru im. Norwida, gdzie grywał zwykle postaci
dynamiczne wzbogacane
rysami rodzajowymi. Był
więc prorokiem w inscenizacji Tadeusza
Słobodzianka „Sen
pluskwy” w reż.
Krzysztofa Kopki
(2003).
Komediowa
łatka do niego
przylgnęła. Potrafił rozśmieszać, to było
oczywiste, gdy
zagrał przyjaciela pana
młodego,
Robala w
przebojowej komedii
współczesnej
Andrzeja Saramonowicza
„Testosteron” w reż. Małgorzaty
Bogajewskiej (2003). W„Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie”
Petra Zelenki w reż. Andrzeja Majczaka (2004), uznanej za najlepszą sztukę czeską inscenizowaną
napisaną niemal w farsowym

Włodzimierz Dyła w „Sztuce dla dziecka” – w środku.
stylu, wystąpił w roli mężczyzny
o pseudonimie „Mucha”, który
nie radzi sobie z kobietami, więc
próbuje miłości z…odkurzaczem.
Odtwarzał komiczną postać ministra w prowokacyjnym spektaklu
Witolda Gombrowicza „TransAtlant yk” w reż. Bartłomieja
Wyszomirskiego (2006).
Na szczególną pochwałę zasługuje jego kreacja Sancho Pansy, wiernego giermka błędnego
rycerza Don Kichota z Manczy
(w tej roli niezapomniany Piotr
Konieczyński), którą zagrał brawurowo w udanej scenicznej
adaptacji powieści Miguela de
Cer vantesa „Don Quixote” w
reż. Marka Pasiecznego (2007).
We współczesnej turpistycznej
inscenizacji Pawła Demirskiego
„Sztuka dla dziecka” w reż. Moniki
Strzępki (2009) pojawił się jako

BĘDZIE „DOBRZE” W „NORWIDZIE”
Kępińską jako jego córkę, Jarosława Górala
w roli mechanika
samochodowego
i dobrodusznego
sąsiada oraz Igora
Kowalika jako wnuczka o szalonych pomysłach.

Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

wyruszyć do Ameryki, choć ma lęk
wysokości, z czasem zostaje urzeczywistnione.
Tomasz Man, reżyser i dramaturg
(m.in. „Katarantki”, „111” czy „3
x 2”), tekst spektaklu „Dobrze”
zadedykował swojemu dziadkowi
ze strony ojca, Franciszkowi. Główną
rolę serdecznego starszego
mężczyzny zagra Kazimierz
Krzaczkowski, a na scenie zobaczymy także Magdalenę

Dyły na jeleniogórskich deskach.
Najwyższy czas na powrót, bo się
stęskniliśmy.

Konrad Przezdzięk

Spotkania na ekranie
Kto znałby Włodzimierza Dyłę wyłącznie z jego ról teatralnych, zapewne zdziwiłby się, jakie
perełki ma w swojej filmografii ten artysta. Jest niemal stałym elementem polsatowskiego
sitcomu „Świat według Kiepskich” (2000, 2002, 2004-05, 2007), gdzie pojawia się co jakiś
czas w kadrze m.in. jako menel, drab, redaktor, ksiądz proboszcz, lekarz czy petent. Ponadto
dał popis dojrzałego aktorstwa: wiarygodności, umiejętności nadania znaczenia drobnym
gestom w serialach: „Wiedźmin” (2002), „Biuro kryminalne” (2005, 2007), „Tango z aniołem”
(2005-06), „Warto kochać” (2005-06), „Fala zbrodni” (2006), „Pierwsza miłość” (2008),
„Tancerze” (2009), telewizyjnym cyklu filmowym „Święta polskie” (2005) oraz produkcjach
kinowych: dramacie Feliksa Falka „Komornik” (2005) z Andrzejem Chyrą, komediodramacie
Andrzeja Jakimowskiego „Sztuczki” (2007), dramacie Gerwazego Reguły „Droga do raju”
(2008), obrazie Tadeusza Króla „Zwerbowana miłość” (2009) oraz komedii Magdaleny
Łazarkiewicz „Maraton tańca” (2010).

Potęga teatru w Polkowicach

Szóstego marca Teatr im. Cypriana Kamila Norwida przedstawi premierową sztukę „Dobrze”. Jej autorem i reżyserem zarazem jest Tomasz Man (przez jedno „n”).
Twórca, którego z jednym z największych pisarzy niemieckich łączy
imię i pozorna zbieżność nazwisk,
jest polskim dramaturgiem średniego pokolenia.
„Dobrze” to utrzymane w pogodnym nastroju, humorze i nutką
nostalgii przedstawienie teatralne o
pozytywnym myśleniu. Bohaterem
tej komedii jest wdowiec, z zawodu
kolejarz, który obecnie przebywa
na emeryturze. Jego marzenie, by

Koyot/bohater ‘68, który niespodziewanym okrzykiem „Berek!”
wywoływał atak paniki u innych
bohaterów przedstawienia.
Od tej sztuki nie widzieliśmy

Magdalena Kępińska ( w „Sztukmistrzu”), Kazimierz Krzaczkowski,
Jarosław Góral (w „Opowieści wigilijnej”) oraz Igor Kowalik (w „Liście”)
zagrają razem w sztuce Tomasza Mana

Koca reżyseruje
„Czarną maskę”
Premiera „Czarnej maski” zapowiadana na
sobotę, 27 lutego, została przeniesiona na 13
marca. Historycznemu, bo pierwszemu w Jeleniej
Górze wystawieniu dzieła Gerharta Hauptmanna,
laureata nagrody Nobla, towarzyszyć będzie
wystawa okolicznościowa. W„Czarnej masce” na
scenie wystąpi niemal cały zespół Teatru im. C. K.
Norwida. W rolach głównych – Elwira HamerskaKijańska i Tadeusz Wnuk Reżyserem i autorem
scenografii jest Bogdan Koca.
Akcja rozgrywa się w Bolkowie w roku 1662.
Burmistrz Silvanus Schuller gromadzi przy
swoim stole rodzinę, przyjaciół oraz miejscowych
świeckich i duchownych dostojników. Każda
z tych trzynastu osób nosi w sobie wstydliwie
skrywaną tajemnicę, dotyczącą przeszłości. Aby
sprawiedliwości stało się zadość, wszyscy zostaną
wciągnięci w karnawałowy taniec śmierci i umrą
– za wyjątkiem żydowskiego kupca Löwela Perla,
który opuszcza to przerażające miejsce.

Zdrojowy Teatr Animacji reprezentował Jelenią Górę na XII
Polkowickich Dniach Teatru. To jedno z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku i w Polsce. Patronuje mu znany aktor Andrzej Łapicki.
ZTA wystąpił w miniony piątek pokazując sztukę dla dzieci
„Muminki, czyli potęga teatru”
w adaptacji i reżyserii Bogdana
Nauki. To, oczywiście, tylko jedna
z wielu propozycji dla wielbicieli
sztuk scenicznych. Kilka widowisk
już się odbyło, jednak wiele jeszcze
pozostanie do zobaczenia.
Dziś (22 lutego) nastąpi uroczyste
otwarcie PDT, na które przyjedzie
Andrzej Łapicki. Będzie wręczenie
„złotych miedziaków” oraz występ
Teatru Muzycznego Capitol z Wrocławia.
Impreza trwać będzie przez
cały marzec. W programie występy
kilkunastu zespołów z całej Polski,
w tym, między innymi, Teatru im.
Jaracza z Łodzi („Obudź się i poczuj

smak kawy” Bogosiana), Teatru im.
Mickiewicza z Częstochowy („Wilki”
Agnieszki Osieckiej), krakowskiego
Teatru im. J. Słowackiego („Pułapka
na myszy” wg Agaty Christie).
Na festiwal zaproszono także
zespoły oklaskiwane przez jeleniogórską publiczność podczas
jesiennych spotkań teatralnych w
Teatrze im. Norwida: Scenę Prezentacje z Warszawy („Sarabanda”
Bergmana) oraz Teatr Voskresinnia
z Lwowa („Hiob” Karola Wojtyły).
Ten właśnie spektakl zakończy 28
marca polkowickie święto teatru,
które – z niewielkiego górniczego
miasteczka – czyni obecnie sceniczną stolicę Polski.

(tejo)

Imprezie towarzyszy też mnóstwo innych wydarzeń, w tym przegląd filmów z udziałem A.
Łapickiego, wystawy, pokazy i warsztaty dla młodzieży.
Więcej informacji: www.dniteatru.pl

ZTA na Jagiellońskiej?
Najpewniej jesienią Zdrojowy
Teatr Animacji zajmie tymczasowo
salę w Domu Turysty w Cieplicach.
Pozbawiony sceny (jest w remoncie)
teatr tuła się po różnych miejscach.
Obecnie przygotowuje premierę
sztuki „Czarownice w bibliotece”,
której areną będzie… Książnica Karkonoska. Wiele wskazuje na to, że w

listopadzie placówka przejmie nieużywaną salę przy ul. Jagiellońskiej.
Obiekt wymaga nieco kosmetyki,
ale z powodzeniem może posłużyć
teatrowi do 2011 roku, czyli do
czasu zakończenia remontu Teatru
Zdrojowego, który jest jego sceną
macierzystą.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAPOWIEDZI / KULTURA

Fot. Archiwum/Tejo

Przewidziano prelekcję na temat twórczości
artystycznej gdańskiego
noblisty zamykającą wystawę, a także projekcję filmu
na podstawie książki Gűntera
Grassa „Wróżby Kumaka” w
reżyserii Roberta Glińskiego;
W Muzeum Domu
w rolach głównych wystąpili
Gerharta Hauptmanna
Krystyna Janda, Matthias Habich
w Jagniątkowie odbędzie się oraz Marek Kondrat.
w najbliższy piątek finisaż
Początek o godz. 17 w willi
wystawy grafiki i rzeźby Wiesenstein w Jagniątkowie.

Tchnienie Muz

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak,
poetka, prozatorka i autorka cyklu
poetyckich adaptacji znanych
bajek będzie dziś (poniedziałek, 22
lutego), gościem spotkania z cyklu
„ars poetica” Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu. Początek
o godz. 17 w Kawiarni Muza. Z
kolei spotkanie autorskie z poetką
Ewą Wojtasik, laureatką konkursu
„Wiosna u poetów ‘2007”, autorką
tomiku wierszy „Gorzka słodycz”,
odbędzie się w środę, 24 lutego, o
godz. 17.00 w sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej.

Moralnie niespokojnie i kabaretowo
Znany i lubiany kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi
już dziś (poniedziałek) na
scenie Teatru im. C. K. Norwida. Początek przedstawienia
o godz. 20. 30.
Garściami czerpiąc z kabaretowej tradycji Starszych Panów,
Dudka i tekstów Stanisława Tyma
nadają sztuce rozśmieszania nowy
wymiar, co dziś – kiedy mało co
i kogo śmieszy – nie jest łatwe.
Robert Górski, Katarzyna Pakosińska, Mikołaj Cieślak, Przemysław Borkowski oraz Rafał Zbieć
przyjadą do Jeleniej Góry już
jutro i dadzą jeden spektakl na
dużej scenie TCKN. Grupa gości
często na telewizyjnej antenie,
ale – jak mówią jej fani – występy
na szklanym ekranie to nie to
samo, co kabaretowe wygłupy na
żywo. Warto dodać, że KMN jest
jednym z najczęściej cytowanych

grup rozśmieszaczy w globalnej
sieci Internetu.

(tejo)

Fot. FOT. ARCHIWUM B. OSIPIKA

Swoje zbiory związane z miejscem
wieloletniej pracy, czyli tartakiem w
Sobieszowie, archiwista amator
pokaże w nadchodzącą środę w
Galerii „Orlik” MDK „Muflon” przy
ul. Wita Stwosza.
– Czuje się tak, jakbym stracił
członka rodziny, bo w tej pracy

Otwarcie wystawy fotografii ze zbiorów Bożeny Rygollo i Bolesława Osipika „Tartak Sobieszów”
– godz. 17.00 w Galerii Klubu Osiedlowego „Orlik” przy ul. Wita Stwosza 6 (wstęp wolny,
ekspozycja czynna do dnia 17 marca)

O sporcie, czy emerytach?

W nadchodzący czwartek odbędzie
się kolejne, XXXII spotkanie w ramach
Obserwatorium Karkonoskiego w
Biurze Wystaw Artystycznych. Co
do tematu są rozbieżności. Informator miejski podał, że debata będzie
dotyczyła sportu, zaś organizatorzy
wspominali o problemach demograficznych związanych z rosnącą liczbą
emerytów. Tak czy owak początek
spotkania o godz. 18 25 lutego w
BWA.

Kabaret Moralnego Niepokoju – godz. 20.30 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida (bilety
w cenie 35 zł, 45 zł i 65 zł do nabycia w kasie teatru lub pod nr tel. 697 56 58) więcej na
stronie www.agencjasolo.pl

będę musiał pracować
na tym zimnie, ale z
drugiej strony łezka
kręci się w oku na myśl
o tych ludziach, z którymi spędziło się tyle
czasu. Niewielu wytrzymało tam tyle czasu co ja. Rotacja ludzi
była naprawdę duża,
do pracy przychodzili nowi kierownicy,
studenci, więźniowie,
uczniowie technikum
drzewnego itp. Niewielu dało tu radę dłużej
niż kilka miesięcy
– dodał. Atmosfera tamtych dni
zachowała się na
zdjęciach.

Sobieszowski tartak funkcjonował przez około 40 lat. Zamknięto go równo rok temu. W nadchodzącą środę będzie
okazja, aby powspominać dawne czasy.

(tejo)

Recytatorzy na start!

Fotopamiątki z tartaku

Znany jeleniogórski obieżyświat
rowerowy Bolesław Osipik ma też
inną pasję: dokumentowanie. Zbiera
wycinki z gazet, zdjęcia i wszystko,
co się wiąże z codziennością. Część
takich archiwaliów przekazał Muzeum Karkonoskiemu, część – Archiwum Państwowemu.

Filharmonicy
dolnośląscy pod
batutą Juozasa
Domarkasa
(Litwa) oraz
solista
Rafał Kwiatkowski (wiolonczela)

w y k o n a j ą
następujący
program: Ludwig
van Beethoven – II
Symfonia D-dur
o p . 3 6 , P i ot r
Czajkowski
– Wa r i a c j e
na temat
rokokowy op.
33 i Kaprys
włoski op. 45
Początek o godz. 19 w sali FD.
Bilety kosztują 40 zł i 30 zł.

spędziłem połowę swojego
życia
– mówił

nam rok
temu Bolesław Osipik. – Z jednej
strony cieszę się, że nie

W nadchodzącą sobotę (27
lutego) w Młodzieżowym Domu
Kultury „Jelonek” odbędą się
miejskie eliminacje konkursu
recytatorskiego i poezji śpiewanej
dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Początek zmagań o godz. 11. Za
dwa tygodnie w placówce pojawi
się uzdolniona literacko i aktorsko młodzież z terenu powiatu
jeleniogórskiego.

PIRACI PŁCI PIĘKNEJ
Chcecie wybrać się w egzotyczną podróż statkiem pełnym
korsarek? Kapitanem załogi jest instruktorka tańca Agata
Szmigrodzka, która wraz z zespołem Hayat poprowadzi
przybyłych gości przez nieznane lądy. Wszystko w ramach
imprezy zapowiadanej przez Miejski Dom Kultury „Muflon”
na 25 marca.

W programie widowiska tanecznego „LA KUKARACZA” (dość
przekorna pisownia hiszpańskiej
la cucaracha, czyli pospolitego
karaluszka) będzie można zobaczyć fuzję tańca orientalnego,
współczesnego i flamenco.
– Widowisko przeniesie nas w
świat egzotycznych podróży
żeglarzy – piratów. Na pirackim okręcie „LA KUKARACZA”
popłyniemy ku nieznanym lądom, zamieszkałym przez egzotyczne i barwne
istoty. Dzielna,
wojownicza za(tejo/ łoga pięknych
Angela) piratem jednostki, opowie tańcem
o swoich przygodach

Spektakl taneczny „ La Kukaracza”:
reżyseria: Agata Szmigrodzka
choreografie: Agata Michalik, Katarzyna
Radułowicz , Jadwiga Sobieszczuk , Agata
Szmigrodzka; scenografia: Artut Wojtczak
zespół HAYAT: Małgorzata Jadczak –
taniec, Wiktoria Małysz – taniec, Agata
Michalik – taniec, Marta Odelga – taniec,
Jadwiga Sobieszczuk – taniec i śpiew, Ewa
Sobińska – taniec, Agata Szmigrodzka –
taniec, Aleksandra Wesołowska – taniec,
Agnieszka Wrzyciel – taniec

Zespół HAYAT powstał w 2006 roku w MDK
„Muflon” w Jeleniej Górze Sobieszowie,
pod kierunkiem instruktorki tańca Agaty
Szmigrodzkiej. Inicjatorami i założycielkami
zespołu były: prowadząca A. Szmigrodzka
oraz Agata Michalik i Aleksandra Wesołowska. Z czasem, kolejno do grupy
dołączyły pozostałe tancerki. Mimo
krótkiego istnienia HAYATU, zespół
ma już na swoim koncie bogaty
dorobek artystyczny.
Fot. Archiwum MDK MUFLON

W nadchodzący piątek (26
lutego) w Galerii Czekoladowej
odbędzie się spotkanie z instruktorką tańca MDK „Muflon” Agatą
Szmigrodzką (patrz obok), założycielką Eksperymentalnej Szkoły
Tańca FUZJA. Początek godz. 17.30.
Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc
075–764 72 98.

monii Dolnośląskiej,
która w
nadchodzący piątek
proponuje
ciekawy koncert.

Fot. FOT. KMN

Opowieść o tańcu

Kiedy jeden schodził z tego
świata, drugi był siedmioletnim chłopcem. Obaj pozostawili po sobie muzyczne
dziedzictwo, do którego wraca się z przyjemnością.

Aby posłuchać dzieł obydwu
geniuszy: Ludwiga van Beethovena,
jednego z trzech klasyków wiedeńskich, oraz mistrza rosyjskiego
liryzmu symfonicznego i malowania
(tejo) dźwiękiem obrazów Piotra Czajkowskiego, warto udać się do Filhar-

laureata literackiej nagrody
Nobla Gűntera Grassa.
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Symfonicznie i lirycznie
Fot. Konrad Przezdzięk

U NOBLISTY FINISAŻ Z FILMEM

22 lutego 2010 r.

– mówi
o spektaklu
reżyserka
Agata
Szmigrodzka. Jak się zakończy narastający konflikt
wśród załogi? Przekonacie
się Państwo na spektaklu.
War to zarezer wować
czas w czwartek, 25
marca, o godz. 20.
Wstęp – 6 złotych.

(tejo)
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AKTUALNOŒCI Z MIASTA I REGIONU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Angela

Strach przed katastrofą
Osiedle „Pod dębami” przy ulicy Warszawskiej oddane do użytku trzy lata temu miało być
dla właścicieli niemal jak z bajki. Według lokatorów już kilka miesięcy po zamieszkaniu
życie w mieszkaniach stało się koszmarem. Pojawiły się pęknięcia ścian, obniżyły się
stropy, brakuje wentylacji i izolacji budynku, a ściany pokrywa pleśń.
kupili w tych budynkach mieszkania po cenie około trzech
tysięcy za metr kwadratowy, są
spoza Jeleniej Góry. Nikogo tu nie
znamy, a jeśli budynki z tak wieloma usterkami i wadami konstrukcyjnymi zostały odebrane
przez fachowców i urzędników,
mamy prawo podejrzewać, że
część urzędników nie jest nawet
świadoma tego, co podpisała.
Przez to narazili się na śmieszność, a nas na niebezpieczeństwo
utraty zdrowia i życia – mówią
lokatorzy.

Same oszczerstwa
ma wpływ, w tym różnica temperatur.
Pewnych rzeczy się nie uniknie – mówi
Marek Borowski.
Odnosząc się do braku wentylacji, deweloper
twierdzi, że do niedawna wentylacja działała.
Zapewnia też, że została ona naprawiona,
ale jej sprawność zależy tylko i wyłącznie
od dopływu powietrza do mieszkań, który
zapewnić muszą sami lokatorzy. Kratki wentylacyjne, mają być natomiast wymienione w
najbliższym czasie. – Wszystkie kominy na
zewnątrz zostały poprawione według zaleceń
kominiarskich, a wymiana kratek wentylacyjnych nie stanowi dla nas żadnego problemu,
wykonamy to w najbliższym czasie – mówi
Marek Borowski. Ale przyczyną wilgoci jest
tylko i wyłącznie niewietrzenie mieszkań.
Deweloper potwierdza też, że powiedział
lokatorom „Jeśli wy ze mną tak, to ja wam
pokażę”, ale twierdzi, że nie były to groźby.
– To jest śmieszny zarzut. Owszem, wypowiedziałem takie sformułowanie, ale
nie odgrażałem się im. Chodziło mi o
to, że nie będę szedł z nimi
na ugodę. Dojdę kto
mówi takie rzeczy, że
się mu odgrażam i
podam go do sądu
o zniesławienie
– mówi Marek
Borowski.

Fot. Archiwum

Fot. Angela

– To co wygadują ci ludzie, to są kłamstwa
– mówi Marek Borowski. – W przypadku
jednych lokatorów, to wykupili oni poprzez
inną moją firmę jeszcze dwa mieszkania,
nie zapłacili mi całej wartości tych mieszkań
i chcą teraz wyłudzić ode mnie pieniądze.
Wystąpili oni do sądu z zarzutami, że w
budynku przy ulicy Warszawskiej są wady
konstrukcyjne, ale to rozstrzygnie biegły
sądowy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć,
że tam żadnych wad konstrukcyjnych nie
ma. Wszystko to, czego naprawienia żądali
ode mnie inni lokatorzy w pismach, zostało
wykonane. Są sprawy, które będą wykonane
w przyszłości i pod czym się podpisałem,
mimo tego, że upłynie już okres rękojmi.
Pęknięcia ścian Marek Borowski tłumaczy
natomiast drewnianymi stropami
i innymi czynnikami.
– Budynek w jakimś
stopniu pracuje i są
to rzeczy nieuniknione. Na pęknięcia na
ścianach
wszystk o

Wcześniej nic nie wskazywało
na to, że opisywane na stronie reklamującej nowe „Osiedle
dębowe”, w tym wspomniane
budynki, są jednym wielkim
bublem budowlanym. Deweloper
dopełnił wszelkich starań, by
budynki oraz mieszkania w nich
wyglądały bez zarzutu. To co było
pod gładziami i tynkami, trudno
było początkowo dostrzec.
– Nie byliśmy świadomi tego,
że jest to „picowany” bubel –
mówią lokatorzy. – Niestety o
tym szybko przekonaliśmy się na
własnej skórze. W mieszkaniach
zaczęły pękać ściany wzdłuż i w
szerz, co deweloper tłumaczył
nam naturalną postacią rzeczy i
„pracowaniem budynku”. Kiedy
ponownie zgłaszaliśmy to panu
Markowi Borowskiemu, on systematycznie wysyłał ekipę, która
starała się pęknięcia zaklejać.
W jednym z mieszkań był raz, u
innych nawet trzy razy. Bez skutku, pęknięcia w dalszym ciągu
pojawiały się na ścianach. Części
lokatorów na głowę spadły sufity,
załamały się podłogi. Na ścianach
pojawia się grzyb i pleśń. Na czas
usuwania usterek w mieszkaniu
każdego z nas jest jeden wielki
plac budowy.
Pęknięcia na ścianach to najbardziej niepokojąca usterka,
ale nie jedyna, jaką wymieniają
mieszkańcy.
– Nasz zarządca robił przegląd
kominiarski, który wykazał, że we
wszystkich mieszkaniach jest brak
wentylacji nawiewnej – mówi
jedna z lokatorek. – Deweloper nakazem naszego zarządcy miał nam
to naprawić i powiększyć kratki
wentylacyjne w mieszkaniach.
Twierdzi, że to zrobił, jednak w
naszych mieszkaniach nikogo nie
było, wielkość kratek jest taka jak
dawniej. Poza tym odczuwamy, że
nic się nie zmieniło, dalej mamy
wilgoć – usłyszeliśmy.
W zarzutach stawianych deweloperowi lokatorzy wymieniają
jeszcze brak obiecanych chodników wokół budynków, dziury w
podłożu podwórza, obniżające się
stropy czy brak izolacji.

Ludzie najchętniej wyprowadziliby się z zajmowanych mieszkań przy ulicy
Warszawskiej.
– Kiedy pytaliśmy dewelopera, czy zost ała wykonana
izolacja budynków, zapewniał
nas, że t ak . Tymczasem my
widząc, jak na ścianach pojawi
się pleśń i wilgoć, do jednego z
budynków wezwaliśmy fachowca, któr y miał to sprawdzić.
Okazało się, że budynek żadnej
izolacji nie miał. Dopiero po
udowodnieniu tego faktu, pan

p o l e g a n a z a k l ej e n i u s z p a r
silikonem.
O ugodowym rozwiązaniu problemu za porozumieniem stron,
mówić już w t ym przypadku
raczej nie można. Pozostaje więc
czekać na wyroki sądów i opinię
biegłych, którzy ustalą czy deweloper wcisnął lokatorom bubel
mieszkaniowy, czy nie.

(Angela)

Robota dla sądu i dla rzeczniczka konsumentów
Jak mówią lokatorzy, pięć spraw przeciwko
deweloperowi już trafiło do sądu, kolejni planują założyć sprawy w najbliższym czasie.
Zanim jednak lokatorzy zdecydowali
się na sąd, próbowali dojść
swoich praw z pomocą miejskiego rzecznika konsumentów.
Bezskutecznie.
– Wpłynęło już kilka
pism w sprawie
usterek, jakie
pojawiły się w
budynkach
14 i 14 a

W Karkonoszach musi być smacznie

Nasi kucharze łączą wysiłki nie tylko dla smacznej kuchni, lecz także we
wspólnych działaniach charytatywnych.

Borowski taką izolację wykonał.
Teraz też planujemy wezwać
fachowca do drugiego budynku,
bo jesteśmy przekonani, że tam
też żadnej izolacji nie ma. Poza
tym między ścianami a podłogami tworzą się spore szpary,
które świadczą o obniżaniu się
stropów. Deweloper natomiast
na nasz sygnał wysyła robotników, których usunięcie usterki

przy ulicy Warszawskiej. Otrzymałam w tej
sprawie też kilka telefonów. Niemal wszystkie
zgłoszenia dotyczą tych samych
problemów: odpadających
tynków z sufitów, pęknięć
ścian, wilgoci, pleśni, braku
wentylacji itd. – potwierdza
Jadwiga Reder-Sadowska,
Miejski Rzecznik Konsumentów w Jeleniej
Górze.
Lokatorzy twierdzą, że w

Fot. Angela

O usterkach, jakie pojawiły się
w dwóch budynkach przy ulicy
Warszawskiej 14 i 14 a, osoby,
które wykupiły mieszkania dowiedziały się kilka miesięcy po
wprowadzeniu się. Lokatorzy
boją się jednak wypowiadać
imiennie, twierdzą że są szykanowani i zastraszani przez
dewelopera, który na jednym z
zebrań miał im się odgrażać. Później poprzebijano mieszkańcom
opony w autach pozostawionych
na parkingu.
– Niemal wszyscy, którzy wy-

żadnym przypadku nie otrzymali wiążącej
odpowiedzi jak i kiedy deweloper zamierza
rozwiązać wymienione problemy.
– Składamy sprawy do sądu ponieważ za
pół roku kończy się nam rękojmia i wszelkie koszty tych napraw będziemy ponosić
z własnej kieszeni – mówią lokatorzy.
Czego oczekujemy? Sprawiedliwości i
obniżenia ceny tych mieszkań, oddania
nam części pieniędzy byśmy mogli na
własny koszt przeprowadzić remonty.
Nie mamy innego wyboru, bo te budynki
grożą katastrofą budowlaną. Część
lokatorów chce też zwrotu
pieniędzy za mieszkania,
by mogli wyprowadzić
się stąd.

Powstaje Sudecki Klub Szefów Kuchni. Celem stowarzyszenia będzie
skonsolidowanie środowiska i promowanie karkonoskich smaków. Ale
nie tylko.
Członkowie SKSK w
ramach swej
działalności
wsparli już
wiele osób.
Brali udział
w ostatniej
akcji Orkiestry Świątecznej Pomocy i
przygotowali
dania świąteczne dla
dzieci z domów dziecka.
W ostatnim
czasie głośno
był o o o rg anizowanym
przez nich
balu charytatywnym, podczas którego

zebrali pieniądze na rzecz sześcioletniej Natalii Nowotniak
z Kowar, cierpiącej na zespół
Retta. Na konto Fundacji „Zdążyć z pomocą” wpłacono około
dwóch tysięcy zł. Ostatecznie
zostaną one przeznaczone
na cele związane z leczeniem
dziewczynki.
– Pomoc innym należy do
d o d a t kow yc h z a d a ń , w y ko nywanych przez członków
s t o wa r z y s z e n i a . Z a l e ż y i m
przede wszystkim na integracji

ś r o d ow i sk a – C h c e my m i e ć
wpływ na to co robimy i jak
robimy – mówi Marcin Iwański,
członek SKSK. W ramach jego
działań będą więc promowane
potrawy, w których wykorzystuje się produkty, jakie można
dostać t ylko w Karkonoszach
np. rosnące w tej części Polski
warzywa. Szefowie nie chcieli
jednak zdradzać, jakie rośliny
mają konkretnie na myśli.

(Ania)

Kaczka z Lwowa na półmisku
Na karkonoską kuchnię składa się wiele potraw pochodzących z całej Polski. Wiąże się to z
tym, że zamieszkujący powiat jeleniogórski ludzie przyjechali tu w 1945 roku. Kultywują różne
tradycje, związane również z kulinariami. Nic zatem dziwnego, że oryginalnym i smacznym
daniem „stąd” jest… kaczka po lwowsku.

Docenili gest radnego
Zdolni uczniowie pochodzący z niezamożnych rodzin z Gminy Mysłakowice
kolejny raz zostali obdarowani stypendiami przez Eugeniusza Kleśtę, radnego
powiatu jeleniogórskiego. Wdzięczni są mu nie tylko młodzi ludzie,
ale także dyrektorzy szkół.

Mama
z trzema promilami

Pożar na dworcu

Mieszkanie z wyposażeniem w
budynku dworca PKP w Sobieszowie spłonęło 17 lutego w godzinach
wieczornych. Nikomu z lokatorów
wielorodzinnego budynku nic się
nie stało. Pożar gasiło łącznie pięć
zastępów straży pożarnej. Ogień
zaprószyli najprawdopodobniej
bezdomni koczujący w jednym z
mieszkań.

Pili i się bili

Bijatyką i rozbojem zakończyła
się wspólna libacja dwóch mężczyzn. 19–latek padł ofiarą napaści
o 13 lat starszego kompana od
kieliszka. Sprawcę zatrzymała
policja. Panowie pokłócili się 16
lutego na jednej w ulic w Piechowicach. Sprawca został zatrzymany
w swoim mieszkaniu z wartymi
ponad 150 złotych przedmiotami
należącymi do poszkodowanego.
Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Uciekł ze szpitala

Pacjent leczony na oddziale chirurgii onkologicznej ze szpitala
oddalił się 16 lutego z placówki
będąc po operacji trepanacji czaszki.
Uciekiniera w piżamie, szlafroku i w
kapciach namierzono w jednym z
autobusów miejskich. Pojazd został
zatrzymany w okolicach Osiedla
Piastów, a pacjenta straż miejska
odwiozła na szpitalny oddział.

Sarny na lodzie

Po skutym lodem zbiornikiem
w Sosnówce spaceruje wyjątkowo dużo saren. Powiadomiono o
tym straż miejską, która zaleciła
przyjrzenie się problemowi przez
gospodarza akwenu, przedsiębiorstwo „Wodnik”. Lód jest już bardzo
kruchy i może się załamać. Zbiornik
gromadzi wodę pitną dla części
Jeleniej Góry.

(Angela/tejo)

Eugeniusz Kleśta

Sylwia Górowska
studentka

- Chciałabym, żeby Jelenia Góra
zaczęła żyć również nocą, bo jest to
w końcu miasto turystyczne. Powinno się tutaj po prostu więcej dziać.
(Ania) Według mnie stolica Karkonoszy ma
– Postanowiłem, że przez całą
ogromny potencjał, ale niestety nieswą kadencję będę wręczał stywykorzystany. Uważam, że należy
zainwestować w różnego rodzaju
Radny przekazuje stypendia co semestr. Po 500 zł otrzymują wybrani uczniowie z gimnazjów
przedsięwzięcia, które sprawią,
i po 300 zł z podstawówki. Obdarowywany zostaje także jeden z uczniów niepełnosprawnych
że przyjedzie tutaj zdecydowanie
w szkole w Łomnicy. Jest to z pewnością motywacja dla młodych uczniów. Stypendia są dla
więcej osób zarówno z Polski jak i
nich nagrodą, dzięki której wiedzą, że warto się uczyć.
za granicy. Poza tym niezbędne jest

przeprowadzenie
remont ó w
budynków. Wiele z nich to
architektoniczne perełki,
ale z powodu
długoletnich
zaniedbań przypominają raczej
chylące się ku
upadkowi ruiny.

Fot. Ania

Zakazana Sanatoryjna?
Mieszkańcy domów w sąsiedztwie szpitala „Bukowiec” w Kowarach obawiają się
zamknięcia drogi należącej do placówki.
Ruch zagraża bowiem bezpieczeństwu
pacjentów.
Ulicą Sanatoryjną poruszają
się kierowcy jadący ze wsi Bukowiec. Skracają sobie drogę i jadą
obok szpitala. Zdarza się nawet,
że wyjeżdżają tamtędy samochody
ciężarowe i ciągniki wożące drewno.
Istnieje obawa, że któregoś razu
karetka pogotowia dojedzie później
do chorego, bo drogę zablokuje inny
pojazd. Jak mówią miejscowi, szpital
chce ulicę zamknąć.
Sprawę drogi monitoruje burmistrz Kowar, Mirosław Górecki.
Wie, że jest ona istotna zarówno
dla mieszkańców, jak i pacjentów
szpitala Wysoka Łąka.
– Temat ten jest cały czas otwarty.
Czekamy jednak na jakieś kroki
ze strony zarządu szpitala – mówi
Mirosław Górecki. – Zależy nam
na zabezpieczeniu dojazdu dla
mieszkańców budynku nr 17 ulicy
Sanatoryjnej oraz Szpitala Wysoka
Łąka – dodaje.
Pojawiają się jednak i inne głosy.
Wśród mieszkańców okolicznych domów są bowiem osoby, uważające,
że powinno się zamknąć tę drogę,
zwaną wewnętrzną ze względu na
bezpieczeństwo pacjentów. – Nawet

samochody
osobowe nie
powinny podjeżdżać pod
szpital. Ulica
Sanator y jna
stwarza możliwości, poprowadzenia
ruchu z drugiej
strony. Myślę,
że wbrew poz o r o m n i k t Ruch w bezpośrednim
by na tym nie sąsiedztwie szpitala
stracił. Mówię może zagrozić jego
to z perspekty- pacjentom.
wy mieszkańca
Sanatoryjnej
Niby mówił to żartem, ale niepokój
13, czyli budynku stojącego na- zostaje.
przeciwko szpitala – tłumaczy Jerzy
Dla prezes Wiesławy Gajewskiej
Chytro z sąsiedztwa.
kwestią priorytetową jest rozwiązaPoprowadzenia wspomnianego nie problemu kierowców jadących
ruchu z drugiej strony obawiają się ze wsi Bukowiec. Nie chce natomiast
sąsiedzi naszego rozmówcy. Chcą wypowiadać się na temat drogi
mieszkać w cichym zakątku a nie prowadzącej do Wysokiej Łąki. Nieprzy szosie.
oficjalnie powiedziano nam tylko
– Kiedyś był tu burmistrz i mówił tyle, że w chwili obecnej nie ma
sąsiadom, że może być tu trasa szyb- planów, aby ją zamykać.
kiego ruchu – wspomina Zbyszko
Anna Pisulska
Brudniak, były naczelnik Kowar. –

ROK SÓWECZKI W KARKONOSZACH
Karkonoski Park Narodowy rozpoczął nowy program edukacyjny. Chce zainteresować najcenniejszymi gatunkami zwierząt żyjącymi w obszarze najwyższego pasma Sudetów.
Co roku będzie wybierany nowe
gatunek, o którym szczegółowe
informacje zostaną zamieszczone na
stronie internetowej KPN-u. Rok 2010
został ogłoszony „Rokiem Sóweczki”.
– Bardzo nieliczny gatunek łęgowy w
naszym kraju, najmniejsza sowa Europy. Wielkość zbliżona do wielkości

Nieuwaga sprzyjała stłuczkom
Fot. Angela
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szpaka. Szarobrązowe plamkowane
ubarwienie wierzchu ciała i jasny
też prążkowany spód stanowią doskonały kamuflaż w środowisku w
którym żyje – mówi Roman Rąpała,
st. specjalista ds. ochrony przyrody,
monitorujący co roku populację
sóweczki i innych gatunków.

W ostatnich
latach liczebność
tego gatunku w
Polsce szacowano
na 400-500 par
lęgowych. Populacja karkonoska
s t a n ow i d u ż ą
procentową cześć
krajowej. Podkreśla to tylko znaczenie ostoi karkonoskiej dla sóweczki.
Najbardziej zagraża jej utrata siedlisk

W miniony piątek przy ulicy Wolności w Jeleniej Górze
nieopodal stacji paliw doszło do drobnej stłuczki samochodu osobowego, w którego przód uderzyła wycofująca
ciężarówka.
Kierowca ciężarówki jadąc
ulicą Wolności przejechał
wjazd bocznej uliczki, w którą miał skręcić. Chciał więc
wycofać, jednak nie upewnił
się, czy za nim nie stoi inny
pojazd i uderzył w samochód
o s o b ow y u s z k a d z a j ą c m u
przód. Nikomu nic się nie
stało. Sprawcę ukarano mandatem karnym.

(Angela)

Kolos w rowie
W czwartek w Miłkowie ciężarówka marki
Mercedes wpadła w poślizg i wylądowała w
rowie po drodze ścinając jedno z przydrożnych
drzew. Kierującemu nic się nie stało, jednak
część samochodu, która wystawała na jezdnię
zablokowała przejazd. Policja i straż pożarna
zabezpieczali jezdnię niemal do północy, kiedy
na miejsce dojechał dźwig i wyciągnął kolosa z
przydrożnego rowu. Kierowca dostał mandat.

Szpital bliżej prostej
Minął ponad rok od prywatyzacji szpitala. Mimo wielu problemów, jakie w ostatnim czasie
dotknęły placówki służby zdrowia, wspomniany radzi sobie całkiem nieźle. Udało się przeprowadzić niezbędne remonty i kupić nowy sprzęt. Okolicznych mieszkańców martwi jedynie droga
przy tej placówce, bo od dłuższego czasu krążą plotki o jej zamknięciu. Obawiają się, że mogą
przez to wyniknąć problemy związane z dojazdem do ich posesji oraz Szpitala Wysoka Łąka.
Wymieniono m.in. centralne ogrzewanie i pokrycie dachowe. Wyremontowano przychodnię
przy ulicy 1 Maja 62. Przeprowadzono również niezbędne prace wewnątrz budynku ZOL-u
i hospicjum. Zakupiono endoskopy do gastrofiberoskopii i kolonoskopii z torem wizyjnym,
USG kliniczne oraz łóżka do sali wzmożonego nadzoru. Wykonano ponadto nowe oświetlenie
budynku. Kolejnym krokiem będzie wymiana okien. Umowy z NFZ są realizowane prawidłowo.
Zostały rozłożone w taki sposób, abyśmy przez cały rok mogli przyjmować pacjentów

przez nadmierne eksploatowanie
drzewostanów czy też usuwanie z
lasu martwych drzew.
Sóweczka gnieździ
się najczęściej w dziuplach wykutych przez
dzięcioła, ale zasiedla
także skrzynki lęgowe.
W ubiegłym roku na

terenie KPN wywieszono kilkadziesiąt nowych. W ramach programu
ogłoszonego przez park powstanie
także internetowa galeria zdjęć, która
będzie na bieżąco aktualizowana.
Planowana jest także organizacja
konkursów dla dzieci i młodzieży.

(Ania)

W Polsce sóweczka występuje głównie w górach, na całym paśmie południowym. Najczęściej jednak
przedstawiciela tego gatunku można spotkać w Sudetach. Zamieszkuje lasy iglaste, głównie bory
świerkowe. W przeciwieństwie do innych sów prowadzi dzienny tryb życia. Poluje głównie wczesnym
rankiem i przed nastaniem nocy. W marcu rozpocznie się zaś okres godowy.
REKLAMA

Kompletnie pijana matka zasnęła
w miniony wtorek i w ten sposób
„pilnowała” dwóch synów. Interweniowała policja, która przekazała
dzieci ojcu, a o sprawie powiadomi
sąd rodzinny. Jeśli okaże się, że –
kiedy matka była pogrążona w
transie – dzieciom mogła stać się
krzywda, kobieta może ponieść
odpowiedzialność karną.

pendia zdolnym uczniom i tak
robię. Zależało mi na tym, żeby
pomóc uzdolnionym osobom,
których rodziny nie mają najlepszej sytuacji finansowej. Dla mnie
to również ogromna satysfakcja.
Cieszę się na widok radosnych
młodych ludzi – mówi Eugeniusz
Kleśta, radny Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. Archiwum

W nocy z czwartku na piątek
przy ulicy Elsnera 6 grupa młodych
ludzi zdewastowała klatkę schodową wybijając szybę w drzwiach
wejściowych. Mieszkańcy – choć
słyszeli odgłosy demolowania – nie
zadzwonili od razu po pomoc. Dopiero później wezwano straż miejską. Zanim dojechała na miejsce,
wandale uciekli. Ustalono jednak
ich rysopisy. Są poszukiwani.

Fot. Tejo

Demolka na Elsnera

22 lutego 2010 r.

Fot. Angela

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

WYDARZENIA TYGODNIA
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Trzy wieki pod ziemią
Fot. ZBIORY MUZEUM KARKONOSKIEGO

Kiedy zaczęto budować jeden z sześciu od skrzyżowania ulic Kubsza z 1 Maja
Kościołów Łaski, (kościół pw. Podwyż- w kierunku kościoła. Pojawi się pytanie
szenia Krzyża Świętego) było duże skąd do tego wodociągu płynęła woda?
zapotrzebowanie na wodę. W związku System wodociągów był tak skonstruz tym mieszczanie prawdopodobnie owany, że woda w systemie grawitacyjnym przepływała
skalkulowali koszt
rurami, prawdopodobilości przywożonych
nie w rejonie ulic Kobeczek wody na buchanowskiego, Uroczej.
dowę, która posuwaNa skałkach znajdowało
ła się bardzo szybko.
się ujęcie wody, cysterna
Rozpoczęto ją w 1709
czyli duża drewniana
a zakończono 1718
beka, w której gromaroku. Doprowadzedzono wodę naturalnie
nie wody przyspiedopływającą ze źródła i
szało całą inwestycję.
Sztych
pod ciśnieniem płynęła
Oprócz wodociągów
przedstawiający
ona rurami.
w mieście funkcjoKościół Łaski tuż
nowało wiele studni,
– Czy to pierwsze
które również zaopapo wybudowaniu.
takie odkrycie?
trywały mieszkań– Podczas prac ziemców w wodę. Służyła
ona nie tylko do przygotowywania nych związanych z wymianą instalacji
potraw czy mycia się. W obrębie murów wodnych, gazowych, kanalizacyjnych
miasta hodowano trzodę czy bydło. podobne rurociągi zostały już odkryte
Jeleniej Górze. Znamy
Woda była też potrzebna do produkcji: w
garncarstwa, rzemieślniczej, garbarskiej
czy piekarstwa.

Ryszard Kołomański z asystentem przy odkopanym w miniony piątek
wodociągu.
– Skąd w tym miejscu wziął się
Ciekawe znalezisko archeologiczne odkopano w miniony
wodociąg?
piątek podczas prac budowlanych przy ulicy 1 Maja, nieopo– Wodociąg miejski w Jeleniej Górze
dal Świątyni Łaski pod Krzyżem Chrystusa.
funkcjonował już od połowy XVI wieku,
Podczas wykonywania wykopów
pod fundamentu budynku mieszkalno
– usługowego na głębokości półtora
metra od dzisiejszego poziomu użytkowego natrafiono na XVIII-wieczny

wodociąg. O okryciu rozmawiamy z
Ryszardem Kołomańskim, archeologiem z Pracowni Archeologiczno
– Konserwatorskiej w Jeleniej Górze.

z tym, że był doprowadzany do najzamożniejszych kamienic, ponieważ była
to inwestycja bardzo kosztowna. Nie
wszyscy mieszczanie mogli sobie na to
pozwolić. Był to przywilej najbogatszych.

– Taki wodociąg sprzed 300 lat
znacznie różni się on od współczesnego...
– Do budowy odkrytego wodociągu
użyto pni nieokorowanego drzewa
iglastego o średnicy 30 cm. W jego
środku wywiercono otwór o średnicy
ośmiu cm. Rury łączone są metalowymi złączkami, które były na wcisk w
jedną i drugą rurę. Jak się okazało przy
demontażu wodociągu, nie był on w
ogóle zamulony, a w środku znajdowała się jeszcze woda. Prawdopodobnie,
gdyby go uruchomić gdzieś u źródła
skąd ta woda płynęła, popłynęła by ona
i dzisiaj. Ciekawostką jest to, że zanim
położono ten rurociąg wykopano rów
w ziemi i obłożono go gliną. W tej
glinie umieszczono wodociąg. Żeby
uzyskać spadek w miejscach połączeń
rur, ponieważ pień z jednej strony
jest cieńszy a z drugiej grubszy, rury
były wypoziomowane przy pomocy
kamieni. Ten rurociąg posiada spadek

Hulanka u Kunegundy

Fot. Rylit

W sali o średniowiecznym wystroju,
witała wszystkich gości – siedząc na
wspaniałym tronie – Księżniczka
Kunegunda wraz ze swoimi dworkami
i giermkami. Bal rozpoczął się od przypomnienia legendy Zamku Chojnik i
jego Pani, bohaterki zabawy.
Odbyła się prezentacja przybyłych na
bal gości i ich strojów przygotowanych
na bal. Po pierwszym tańcu

prowadzonym przez dworki zebrani
stanęli w szranki turnieju plastycznego.
Zadanie: narysować portret Kunegundy z lutnią. Oczywiście trudniej było
narysować lutnię niż samą księżniczkę,
ale i z tym dzieci sobie poradziły.
Później już były tylko zabawy rycerskie, tańce, hulanki ,swawole. Wykonywano rożnego rodzaju tańce z figurami z
średniowiecza, prowadzone przez dworki Kunegundy. W między czasie odbywały się zabawy rycerskie i konkursy. Były
wyścigi konne oraz rzuty piłeczkami
w dyby.

– Co teraz stanie się z tym znaleziskiem?
– Pobraliśmy próbki do analizy
dendrochronologicznej, zostanie określony wiek, czyli rok, w którym drzewo
do budowy tego wodociągu zostało
ścięte. Fragmenty rur, które nie uległy
zniszczeniu zostaną

Pod rozebranym kilka lat temu budynkiem
przez stulecia leżał dawny wodociąg. Wkrótce
w tym miejscu rozpocznie się budowa nowego
domu mieszkalno-usługowego.
fragment rurociągu z ulicy Konopnickiej, Jasnej,
z Placu Ratuszowego, 1 Maja, natomiast
tak długiego zachowanego odcinka,
gdzie występują trzy połączone nienaruszone odcinki rur, jeszcze w Jeleniej
Górze nie było. Zazwyczaj wszystkie
media, które są układane powodują
zniszczenie i przecięcie tego rurociągu,
ponieważ przy wykonywaniu prac jest

przekazane
do Muzeum Karkonoskiego i będą
stanowiły stały element ekspozycji, np.
poświęconej myśli technicznej naszych
mieszczan na przestrzeni dziejów.
– Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz

Po kilkutygodniowym teście - ESKA TV, najbardziej muzyczna i jedyna nadająca w panoramicznym formacie 16:9 stacja
muzyczna w Polsce dostępna jest na stałe w Pakiecie Złotym
w telewizji Vectra (kanał 609).
Nie zabrakło zabaw i konkursów.
Konkursy były przeplatane zabawami
i tańcami. W przerwach goście mogli
się posilać przy stołach zastawionych
specjalnie na ten bal jadłem i
napitkiem.

Po rozstrzygnięciu konkursu plastycznego na portret Kunegundy
zabawa rozkręcała się: konkursom
i zabawom końca nie było. Wśród
rozrywek zauważyliśmy: wybór pary
Zamku Chojnik, skoki w workach
i zdobywanie tronu. Po tych wielu
atrakcjach i dobrej zabawie młode
damy i rycerze, szczęśliwi choć
zmęczeni, rozjechali się do swoich
włości.

(rylit)

Fotka z księżną na pamiątkę.

– Kto tym razem wykazał się
spostrzegawczością?
– Wszelkie prace ziemne w strefach
ochrony konserwatorskiej muszą być
prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w związku z tym obecność archeologa jest rzeczą normalną. Po to jest
archeolog, żeby tego typu ciekawostki
nie umknęły uwadze. Prace się dopiero
rozpoczynają, odkrycie archeologiczne,
którego dokonaliśmy nie spowoduje
przerwy w budowie, ponieważ plac budowy jest duży i my wykonujemy swoją
pracę: inwentaryzujemy, dokumentujemy znalezisko, a prace budowlanym idą
normalnym rytmem.

ESKA TV na stałe
w ofercie Vectry

Fot. Rylit

Taneczno-średniowiecznym akcentem zakończonego w minionym tygodniu karnawału był Bal u Kunegundy, tradycyjnie zorganizowany przez MDK „Muflon” w Sobieszowie.

on w ziemi praktycznie niewidoczny.

Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

Fot. Angela
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Miejmy nadzieję, że damy i rycerze na długo
zapamiętają Bal u Kunegundy i będą chcieli
przekroczyć gościnne progi MDK „Muflon”
w czasie innych imprez organizowanych
przez tę placówkę .

Już testowe pojawienie się ESKA
TV w ofercie Vectry spotkało się z
entuzjastycznym przyjęciem widzów i prośbami o pozostawienie
tego kanału na stałe – podkreśla
Igor Nurczyński, dyrektor programowy oraz szef projektu ESKA
TV i dodaje: „Dla nas najważniejsi
są widzowie. Nie mogło stać się
inaczej!”
ESKA TV to najbardziej dynamicznie rozwijający zasięg muzyczny kanał telewizyjny w Polsce.
Stacja dostępna jest w Internecie,
na platformie Telewizji Nowej
Generacji „n” - gdzie jest jednym
z najpopularniejszych kanałów
pakietu „Styl, moda muzyka”. W
ciągu ostatnich kilku miesięcy
zasięg stacji powiększył się o IPTV
Dialogu, telewizję kablową Toya,
oraz streaming sieci Plus GSM.
Stacja dostępna jest także testowo
na platformie mobilnej telewizji
cyfrowej.

„Rozwijamy się dalej i zdradzę, że abonenci innych telewizji
kablowych już wkrótce mogą
otrzymać od ESKA TV miłą niespodziankę” – przyznaje Maciej
Domagała dyrektor zarządzający
stacji. Tym samym potwierdzają
się informacje, że trwają rozmowy także z innymi operatorami
telewizyjnymi w Polsce. www.
eska.tv
Do wygrania dwa albumy,
w każdym są 3 płyty: Club,
Dance, Pop. Przyjdź we wtorek 23.02.2010 o godz.10.00
do redakcji Jelonka.com,
mieszcząciej się przy ul. M.C
Skłodowskiej 13/2

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Tramwajowe zgrzyty
Z perspektywy stanowiska motorniczego mógł czuć się
panem. Tramwaj wywyższał go nobilitując majestatyczną jazdą. Zatrzymywały się przed nim samochody, piesi
ustępowali miejsca. Jednak mimo tej nobilitacji Antoni
zachowywał się jak swój chłop.

Fot. Archiwum

jednocześnie kontrolować sytuację
w pojeździe, a także zwracać uwagę
na to,
co na zewnątrz. Od czasu
d o
czasu jak
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a się wyginać będą. Patrz, tam już
się wygięły, żeby w Długą skręcić –
odpowiedział z wyraźnym wschodnim
zaśpiewem motorniczy. – A kolega, to
gdzie? – dodał widząc, że towarzysz
Mietka znikł z pola widzenia. – A bilety
poszedł kupić! – usłyszał.
Drzewiecki już dzierżył w ręku
dwa kartoniki skasowane przez
konduktorkę, kobietę przy kości,
która – w razie potrzeby – skutecznie
zablokowałaby wejście do tramwaju,
czy też bez kłopotu rozgoniła
rozrabiające towarzystwo. Teraz stał
z nosem przyklejonym do tylnej, nie
za czystej szyby i podążał wzrokiem
za grupką młodych ludzi, wśród
których paradowała
wyglądająca na

Szyny tramwajowe pod łukiem łączącym ratusz z
przybudówką.

Kartki z albumu rodzinnego Antoniego
Mazurkiewicza.
ko s z m a r
powracał widok
m ę ż c z y z n y, k t ó r e m u
prowadzony przez kolegę tramwaj
ściął obie nogi. Antoni miał wtedy
wolne, ale – zrządzeniem losu –
poszedł na zakupy, na Konopnickiej
właśnie. To był moment. Usłyszał tylko
potworny zgrzyt kół o szyny i trzask.
Trzask łamanych kości młodego
faceta, który biegł gdzieś i – nie
zauważywszy

to, co
zostało z jego
nóg.
Antoni dojechał do przystanku
i zatrzymał tramwaj. Dwóch
młodzieńców wysiadło i motorniczy
już miał dać konduktorowi znać,
aby ten zadzwonił na odjazd, ale
wstrzymał się

Fot. Archiwum

Zbliżał się właśnie do wlotu ulicy
Konopnickiej w plac Ratuszowy. Był
to jeden z najniebezpieczniejszych
odcinków trasy. Wąsko, ludno i
trudno. Garbate pobiedy i pachnące
fabryczną nowością ich bliźniaki
warszawy zmierzały tędy do ratusza.
Tu przejeżdżały nieliczne w mieście
taksówki przywożąc tych, których
stać było na taki luksus, do centrum
miasta. Do tego jeszcze dorożki i
mnóstwo rowerzystów. I w tym
tłumie i miejskim rozgwarze –
tramwaj.
Dlatego Antoni* sunął ku
następnemu przystankowi z
minimalną prędkością mijając
grupę młodych ludzi z
przykuwającą oko urodziwą
blondyneczką. W wagonie
jechało kilku pasażerów
– jak sądził – przyszłych
kuracjuszy uzdrowiska
w Cieplicach Śląskich,
którzy wysiedli z
przedpołudniowego
pociągu z Wrocławia.
Wśród nich objuczone kuframi
podróżnymi dwie damy w kreacjach
śmierdzących naftaliną kupiły u
konduktora bilet do Cieplic właśnie.
Teraz siedziały jak otępiałe na
niewygodnych drewnianych ławkach
z minami cierpiętniczek znosząc
niedoskonałości podróży powolnym
tramwajem. Na końcu stało dwóch
młodzieńców w zawadiacko
nałożonych
czapkach na
czubek
głowy.

Pamiętał jego blednące oblicze i
pełną trwogi twarz motorniczego,
który – z rozpaczą w oczach –
zupełnie nie wiedział, co robić. Później
ponure syreny skody, ambulansu
pogotowia, który zabrał rannego.
Milicja, przesłuchania. Koszmar.
Facet przeżył. Antoni zapamiętał
go na tyle, że rozpoznawał go w
tłumie, kuśtykającego o kulach. A
kiedy wjeżdżał w ten ponury, wąski
zaułek Konopnickiej, widział ciągle
jego przerażone i bezradne
zarazem oczy
wpatrzone
w
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szczęśliwą
Inge, jego…
wnuczka.
– A ten co?
Miasta nie zna,
że tak ślepi bez to
okno? – zagadnął
motorniczy. – Zna,
zna, tylko widzisz,
To s i e k , n i e k t o
inny, ale wnuczka
jego osobista z tymi
panami podąża. Więc
sam rozumiesz dziadkową
troskę… – odpowiedział mu Mieczysław
Paliszewski. I szybko zmienił temat.
Powiedział, że jadą na „jednego” do
Myśliwskiej. Wspomniał o kratach i
zamkniętej drogerii. – Już na piechotkę
mieliśmy iść, ale patrzymy, że tramwaj
jedzie, a tu upał taki niemożliwy. To
sobie pomyśleliśmy, że wozem będzie
wygodniej – dodał.
Wagonem szarpnęło. To motorniczy
lekko tylko odchylił korbę akceleratora.
Tramwaj potoczył się po pochyłym
w tym miejscu placu Ratuszowym
i ruszył w kierunku zakrętu, aby
przejechać pod łukiem łączącym dwie
części ratusza i podążyć – prosto jak
strzelił – w stronę placu Bieruta. Potem
aleją Stalina aż do Cieplic.
Paliszewski wiedział, że motorniczy

Antoni lubi rozmawiać, ale znał także
jego podstawą zasadę. Przyjemności
pogawędki zawsze wzbraniał sobie
prowadząc tramwaj. Dlatego
nieśmiało wycofał się. Poszedł
na „ogon” wagonu i stanął obok
Teodora Drzewieckiego. – Znasz
tego motorniczego? – zagadnął
go wspomniany chcąc zapewne
wyprzedzić jakieś niestosowne
pytania a propos Inge. Pomyślał, że
wcale nie miał ochoty tłumaczyć
Mietkowi, że wie, co to za ludzie i z kim
jego wnuczka właśnie spacerowała
przez plac Ratuszowy. Mijali właśnie
otoczone rusztowaniami kramy
kupieckie, które – już niebawem
miały zniknąć z Rynku. Władza
uważała bowiem, że to symbol
wstecznictwa, a nie socjalistycznego
postępu.
– Tak, znam go, znam! Uczciwy
facet aż do bólu. Był kawalerzystą,
we Wrześniu dostał się do niewoli.
Całą wojnę tak przesiedział. Z
Łańcuta pochodzi, a do Jeleniej Góry
przyjechał, bo namówiła go do tego
siostra, która dotarła tu zaraz po
wojnie. Wiesz, on u starosty Tabaki
pracował. Urząd kazał Tośkowi
organizować transport publiczny. I
wcale nie umiał prowadzić tramwaju!
Koledzy go nauczyli. Byli wśród

Motorniczy musiał mieć oczy sunącego majestatycznie tramwaju – widząc dwóch gości podbiegających
truchtem z kierunku ulicy Jasnej. Od
dookoła głowy. Trzeba przecież wbiegł prosto pod wagon.
razu rozpoznał Mietka Paliszewskiego,
tego od Drogerii Warszawskiej,
* prototypem postaci Antoniego jest Antoni Mazurkiewicz, legenda jeleniogórskiej komunika- gdzie sam często kupował proszki
cji. Początkowo motorniczy, a później – konduktor i kontroler znany ze swojej przyjacielskiej z krzyżykiem, kiedy – zmęczony po
postawy wobec pasażerów. Nawet tych, którzy jechali bez ważnego biletu. Pracował jeszcze nocnej zmianie – wracał do domu
po odejściu na emeryturę, a jego przywiązanie do komunikacji było tak wielkie, że zgodnie z otępiającym bólem głowy. Drugi
z ostatnim życzeniem miał być pochowany w mundurze tramwajarza. Ostatecznie uniform jegomość, nieco tęższy i starszy, nie
był motorniczemu znany. A miał on
„zabrał” ze sobą na kurs do wieczności.
pamięć do twarzy doskonałą, czego
** Pojazd produkowany w latach 1948 – 1956 przez Zakłady Konstal w Chorzowie (a także zresztą – jak w przypadku tego, co mu
przez Stocznię Gdańską i Fabrykę Wagonów Sanowag w Sanoku). Tramwaj o prostej kon- tramwaj uciął nogi – często żałował.
strukcji, skopiowanej z niemieckiego Kriegsstraßenbahnwagen produkowanego na potrzeby Sapiąc z wysiłku panowie dobiegli
wojenne. Do Jeleniej Góry, w której jeszcze na początku lat 50. służyły wozy poniemieckie, w końcu do pierwszego pomostu
chorzowskiego konstala typu 2N**.
pierwsze konstale sprowadzono przed 1955 rokiem, ale w całości tabor wymieniono dopiero
– Witaj Tosiek! Co słychać? Szyny
pod koniec dekady. W mieście jeździły konstale N2, czyli w wersji wąskotorowej. Wozy proste w tym upale? – pytał żartując
Paliszewski. – No, jeszcze trochę,
kursowały średnio co 15 minut.

Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy
– za tydzień
Fot. Konrad Przezdzięk

Remiza tramwajowa w pierwszej połowie XX wieku.
Dziś – siedziba MPGK.

nich tramwajarze warszawscy,
któr ych wojenna zawierucha
zmiotła ze stolicy i znaleźli się tu, na
ziemiach odzyskanych – opowiadał
Paliszewski, który Tośka poznał
dzięki kolegom z warszawskiej
„emigracji”.
Tramwaj wtoczył się w ulice
Długą zmierzając ku otwartemu w
styczniu 1956 roku Domowi Dziecka,
pomieszczonemu w potężnym
poniemieckim domu handlowym.
Paliszewski z rodziną dostał
zaproszenie na uroczyste otwarcie tej
placówki, które dyrekcja Miejskiego
Handlu Detalicznego zorganizowała
w … Te a t r z e D o l n o ś l ą s k i m .
Zaproszono chór Juranda, który –
przy oklaskach licznej widowni tego
nietypowego „spotkania z klientami”
wykonał kilka socrealistycznych
pieśni. Wystąpili też artyści scen
warszawskich, którzy nie mogli
się napatrzeć na nietkniętą wojną
Jelenią Górę. Sami bowiem wciąż
żyli wśród ruin.
A sklep – jak to sklep. Pełen towaru
był w dniu otwarcia, później stopniowo
wypełniała go pustka.

Widok na ulicę Długą – stan obecny.
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Niedrożność nosa - przyczyny i sposoby leczenia

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

Klinika Chirurgii 1 Dnia
* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia

częste infekcje, nawrotowe zapalenia
zatok, a czasami też uporczywe bóle
głowy. Bardzo często do skrzywienia
dochodzi podczas nadmiernego przerostu małżowin nosowych, szczególnie
dolnej.Zazwyczaj problem sprawiają
duże skrzywienia, ponieważ to one
prowadzą do oddychania ustami.
Należy jednak pamiętać, że mniej
nasilone zmiany znajdujące się jednak
na poziomie ujść zatok, mogą blokować
połączenie nosa z zatokami i prowadzić
w ten sposób do ich zapaleń. W takich
sytuacjach, choć pacjent podaje dość
dobrą drożność nosa, należy dokonać
Jakie są przyczyny często diagno- korekty skrzywionej części przegrody,
zowanego skrzywienia przegrody gdyż tylko tak można uchronić zatoki
nosa u pacjentów z trudnościami przed nawrotami stanów zapalnych.
w oddychaniu?
Co to są polipy nosa?
Tzw. skrzywienie przegrody nosowej
W przypadku nasilonych zmian
może ono powstać w wyniku urazu
lub w wyniku zaburzeń wzrostu rusz- zapalnych błony śluzowej nosa i zatok
towania nosa. Skrzywienie może być w jej obszarze powstają wyrośla zwane
uwarunkowane również genetycznie polipami. Rozrost błony śluzowej, który
(stąd zdarza się, że w danej rodzinie nie jest chorobą nowotworową, prowawiele osób ma ten sam problem). W dzi jednak do niszczenia ścian kostnych
części przypadków istniejące skrzywie- oraz zarastania połączeń zatok z
nie jest za małe by powodować jakieś nosem. Występuje różnego stopnia
istotne dolegliwości, jednak w wielu upośledzenie drożności nosa, upośleinnych powoduje: niedrożność nosa, dzenie lub brak węchu, mogą pojawić
zaburzenia węchu, krwawienia z nosa, się bóle głowy i mowa nosowa.
Jakie mogą być przyczyny trudności z oddychaniem nosem?
Główną rolą nosa jest zapewnienie
odpowiedniego nawilżenia, ocieplenia
i oczyszczenia wdychanego powietrza.
Nieżyt nosa może tę funkcję bardzo
poważnie zaburzyć i prowadzić do
zaburzeń oddychania jak i rozwoju chorób innych narządów. Wielu pacjentów
skarży się na trudności z oddychaniem
nosem.
Bardzo częstą przyczyną takich
dolegliwości jest skrzywienie przegrody
nosa.

Skąd może wynikać tzw. mowa
nosowa?
Jedna z innych przyczyn obok polipów i skrzywienia przegrody może
być nieprawidłowe ułożenie małżowin
nosowych środkowych.
Małżowiny nosowe mogą być nieprawidłowo ułożone, zbyt duże, nieodpowiednio zagięte. Nieprawidłowo zbudowane małżowiny środkowe blokują

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

Wpływ palenia papierosów na serce
Jak wynika z raportów WHO dziewięć mln Polaków czyli 1/4 populacji, to palacze. Tymczasem
nikotyna oraz substancje chemiczne zawarte w dymie i smole papierosowej prowadzą do zmian
miażdżycowych w naczyniach układu krążenia, postępujących w szybkim tempie. Dobrą okazją
do przeanalizowania zagrożeń jakie niesie palenie jest Światowy Dzień bez Tytoniu, obchodzony
31 maja.
Palenie papierosów jest szkodliwe dla przewlekłą obturacyjną chorobę płuc przyspieszonego rozwoju miażdżycy w
naczyniach wieńcowych upośledzając
całego organizmu. Jednym z układów oraz szybsze starzenie się skóry.
- Wypalanie paczki papierosów dzien- w nich przepływ krwi. Do serca dociera
szczególnie narażonych na natychmiastowe skutki palenia jest układ krążenia. nie zwiększa ryzyko zawału serca aż 4 mniej tlenu i substancji odżywczych,
Zawarta w tytoniu nikotyna podnosi - krotnie. Palenie to drugi najważniejszy a w sytuacji zablokowania przepływu
ciśnienie tętnicze krwi i przyspiesza czynnik ryzyka wystąpienia zawału krwi dochodzi o martwicy mięśnia
akcję serca. Tlenek węgla, cyjanowodór, mięśnia sercowego – ostrzega doc. To- sercowego, zwanej zawałem.
Konsekwencje palenia dla sercaPaaceton, arsen, kadm, ołów, nitrozaminy masz Hryniewiecki, kardiolog, ekspert
oraz formaldehyd, znajdujące się w programu „Zentiva – zmieniamy przy- lenie papierosów jest wymieniane jako
dymie tytoniowym, są odpowiedzialne zwyczajenia” w zakresie chorób układu pierwszy z czynników ryzyka choroby
m.in. za powstawanie nowotworów krążenia. Toksyczne substancje zawarte niedokrwiennej serca (ChNS), której
złośliwych, zawały serca, udary mózgu, w dymie tytoniowym prowadzą do konsekwencją może być zawał serca.

Komputer zrujnuje twoje oczy

Długie siedzenie przez komputerem w pracy, lub dla przyjemności
może zakończyć się poważnymi kłopotami ze wzrokiem. Dlatego
warto na wstępie zadbać o odpowiednie urządzenie miejsca pracy z
komputerem oraz zapewnić oczom maksymalną ochronę. Ważna jest
również świadomość kiedy dzieje się coś złego z oczami i jak sobie z
tym problemem radzić.
Jak mówią lekarze okuliści, problemy
ze wzrokiem przy częstym siedzeniu przed
komputerem zaczynają się niewinnie.
Pierwsze oznaki to pieczenie oczu i uczucie
piaskupodpowieką.Potemobjawysiępogłębiają.Wkońcu dołącza się nadwrażliwość na
światło i łzawienie - zwłaszcza na powietrzu.
Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że mogą
to być objawy tzw. zespołu suchego oka.
Zespół suchego oka powstaje wtedy, gdy
oczy nie produkują wystarczającej ilości łez,
ich skład jest nieodpowiedni lub nie są one
rozprowadzane po gałce ocznej co 5-10 sekund. Rogówka jest wówczas niedotleniona.
Około 75 procent tych, którzy spędzają przed
monitoremwięcejniżdwiegodzinydziennie,
skarżysięnauczuciedyskomfortu.Powodem
jest umieszczenie monitora na wysokości
oczu (lub powyżej). Zmniejsza się przez to

częstotliwość mrugania. W normalnych
warunkach mrugamy 12 razy na minutę,
przy komputerze - znacznie rzadziej. Poza
tym oczy przed ekranem są szerzej otwarte
nawet bardziej niż przy czytaniu książki.
Efektem jest szybsze odparowywanie tzw.
filmułzowego(łez),copowodujewysuszenie
oka. Dodatkowe dolegliwości spowodowane pracą przy komputerze to zamglone
widzenie, krótkowzroczność i bóle głowy.
Powodem jest migający ekran, który drażni
oczy. Ponieważ pracujemy w bliskiej odległości od ekranu, następuje wówczas skurcz
mięśni rzęskowych, które regulują widzenie
z bliska i z daleka. Mięśnie te z trudem się rozkurczają,copowodujeproblemyzwidzeniem
oddalonych przedmiotów. W ekstremalnych
przypadkachzespółsuchegookamożedoprowadzić do zmętnienia rogówki.

Jak pomóc oczom?
W takich przypadka niezbędna jest
wizyta u specjalisty, gdyż sami nie możemy
stwierdzić, jaka jest przyczyna problemów z
oczami.Bardzopodobneobjawytowarzyszą
bowiem np. zapaleniu spojówek. Jeśli lekarz
stwierdzi, że jest to zespół suchego oka,
może zapisać preparaty (krople lub żel) do
nawilżania oka, zwane sztucznymi łzami.
Po badaniu widzenia może się okazać, że
do pracy przy komputerze potrzebne będą
specjalne okulary, które umożliwią dobre
widzenie tekstu na monitorze. Podczas
badania może ujawnić się również mała,
niewidoczna do tej pory wada wzroku i
lekarz przepisze okulary wyrównujące tę
wadę. Oprócz wizyty u okulisty niezbędne
jest również odpowiednie ustawienie monitora. Powinien być on tak ustawiony, by móc
patrzeć na niego z góry. Należy też usunąć z
monitora odblaski i odbicia, które powodują
dodatkowe obciążenie dla oczu. Nie wolno
więc stawiać przy oknie albo naprzeciw
niego. Dobrze jest zainwestować w monitor,
który ma co najmniej 14-calową przekątną,
aprzystanowiskachpracyCAD-min.20cali.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
do modyfikowalnych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
zalicza m.in.: palenie papierosów,
nadciśnienie tętnicze, podwyższone
stężenie cholesterolu całkowitego a
zwłaszcza frakcji LDL we krwi, podwyższone stężenie triglicerydów, cukrzycę,
wysokokaloryczną dietę, obfitującą w
tłuszcze zwierzęce, styl życia czyli małą
aktywność fizyczną, stres.
- Wszystkie czynniki ryzyka chorób
układu krążenia, klasyfikowane jako
modyfikowalne, można zwykle eliminować niewielkim wysiłkiem. Rezygnacja
z palenia papierosów jest zmianą, której
pozytywne efekty będą najszybciej odczuwalne i widoczne – podkreśla doc.
Tomasz Hryniewiecki.
Dane epidemiologiczne potwierdzaDodatkowo należy tak ustawić parametry
obrazuwkomputerzewtakisposób,abytekst
był czytelny z odległości 50-70 cm.
Ulżyj oczom!
Podczas pracy przy komputerze warto
pamiętać o częstym mruganiu, zamykaniu
co jakiś czas oczy na około minutę, Przynajmniej co godzinę należy też oderwać wzrok
od komputera, popatrzyć w dal i skoncentrować się na oddalonych przedmiotach. Co
dwie godziny należy przeprowadzić ćwiczeniarozprężające,rozciągająceirozluźniające.
Dziękitemunietylkopozbędziemysięnapięć,
ale i pobudzimy krążenie krwi. Należy też
zwrócić uwagę na to by pomieszczenie, w
którym pracujemy powietrze nie było suche.
W tym celu należy wietrzyć pokój, a zimą
stosowaćnawilżacze.Dotegonależypićdużo
płynów i unikać dymu tytoniowego, który
powoduje podrażnienie oka. Nieoceniona
jest również gimnastyka oczu. Należą do niej
patrzenie intensywnie w odległy przedmiot,
następnie wpatrywanie się z bliska szeroko
otwartymi oczami w tekst na ekranie i
kolejno znowu patrzenie w dal.

Operację przegrody nosa (septoplaoddychanie i utrudniają prawidłowe
styka) łac. septum – przegroda, polega
działanie połączeń zatok z nosem.
na korekcji skrzywienia po oddzieleniu
Jak sobie pomóc nie szkodząc? błony śluzowej. Skrzywione fragmenty
Najważniejsze jest, aby przy długo- są ponownie wszywane w przegrodę
trwałej niedrożności nosa skonsulto- nosa i stabilizowane specjalnymi
wać się z lekarzem, gdyż nieodpowied- szwami.
Operację korekcji małżowin środkonie leczenie na „własną rękę” może
wych nosa wykonujemy w narkozie,
prowadzić do powikłań.
Częste używanie kropli do nosa często podczas zabiegu mikroskopowo(szczególnie tych reklamowanych endoskopowego.
Przerost małżowin nosowych dow telewizji) prowadzi do powstania
tyczy głównie małżowin dolnych.
trwałych przerostów śluzówki.
Sytuacja ta prowadzi do tego, że nos Prowadzi on do upośledzenia drożności
jest prawie ciągle zatkany, występują za- nosa. Zmniejszenia masy małżowiny
burzenia węchu a często też nadmierny można dokonać w różny sposób.
Tylne końce najczęściej usuwa się
wyciek wydzieliny.
Warto pamiętać, że niewinne, bez- operacyjnie. Pozostałe przerośnięte
recepturowe krople do nosa niczego części małżowin najprościej obkurczyć
za pomocą koagulacji podśluzówkowej
nie leczą.
Powodują jedynie trwający kilka metodą ablacji lub radioablacji. Obie
godzin skurcz naczyń krwionośnych metody nie uszkadzją powierzchni
w nosie co na pewien czas poprawia błony śluzowej.
jego drożność. Kiedy krople przestają
działać nos zapycha się jeszcze bardziej i Pamietajmyjednak,żenajważniejsza jest konsultacja laryngologiczpreparatu trzeba użyć ponownie.
Sytuacja ta prowadzi nie tylko do na, gdyż skrzywionej przegrody
uzależnienia, ale do rozwoju bardzo nosowej nie da się wyleczyć żaddokuczliwej i trudnej do leczenia nymikroplami,aniinnymilekamijednostki chorobowej - polekowego zawszekoniecznajestinterwencja
pod postacią zabiegu.
nieżytu nosa.
Lekarz posiada wiedzę jak pomóc,
aby nie zaszkodzić, dlatego tak ważna Poradnia Laryngologiczna
jest konsultacja laryngologiczna przed NZOZ Karkonoskie Centrum
Medyczne
podjęciem jakichkolwiek działań.
l e k . m e d . M a rl e n a L i s Na czym polega operacja korek- Rutkiewicz
cyjna skrzywienia przegrody?
W wielu przypadkach skrzywień
przegrody nosowej nieodzowna jest
operacja, którą dzielimy w zależności
od powstałego schorzenia na:
ją, że wielu pacjentów obciążonych
ryzykiem sercowo-naczyniowym, pomimo wyraźnych wskazań lekarskich,
nie rezygnuje z palenia papierosów, lekceważąc jego poważne konsekwencje.
Szacuje się, że odsetek palących wśród
pacjentów kardiologicznych ciągle
sięga 30 - stu, a nawet 40 – stu procent.
Osoby nadal palące tytoń po przebytym
incydencie wieńcowym mają o około
50 procent większe ryzyko zgonu, w
porównaniu z tymi które zaprzestały
palenia tytoniu.
– Warto zatem jeszcze raz podkreślić, że zaprzestanie palenia tytoniu
przez chorych na ChNS należy do
najskuteczniejszych, a zarazem najbardziej efektywnych pod względem
ekonomicznym metod leczenia tej
choroby – mówi doc. Tomasz Hryniewiecki.
Zmień nawyki – rzuć palenie
Wiosna jest dobrym momentem,
aby pomyśleć o zdrowiu i kondycji serca. Zmianę złych przyzwyczajeń warto
zacząć od rzucenia palenia. Lekarze nie
ukrywają jednak, że walka z nałogiem
może być trudna. Dlatego warto zmodyfikować styl życia i konsekwentnie
realizować postanowienia. Pozytywne
myślenie i wiara w swoje możliwości są
kluczem do sukcesu.
• Zaobserwuj w jakich okolicznościach najczęściej sięgasz po papierosa i
staraj się je ograniczyć. Dzięki temu nie
będziesz narażać się na chęć sięgnięcia
po kolejnego.
• Wyrzuć od razu wszystkie papierosy, jakie Ci pozostały. Pochowaj
popielniczki i zapalniczki, tak aby
nie przypominały Ci o możliwości
zapalenia.
• Planuj dokładnie każdy dzień.
Staraj się, aby Twoje dni były możliwie
najbardziej zajęte. Spotykaj się ze
znajomymi, idź do kina, do teatru, na
spacer. Omijaj jednak miejsca, gdzie
można palić, np. kawiarnie, kluby,

restauracje, bary.
• Nie zastępuj papierosa jedzeniem. Z jednego nałogu łatwo wpaść
w kolejny, którego konsekwencją może
być nadwaga i otyłość. Jeśli musisz
sięgnąć po coś do jedzenia, wybierz
warzywa. Pij dużo wody i świeżych
soków. Dzięki nim nie przybierzesz
na wadze, a poczucie głodu zostanie
zaspokojone.
• Ćwicz albo spaceruj na świeżym
powietrzu. Aktywność fizyczna nie
tylko zapełni Ci czas, ale także poprawi
Ci humor, wpłynie pozytywnie na
kondycję Twojego organizmu, dotleni
serce.
• Jeśli sam nie dasz rady sobie
z problemem, zgłoś się do po poradę
do lekarza. Specjalista dobierze odpowiednią dla Ciebie metodę leczenia
nałogu.

Korzyści płynące z rezygnacji z nałogu
dla Twojego układu krążenia:
- Już po 2 godzinach od zapalenia ostatniego papierosa organizm
pozbywa się szkodliwej nikotyny,
powoli zmniejsza się ciśnienie krwi
i rytm serca.
- Po jednej dobie wydalany jest trujący
tlenek węgla.
- Po 2 miesiącach naczynia krwionośne zaczynają być znowu elastyczne
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
hsm
h
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AUTO KOMIS

hêrêh

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

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra
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firma handlowa

AUTO H A N D E L

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

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

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

00

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
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LPN
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

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
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REKLAMA / Z LOTU PTAKA

MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Autoryzowany Przedstawiciel

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

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

3".:
Serafin

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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ul. Jagiellońska 29/U1, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel./fax 075 755 71 40
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RADIO TAXI MERCEDES

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

TAK ZMIENIA SIĘ STARÓWKA

Tak zmienia się starówka

Robione przed trzema zaledwie laty zdjęcie lotnicze centrum Jeleniej Góry dziś już nie przystaje do rzeczywistości. Wystarczyło kilkanaście miesięcy, a niektóre zakątki miasta zmieniły się nie do poznania. W
zaznaczonych na czerwono elipsach widzicie miejsca, które jeszcze do niedawna zionęły pustką. Dziś w jednym z nich już wrosły w krajobraz kamienice w kwartale przy ulicy Szkolnej. W drugim – przy ulicy
Jasnej – rośnie Galeria Pasaż Grodzki. Ma zostać otwarty jesienią tego roku. Postęp prac ilustrują małe fotografie. Najwyższy czas znów polecieć samolotem i uaktualnić nasze archiwum �

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ (duże)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK (małe)
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Prokom przerwał dobrą passę
Fot. Raczyński

Kluczem do porażki w
tym spotkaniu była wysoko
przegrana pierwsza kwarta. Początkowe minuty spotkania układały się po myśli
Sudetów, które utrzymywały przewagę. Niecelne rzuty
w końcówce pierwszej części spotkania i skuteczne
kontry przeciwników po
stratach jeleniogórzan w
ataku przyniosły wynik
24:17. Na domiar złego
kontuzji nabawił

Bardzo dobrze w obronie zagrał Prokom

Fot. R. Ignaciak

Sudety Jelenia Góra po trzech zwycięstwach z rzędu przed własną publicznością tym razem
musiały uznać wyższość Asseco Prokomu 2 Gdynia.

STOŁOWE EMOCJE

dla Prokomu. Kibice jeleniogórscy, przyzwyczajeni w ostatnich
spotkaniach do emocjonujących
końcówek, liczyli że i tym razem
Sudety wygrają w ostatnich minutach. Tak się jednak nie stało.
Bardzo dobrze w obronie zagrał
Prokom, któr y nie pozwalał
podopiecznym Ireneusza
Taraszkiewicza na oddanie
rzutu. Po

się Sebastian Szymański. Uraz
rozgrywającego Sudetów okazał
się na tyle dotkliwy, że nie mógł
kontynuować gry.
W drugiej kwarcie jeleniogórzanie próbowali zmniejszyć
przewagę Prokomu. Celnie za trzy W n
apięc
rzucali Krzysztof Niezw
iu d
yk
le
em
ocjonującą końc o końca
Samiec i Jakub
ówkę m
Podpieczni Irene
Czech, ale to nie
usza Taraszkiew iało środowe spotkanie Sude
tó
icza, przegryw
sy
re
ną
, zdołali zwycię
wystarczało. Nieający to spotka w ze Spójnią Stargard Szczec
ży
nie jeszcze na
iński.
zwykle ciężko Sudety zajmują 15 ć dzięki rzutowi Krzysztofa
sekundy przed
Samca za trzy
miejsce w tabe
końcową
było powstrzy- Pruszków.(
pu
li.
nk
W
ty
na
w ostatniej seku
jbliższej kolejce
10:16)
ndzie.
rozgrywanej w
mać pod ko- Sudety
śr
od
:
Sa
ę zmierzą się ze
m
ie
c
2
3, Czech 13, Sz
szem mierząZniczem
ymański 11, N
iesobski 7, Czek
cego 213 cm
ański 5, Minciel
Mirosława Łopatkę.
5, Urbaniak, Kl
imek
Po zmianie stron obraz gry
nie uległ zmianie. Dopiero z b i ó r k a c h g d y n i a n i e
w czwartej kwarcie udało się p r z e c h o d z i l i d o s z y b k i c h
Sudetom znacząco zbliżyć ko n t r a t a ków, k t ó re p e w n i e
do rywala, kiedy to na trzy wykańczali efektownymi wsadami.
minuty przed końcem celnie Mecz zakończył się rezultatem
za trzy rzucił Aleksander Ra- 75:65 dla przyjezdnych.
czek. Na tablicy było 67:65
(arec)
Jeleniogórscy licealiści rywalizowali w turnieju tenisa stołowego. Turniej został zorganizowany
Sudety Jelenia Góra – Asseco Prokom 2 Gdynia 65:75 (17:24) (18:17) (15:14) (15:20)
przez Międzyszkolny Ośrodek
Sudety: Samiec 21, Czech 9, Minciel 9, Szymański 9, Czekański 7, Niesobski 5, Raczek 5,
Sporu, a gospodarzem zawodów
Zarzeczny, Klimek
był Zespół Szkół Licealnych i
Sudety Jelenia Góra - Spójnia Stargard Szczeciński 64:63 (21:18) (23:13) (10:16)
Usługowych w Cieplicach.
Pierwszy dzień upłynął pod
(10:16)
znakiem rywalizacji żeńskiej,
Sudety: Samiec 23, Czech 13, Szymański 11, Niesobski 7, Czekański 5, Minciel 5, Urbaniak,
w której najlepsze okazały się

reprezentantki Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych nr 2 w
składzie: Martyna Janecka, Marta
Główczyńska. W drugim dniu
turnieju, w rywalizacji męskiej
wygrali gospodarze z ZSLiU.
Zwycięską szkołe reprezentowali:
Marcin Łabuda Michał Duszyński
i Adam Łuczewski.

(arec)

Klimek

Nowy Orlik szybuje na horyzoncie

BIZNES NA SPORTOWO

Prawdopodobnie w tym roku w Jeleniej Górze powstanie trzeci „Orlik”. – Wstępnie Za nami pierwsza kolejka Jeleniogórskiej Ligi Biznesu.
zadeklarowałem wolę budowy nowego boiska – powiedział na czwartkowej konferencji
Przedstawiciele jeleniogór- kowali Prawnicy, którzy w ciągu
prasowej Prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski.
skich firm rozegrali 15 lutego w minuty strzelili dwie bramki i
Sygnał o możliwości budowy „Orlika”. – Musimy rozważyć do- kilka potencjalnych lokalizacji.
trzeciego boiska „Orlik” wysłał do stępność miejsca, w której boisko Rozważane jest miejsce przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystyczwładz miasta Urząd Marszałkow- będzie dobrze wykorzystywane.
nych lub Sobieszów. – Jest
ski Województwa Dolnośląskiego. Funkcjonujące już
już „Orlik” na Zabobrzu, jest
Propozycja jest spowodowana rezyje
o
„M
m
gra
gnacją z inwestycji w wielu
i Turystyki pro , bezpłat- też w Cieplicach, czas rozu
rt
o
p
S
o
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ez Ministers wę ogólnodostępnych
gminach na Dolnym Śląsku.
na ważyć możliwość budowy
otowany prz
o
kompleksu w Sobieszowie
Tymczasem władze Jeleniej Przyg
zakłada bud atniami w każdej gminie
”
2
1
0
2
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lnym i sz
go sięga – powiedział Prezydent
e
Boisko – O
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c
w
Góry budową nowego boiska
o
so
rt
o
m
sp
ze
c
zaple
pleksu
są zainteresowane. – Wstępnie
nych boisk z raju. Koszt budowy kom any na równi przez Obrębalski.
w
k
o
g
a
łe
n
a
fi
Ostateczna decyzja co
zadeklarowałem wolę budowy
jest nso
terenie c
a złotych i oraz gminę.
n
o
ili
m
do woli budowy trzecienowego kompleksu – powieło
o
k
o
w
zt
d
ó
kwoty o
w
ortu, woje
go „Orlika” w Jeleniej
dział Marek Obrębalski.– Buisterstwo Sp
Górze i jego lokalizacji ma zostać
dowa Orlików w Jeleniej Górze Min
„Orliki”, dzięki podjęta do końca lutego. Władze
była trafną inwestycją, boiska
temu że zostały zbudowane przy miasta muszą dokonać dokładnych
w naszym mieście są wykorzystywane praktycznie od rana do szkołach, cieszą się dużym zainte- analiz terenowych miejsc, w któresowaniem – powiedział zastępca rych „Orlik” mógłby powstać,
wieczora – dodał prezydent.
Obecnie władze miasta zastana- prezydenta miasta Jerzy Lenard.
(arec)
Samorządowcy biorą pod uwagę
wiają się nad lokalizacją nowego

hali przy ulicy Złotniczej siedem w debiutantach odżyła nadzieja
spotkań. W grupie A drużyna Do- na remis. Prawnikom nie udało
lfamexu, która w ostatniej edycji się jednak przeprowadzić w końzajęła trzecie miejsce, pokonała cówce skutecznej akcji i mecz
debiutujących Prawników. Dolfa- zakończył się wynikiem 4:3.
mex w ciągu meczu wypracował
(arec)
sobie bezpieczną przewagę 4:1,
trzy bramki zdobył Kogut.
W końcówce jednak zaata- TABELA GRUPY A
GRUPA A
MAR-MAT – ENERGIAPRO 4-2
PEC – JELENIA PLAST 3-2
DOLFAMEX – PRAWNICY 4-3
MEBLE BLACK RED WHITE – PMPOLAND
1-1

TABELA GRUPY B
Pkt
1. PRZYJACIELE GOLA
2. DSE DRAEXLMAIER
3. MARACANA PIECHOWICE
4. POLCOLORIT
5. FC TEMIDA LAMBERT TEAM
6. NOMI
7. ENDICO - -

Fot. Tejo

1. MAR – MAT
2. DOLFAMEX
3. PEC
4. MEBLE BLACK RED WHITE
4. PMPOLAND
6. PRAWNICY
7. JELENIA PLAST
8. ENERGIAPRO

Bramki
3 4-1
3 4-2
3 1-0
0 0-1
0 2-4
0 1-4

0

P k t
Bramki
3 4-2
3 4-3
3 3-2
1 1-1
1 1-1
0 3-4
0 2-3
2-4

GRUPA B
MARACANA PIECHOWICE – POLCOLORIT
1-0
DSE BIURO KONSTRUKCYJNE – FC TEMIDA
LAMBERT TEAM 4-2
PRZYJACIELE GOLA – NOMI 4-1

Siatkę czas zacząć
Po zmaganiach futsalowych
przyszedł czas na amatorską ligę piłki siatkowej.
Sześć zespołów rywalizuje
w turnieju organizowanym
przez Ognisko TKKF „Orle”
w Jeleniej Górze.
Rozegrana została pierwsza
kolejka Jeleniogórskiej Ligi Piłki
Siatkowej Amatorów 2010. Po niezwykle wyrównanym spotkaniu
pomiędzy TKKF Orle, a Politechniką
Wrocławską, górą byli gospodarze,
którzy wygrali 3:1. Pierwszym liderem rozgrywek został Uniwersytet
Ekonomiczny, który rozegrał dwa
mecze. W pierwszym pokonał Kolegium Karkonoskie 3:0, a w drugim
po zaciętej walce wygrał z TKKF
„Orle”-Gogaras 3:2.
Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze.

(arec)
Komplet wyników 1 kolejki:
Janowice - Gogaras 3 : 2 (18-25; 24-26;
25-14;28-26; 15-13)
Orle - Politechnika 3 : 1 (27-29; 25-19;
26-24; 25-23)
Uniwersytet - Politechnika 3 : 0 (25-21 ;
25-17 ; 25-23)
Gogaras - Uniwersytet 2 : 3 ( 21-25 ;
25-18; 16-25; 25-23 ; 13-15)
Grają w ręczną

„Dziewiczy” mecz na Orliku przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych. Listopad
2008.

W Jeleniej Górze obecnie można korzystać
z dwóch kompleksów sportowych „Orlik”.
Jeden z nich znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Cieplickiej, drugi
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych przy ulicy Jana Pawła II.

W miniony wtorek w hali przy ulicy
Złotniczej rozpoczął się Turniej Piłki
Ręcznej Szkół Gimnazjalnych. Najpierw
rywalizowali chłopcy, nazajutrz – dziewczęta. Kolejna kolejka spotkań zostanie
rozegrana w tym tygodniu. Zawody organizuje Międzyszkolny Ośrodek Sportu.
Gimnazjaliści zagrali ambitnie, niekiedy
walka była zażarta.

(arec)

humor
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KAREN DUELUND –
“Mademoiselle Karen –
Attention!”

tach. Jest absolwentką Duńskiej
Królewskiej Akademii Muzycznej,
gdzie studiowała grę na saksofonie
wraz z późniejszymi muzykami
wydawnictwo: Mystic Proformacji Tesco Value. Po ukończeduction
niu studiów zaczęła występować i
grać muzykę eksperymentalna z
Każdy, kto przynajmniej raz
elementami alternatywy. Starała
widział na żywo Czesława Mozila
się przekraczać bariery i miksoz projektem “Czesław Śpiewa” nie
wać wszystko ze sobą osiągając
mógł nie zwrócić uwagi na uroczą
Dunkę, Karen Duelund, grającą jącą. Ta sympatyczna blondynka niecodzienne brzmienie. W jej muw jego zespole na instrumentach z uroczymi dołkami w policzkach zyce jest kombinacja wielu kultur
dętych i niejednokrotnie śpiewa- gra od wielu lat w różnych projek- może, dlatego, iż sama artystka
słucha muzyki z różnych stron

świata, to daje jej ogromnie dużo
inspiracji do tworzenia własnych
piosenek. Język którym posługuje
się Karen jest jak sama muzyka,
która dodaje specjalnej energii
piosence. Karen gra zarówno na
saksofonie i klarnecie dzięki tym
instrumentom odkr ywa nowe
dźwięki przy użyciu różnych technik. Jej muzyczny partner, Martin
Bennebo wniósł do tego solowego
projektu Karen mnóstwo własnej
inwencji. Utwory przesiąknięte
są klimatem francuskich kafejek,

Krzyżówka bez A
W odgadywanych wyrazach nie występuje samogłoska A. Litery z pól ponumerowanych,
napisane kolejno od 1 do 21, utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie

Poziomo:
2) ostatki, zapusty.
7) autor „Jeźdźca bez głowy”.
8) powieść Władysława Orkana.
9) stopień czcionki o wielkości
5 punktów.
10) między jezdnią a rowem.
13) przyprawa do flaczków.
15) maść na pokrzywkę.
18) sadło zajęcze.
20) unika pracy jak ognia.
21) osłona setki.
22) arena kopaniny.
23) oznaki szacunku.
24) okrycie lekarza.
27) małpa w obstawie.
28) po nim wyprost.
29) jest odmiennego zdania.
30) reguluje procesy życiowe.
33) teczka z aktami.
36) gaz w butli nurka.
37) Duke (zm. 1974), amer. pianista i kompozytor jazzowy.
38) zaprasza na poranek.

Pionowo:
1) drewniane obuwie.
2) drobnoustrój, zarazek.
3) wielbią go tłumy.
4) złożona obietnica.
5) modela fiata.
6) trzecia część roku akademickiego.
10) kursuje w poprzek rzeki.
11) Ernest, znany min. z dramatu „Rzecz listopadowa”.
12) zagranie po przekątnej
kortu.
14) przyrząd z okularem.
16) rodzaj kształtownika.
17) zawodnik w pogotowiu.
19) stolica Warmii i Mazur.
21) zastąpił go Gerhard
Schröder.
25) Jeremy, aktor angielski
(„Szklana pułapka 3”).
26) grecko-polska piosenkarka.
27) za rolę w filmie „Uwierz w
ducha” otrzymała Oscara.
28) kierownica przed dziobem.
31) Jerzy grający Ramzesa.
32) doświadczony, mądry
doradca.
34) kraina historyczna z Popradem.
35) Jerzy, były trener kadry
piłkarskiej.
36) „umizgi” cietrzewi.

SKŁADNIKI
Pięć jajek
cukier kryształ 5 łyżek
mąka pszenna 7,5 łyżki
jabłka 1/2 kg
cukier puder 2 łyżki
cukier waniliowy 1 opakowanie
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA
Jajka ubić z cukrem kryształem. Dodać
mąkę, dobrze wymieszać. Połowę wyłożyć
na dno blaszki, na jego powierzchni ułożyć
obrane wcześniej i pokrojone na ósemki
jabłka. Zalać pozostałym ciastem.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do
180*C. Gdy się zrumieni zgasić piekarnik,
otworzyć. Wystudzoną szarlotkę wyjąć,
wyłożyć na talerzyk, posypać przez sitko
cukrem pudrem wymieszanym z cukrem
waniliowym.

niezapomniane, ale o diecie trzeba
zapomnieć.

Nie trzeba jechać do Austrii, by skosztować przysmaków.
Wprawdzie te podawane w Domu Tyrolskim w Mysłakowicach trudno porównać do dań serwowanych w Tyrolu, warto
jednak zatrzymać się we wspomnianym budynku.
To pozostałość po licznej emigracji tyrolskiej, która w dawnych
czasach w otwartych Mysłakowicach znalazła azyl w ucieczce przed
prześladowaniami religijnymi.
Działa tam dziś niezła restauracja z
małym muzeum, w którym poznamy szczegóły tyrolskich dziejów.
A co do smaków… Kuchnia tyrolska do najlżejszych nie należy.
Z tej tradycji czerpią miejscowi mi-

strzowie kuchni. Pojeść tam można imponująco i smacznie, choć
typowych dań z Tyrolu (choćby
knedli z parmezanem w brązowym
maśle) nie ma.
Jest za to pyszny żurek i rolady
wołowe z kluskami śląskimi. Miłośnikom cholesterolu polecamy
rozpływającą się w ustach golonkę
oraz potężną porcję żeberek po
gazdowsku z kapustą! Wrażenia

POP ROCK & JAZZ
SPIN 1Ne 2Wo
– „Spin 1ne 2wo”

Wydawnictwo: Rock Serwis

Muzykiem, który przyczynił się
do powstania tego projektu pod
nazwą Spin 1ne 2wo, był brytyjski
gitarzysta Phil Palmer. Przez długie lata współpracował z wieloma
innymi artystami tej miary co:
Lucio Battisti (1980), The Pet Shop
Boys, Wishbone Ash, Joan Armatreding, Eric Clapton,Roger Dal-

(tejo)
Fot. Tejo

Swojsko jak u Tyrolczyków
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POP ROCK & JAZZ
czy Sans Severino. Płytę promują
równocześnie dwie niesamowite
piosenki „Regarde Moi” i „Ouaf
Ouaf”. Klip do tej drugiej kompozycji można już zobaczyć w serwisie Youtube. Płyta „ Attention!”
ukazuje się 22 lutego i nie można
przegapić takiej okazji, aby po nią
nie sięgnąć.

Andrzej Patlewicz

okiem satyryka

Szarlotka palce lizać

SMAKI JELONKI

jakie można spotkać na paryskim
Montmartrze. Podczas pisania materiału na ten solowy album Karen
inspirowała się bardzo różnymi
rodzajami muzyki, różnymi miejscami, ludźmi i historiami. Wiele
piosenek powstało podczas podróży po Polsce a to w samochodzie,
pod prysznicem czy w samolocie.
Nawiązują po trochu do t ych
stareńkich utworów z repertuaru
Edith Piaf, Sege’a Gainsbourga

22 lutego 2010 r.

UŚMIECH JELONKI
Przychodzi babcia do lekarza i mówi:
- Panie doktorze mam taki problem. Cały
dzień popierduję sobie, to znaczy chciałam
powiedzieć puszczam gazy. No, ale właściwie nie jest to takie straszne, bo w ogóle ich
nie słychać i nie śmierdzą. Powiem panu,
że odkąd weszłam do pana gabinetu zdążyłam już puścić 20, o przepraszam, 21 razy,
ale pan i tak tego nie zauważył, bo one są
super cichutkie i absolutnie bezwonne.
Prosiłabym jednak by pan mi coś zapisał,
bo to takie krępujące. Lekarz bez słowa
wyciąga długopis i wypisuje receptę.
- Proszę brać te pastylki 3 razy dziennie i
zgłosić się do mnie za tydzień.W
Za tydzień przychodzi babcia znowu i
mówi:
- Panie doktorze! Całkowita tragedia!
Wprawdzie nadal są całkowicie bezgłośne,
ale potwornie śmierdzą.
- No tak, jak na razie przywróciłem pani
węch, teraz musimy popracować nad
słuchem
Wchodzi do marynarskiej knajpy 90-letnia
babcia z papugą na ramieniu i
mówi:
- Kto zgadnie co to za zwierzę... - i wskazuje
na papugę - ... będzie mógł
kochać się ze mną całą noc.
Cisza. Nagle z końca sali odzywa się
zapijaczony głos:
- Krokodyl.
Na to babcia:
- Skłonna jestem uznać.

trey, Dire Fendera (The Strat Pack) po dziś rockowej. W 2004 roku podczas czterech innych muzyków:
wokalista i keyboardzista Paul
S t r a i t s , dzień porusza wielbicieli muzyki koncertu na Wembley w Londynie
celebrował w ten sposób 50. Carrack, basista Tony Levin, klaThomas
rocznicę powstania Fendera wiszowiec Rupert Hine i perAnders, Bob Dylan, Tina Tuner,
Stratocastera na którym to kusista Steve Ferrone. Wspólna
Pete Townshend, Paola e Chmara
instrumencie gra po dziś płyt a t ych pięciu wybornych
(1997), Chris de Burgh, Bryan
instrumentalistów była dla nich
dzień.
Adams, George Michael, Renato
W 1993 roku doszło w stu- okazją do świetnej zabawy, co
Zero, Claudio Baglioni, Melanie C
diu nagraniowym do spotka- słychać zresztą w kompozycjach z
czy Robbie Williams.
nia niezwykłych muzyków, repertuaru Jimiego Hendrixa, The
Lista nazwisk współczesnych
mających za sobą ogromne Cream, The Who i Led Zeppelin.
wykonawców jest znacznie dłużdoświadczenie i współpracę Znalazły się wśród nich m.in. „All
sza a to oznacza, iż mamy do czyz wielkimi sławami rocka. Along The Watchtower”, „Can’t
nienia z muzykiem kreatywnym
Obok gitarzysty Phila Pal- Find My Way Home”, „Angel”,
i liczącym się w dużym stopniu
mera znalazło się jeszcze „White Room”, „Reason To Beliena rynku. Jego gra na gitarze

Przychodzi baba do lekarza z szybą i
siekierą:
- Co pani jest?
- Szklarska Poręba.
Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, wyrostek mi dokucza.
- Kopnij pani gówniarza, to się odczepi!
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, bardzo boli mnie brzuch!
- A co pani jadła?
- Puszkę śledzi.
- Czy były świeże?
- Nie wiem, nie otwierałam!
Teść chce wyrzucić teściową przez balkon.
Sąsiad krzyczy:
- Panie, zabijesz pan człowieka!
- To odsuń się pan!
- Czemu jesteś taki smutny?
- No wiesz porwali mi teściową i żądają
okupu!
- Zaraz, zaraz teściową? To co się martwisz?
- Powiedzieli, że jeśli nie dam im okupu,
to ją sklonują!
- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać
dzień urlopu, by pomoc teściowej przy
przeprowadzce?
- Wykluczone!
- Bardzo dziękuję, wiedziałem że mogę na
pana liczyć...
-Co to jest? Ropucha i 20 żabek?
-Teściowa wieszająca firanki.

ve”, „You Keep Me Hanging On”,
„Black Dog”, „On The Road Again”,
„Feel Like Makin’ Love”, „Reeling
In The Years”, „Who Are You”.
Całość albumu zamyka przepiękny
“Kashmir”. Teraz po latach płyta
ponownie ujrzała światło dzienne.
Od bardzo dawna album był nie do
zdobycia i osiągał bardzo wysokie
ceny na aukcjach kolekcjonerskich. Żaden szanujący się fan
rocka nie może przejść obojętnie
obok takiej płyty.

Andrzej Patlewicz
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

12/02/2010 - godz.23:00 – 19/02/2010 – godz. 13:40
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 116, OGŁOSZEŃ 1300
PRACA
DAM PRACĘ
MASZ 25 - 55 lat, wykształcenie średnie/wyższe, chcesz dorobić/
zarobić. Firma finansowa - biuro rekrutacji - zgłoszenia: wt, czw,
pt w godz. 12 do 16 - 607 197 728

ZATRUDNIĘ osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 40.
Praca w restauracji, także w godzinach popołudniowych - do godz.
23. - 606 459 506, 794 289 506

DO ośrodka wczasowego - Poszukuję osoby do pracy w Ośrodku
Wczasowym „Stacja Narciarska”. Do pomocy. Praca z zakwaterowaniem! - 666 197 817

AVON - torebka w prezencie - dołącz do nas. Wpisowe gratis. Torebka
w prezencie, tylko teraz. Zarobek do 40%. Możliwość rozwoju. Zbuduj
swoją firmę. Spróbuj. To się opłaca. email: piotraska@vp.pl - 603 749
945; 075 71 30 487

DO pizzerii - pilnie poszukuję do pracy w pizzerii - Kucharza z
doświadczeniem, Kelnerkę - dyspozycyjną - oraz pomoc Kuchenną
- 757 648 006

BARMAN - Restauracja Cztery Pory Roku w Jeleniej Górze zatrudni
barmana. e-mail, restauracja@czteryporyroku.biz.pl - 502 661 713

ZATRUDNIĘ osobę do sprzedaży urządzeń gastronomicznych.
Wymagania - kreatywność, elokwentność, chęć do nauki, komunikatywność, doświadczenie mile widziane, tel. 601 346 774

BIURO - kadry - Firma poszukuje Panią z doświadczeniem do pracy w
biurze. Znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym. CV wraz
ze zdjęciem iwobau@tlen.pl - 507 703 283

DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej pani do 30 lat - 721 446 426
PILNIE poszukuję osobę - znającą się na konstrukcji dachów,
pomiarach, wycenie - 796 856 881

BIURO nieruchomości - zatrudni na stanowisko agent w obrocie
nieruchomościami. Wymagane min. 25 lat, wykształcenie min. średnie,
mobilność. CV i list motywacyjny proszę kierować na adres: celdom@
op.pl - 75 64 45 605

PRACA przez Internet - naprawdę dochodowa - 663 860 006
1/2 etatu - zatrudnię na stoisku handlowym (galanteria), miejsce pracy
Zabobrze; praca 3 dni w tygodniu, również soboty i niedziele. Wiek 30 45 lat, komunikatywność, aparycja. Tel w godz. 20-21 - 600 930 091

CIEKAWAoferta - ludzie nie mają czasu zarabiać pieniędzy, bo muszą
chodzić do pracy - jeśli chcesz to zmienić zadzwoń - 602 452 578
CYFRA + zatrudni - młodych, dynamicznych przeszkolimy i zatrudnimy - 501 665 790

AGENT ubezpieczeniowy - zatrudnimy byłych pracowników PZU i
PZU Życie na stanowisko agenta ubezpieczeniowego. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: praca@centim.pl - 501 039 202

DO biura handlowca - wyłączny przedstawiciel niemieckiej firmy
handlującej stalą jakościową, zatrudni osobę do działu handlowego
ze znajomością j. angielskiego lub j. niemieckiego, biuro w Wojcieszowie - 75 75 12 892

AGENTÓW d/s odszkodowań - poszukuje agentów do spraw
odszkodowań, wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia, możliwość
awansu, stały pasywny dochód, zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną - 662 040 448

DO opieki - bliźniaki - szukam Pani do pomocy przy 3 miesięcznych
bliźniętach ok. 3 h dziennie na Zabobrzu (Kiepury) - 785 978 404

AGENTÓW w Niemczech - Firma Temida poszukuje agentów do
spraw odszkodowań w Niemczech do współpracy, wysokie prowizje,
profesjonalne szkolenia - 784 347 925

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.

KSIĘGOWOŚĆ - biuro rachunkowe przyjmie do pracy z doświadczeniem w księgowości. Wymagana znajomość programu Symfonia,
Płatnik oraz prawo jazdy. Oferty prosimy nadsyłać na adres: lubawka@
bde7.pl - 667 899 388

PRACASzklarska Poręba - szukamy sprzedawcy na stoisko handlowe
w Szklarskiej Porębie, praca na powietrzu. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na e-mail: szklarka@op.pl - 606 108 681

KUCHARZ - Restauracja w Złotym Potoku (4 km za Gryfowem w
stronę Leśnej) poszukuje kucharza. CV proszę przesyłać wyłącznie
drogą emailową - zlotypr@op.pl - 601 347 870

PRACA w Anglii - dla brytyjskiego pracodawcy poszukujemy
szwaczki z kilkuletnim doświadczeniem w szyciu płaszczy i kurtek.
Zapraszamy do biura ALMA VAR, Jelenia Góra, K. Miarki 52, 075 647
44 02 - 075 647 44 02

KUCHARZA - Hotel Restauracja Karkonosze w Miłkowie zatrudni
kucharza z doświadczeniem. Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@
restauracjakarkonosze.pl - 075 76 100 07

PRACA w ochronie - firma ochrony zatrudni pracownika ochrony z
licencją Od kandydatów oczekujemy: miłej aparycji, niekaralności Praca
od zaraz, szkolenia – 667 985 149 - 076 852 27 00

DODATKOWApraca - dla osób komunikatywnych. Doświadczenie w
sprzedaży / bezpośredniej/ mile widziane. Branża: produkty codziennego użytku. nanet@wp.pl - 503 617 202

MALARZ konstrukcji - Zakład produkcyjny zatrudni malarza konstrukcji
stalowych z doświadczeniem w malowaniu pompą hydrodynamiczną.
Oferty na mail: stawiars@gazeta.pl - 603 851 936

PRACA w sklepie - zatrudnię kobietę do pracy w sklepie, z galanterią skórzaną, w Jeleniej Górze. Wymagane doświadczenie - 502
529 665

DORĘCZYCIEL listów - Firma InPost poszukuje osoby z własnym
samochodem, o dobrej kondycji fizycznej, świetnie orientującej się w
terenie, pewnej siebie, odpowiedzialnej, samodzielnej, przyjacielskiej.
- praca2010@gazeta.pl

MARKETING i sprzedaż - WEPAProfessional Piechowice S.A. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży.
Wymagana biegła znajomość j. angielskiego lub niemieckiego. Kontakt:
pnieradzik@wepro.com.pl lub w siedzibie firmy - 075 75 47 818

PRACA w Top Secret - praca w charakterze sprzedawcy dla osób
dyspozycyjnych w weekend do lat 30. CV z listem motywacyjnym
i zdjęciem proszę przesyłać na adres mailowy: sklep.jeleniagora@
topsecret.com.pl - 695 122 618

DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej pani do 30 lat - 721 446 426

MARKETING internetowy - masz stałe łącze i trochę wolnego czasu?
Dołącz do grupy zarabiających w sieci! Zarobki od 300 do nawet 2500
zł. miesięcznie - 507 657 457

PRACA: roznoszenie ulotek - zatrudnię osobę-y do roznoszenia ulotek,
proszę o wysłanie listu motywacyjnego na praca2-82@o2.pl . Istnieje
możliwość objęcie stanowiska kierownika. - praca2-82@o2.pl

MENAGER recepcji - Hotel Pałac Staniszów zatrudni. Wymagana
b. dobra znajomość j. niemieckiego, doświadczenie. Oferty prosimy
kierować: agatarome@palacstaniszow.pl - 075 755 84 45

PRACOWNIK marketu - wykładanie towaru w hipermarkecie Carrefour. 7,07 zł/h brutto. W weekendy w godz. 6 -14 lub 14-22. Wymagana
książeczka zdrowia SANEPID. CV na adres: crf.jeleniagora@dema.
com.pl - 785 502 388

DO złożenia Mercedesa w116 - zatrudnię mechanika, który podejmie
się złożenia Mercedesa W116 rok 1977r. Musi to być osoba doświadczona i mająca o tym aucie pojęcie. Auto jest nowo pomalowane.
Proszę dzwonić - 606 405 023

FRYZJER / fryzjerka - Salon fryzjerski „Deja Vu” w Jeleniej Górze
zatrudni na dobrych warunkach fryzjera lub fryzjerkę z doświadczeniem - 501 346 661
FRYZJER męski - dobrze prosperujący Salon fryzjerski zatrudni
fachowca z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi warunki doskonałe praca stała-etat reszta do uzgodnienia, Kursantom i stylistom
dziękuję - 508 176 215
HANDEL stałą jakościową - Zatrudnimy osobę do działu handlowego
ze znajomością j.ang lub j.niem, wyłączny przedstawiciel niemieckiej
firmy handlującej stalą jakościową, biuro w Wojcieszowie - 75
75 12 892
HANDLOWIEC zniemieckim-PMPolandS.A.poszukujehandlowców
z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, mile widziane
doświadczenie w przemyśle ciężkim. Oferty:praca@pmpgroup.
com - 075 64 59 524
KELNER/KA - Osobę na stanowisko kelnera z doświadczeniem.
Docelowo umowa na stałe. CV proszę przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
KELNERKA - „Gościniec” w Wojcieszycach zatrudni kelnerkę - 506
140 665
KELNERKA - Restauracja w Złotym Potoku (4 km od Gryfowa Śl.)
poszukuje kelnerki. CV proszę przesyłać wyłącznie drogą emailową
- zlotypr@op.pl - 601 347 870
KELNERKĘ zatrudnię - restauracja w Karpaczu zatrudni kelnerkę doświadczenie mile widziane - 509 683 666
KELNERKĘ/KELNERA - renomowana restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kelnera bądź kelnerkę. Możliwość zakwaterowania
dla osób spoza regionu - 508 903 156
KRAWCOWA - szycie dekoracji okiennych - 781 992 116

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

MLM dodatkowo - poszukiwani Konsultanci / niezależni dystrybutorzy.
Bezpośrednia forma sprzedaży. Produkty szybko rotujące. Nie wymagamy doświadczenia. Zadzwoń koniecznie - 511 022 781
MOTORYZACJA - handlowiec w hurtowni motoryzacyjnej. Wymagane doświadczenie w branży. CV na g.kielczewski@opoltrans.
com.pl - 602 304 448
MURARZ, dekarz, brukarz - Zatrudnimy fachowców do pracy za granicą. Dobre warunki. Praca tylko dla fachowców - 501 418 553
NA stoisko mięsne - przyjmę do pracy z doświadczeniem na stoisko
warzywno - owocowe oraz kasjerów sprzedawców - 756 456 830
NABÓR na st. informatyka - Urząd Miejski w Kowarach ogłasza
nabór na stanowisko informatyka. Termin składania ofert: do 2 marca,
2010 roku. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
Kowary - 75 64 56 116
NATURAMEDICA - zapraszam do współpracy. Jest to nowa polska
firma branży marketingu sieciowego, która oficjalnie wystartowała 12
października 2009 roku. - 694 692 182
NAUCZYCIELA biologii - Szkoła Policealna zatrudni nauczyciela
Biologii. Wymagania: tytuł mgr Biologii, przygotowanie pedagogiczne.
Praca od września. CV prosimy przesyłać na adres: jgora.plejada@
op.pl - 75 648 83 85
NIEZALEŻNOŚĆ finansowa - współpraca dla ludzi ceniących niezależność, także finansową, zdecydowanych, ambitnych, otwartych na
nowe kontakty, informacje i doświadczenia. Mile widziane osoby po 40
roku życia - 691 96 76 76
OD zaraz - Firma handlowa zatrudni mężczyzn z prawem jazdy kat
B - 75 764 70 19
ODSTĄPIĘ firmę - odstąpię prowadzenie małej firmy - 756 426 693
OGÓLNOPOLSKAGiełda Budowlana - przyjmie do pracy: przedstawicieli handlowych. Tylko z samochodem - 511 698 521
OPIEKA- Niemcy - wyjazdy 6 - tygodniowe, zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, wymagana średnia znajomość języka niemieckiego,
doświadczenie w opiece - 075 724 89 60
OPIEKA w Niemczech - praca od już za wynagrodzeniem minimum
1300 e plus 150 e zwrot za dojazd. Wymagany język podstawowy i
działalność w Polsce - 77 43 54 075
OPIEKUNKA do dziecka - pilnie zatrudnię opiekunkę do 3,5 letniego
chłopca. Dzwonić po 16.00 - 503 691 998
OSOBAz j. niemieckim - Zatrudnię osobę z bardzo dobrą znajomością
języka niemieckiego w mowie i w piśmie do obsługi klienta zagranicznego. CV proszę przesyłać na: biuro@wingstore.aero - 602 716 000
PANIE do pracy na monitoring - pilnie potrzebne - w firmie GROM-HP
Castorama Jelenia Góra - 697 089 455
PILNIE poszukuję osobę - znającą się na konstrukcji dachów, pomiarach, wycenie - 796 856 881
POKOJOWA - od zaraz pokojową do pensjonatu w Szklarskiej
Porębie/pomoc w kuchni - 888 537 086
POKOJOWE i kelnerki Paros - do ekskluzywnych hoteli położonych na W-pie Paros poszukujemy studentek lub niedawnych
absolwentek zainteresowanych stażem w charakterze: Pokojowe i
Kelnerki - 091 434 2027

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.

POMOC w założeniu firmy - poszukuję osoby, która mogła by mi pomóc
założyć firmę - 665 531 821
POSZUKIWANYkierowca - hurtownia lodów i artykułów spożywczych
poszukuje młodego dyspozycyjnego pracownika, prawo jazdy kat.
B - C.V na zybihurt.list@home.pl - 604 288 193
POSZUKIWANY kierownik budowy na terenie Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie info. o doświadczeniu
na - cieplice10@wp.pl
POSZUKUJĘ malarza - poszukuję osoby, która tanio położy gładź - 40
m2 powierzchni ścian. Praca w Karpaczu Górnym - 507 932 248
POSZUKUJĘ murarzy - do pracy - 609 787 076
PRACA dla hostessy! - poszukujemy reprezentatywnych dziewczyn
21-25 lat; dyspozycyjnych 4-5 dni w tyg. przez 4-5h dz.; stawka: 22 zł/h;
praca na umowę zlecenie. CV i 3 zdjęcia przesyłać na: Rekrutacja.
Wroclaw@cursor.pl - 508 030 184
PRACA dla mechanika - zatrudnię mechanika z chęciami do pracy,
wymagane doświadczenie, dzwonić po 18 - 757 611 060
PRACA dla młodych pań - zaproszę do współpracy mile i atrakcyjne
panie, nowa lokalizacja, miła atmosfera - 517 347 892
PRACA dla obrotnych - jeżeli chcesz zostać doradcą finansowym,
jeżeli chcesz pracować w systemie prowizyjnym, to wyślij swoje
CV na adres: rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl. Może to być
praca dodatkowa
PRACA dla pomocy domowej! - Praca dla pomocy domowej przy
utrzymaniu domu w okolicach Jeleniej Góry. Obowiązki: sprzątanie,
gotowanie, zakupy. Oferta pracy przewiduje zamieszkanie u pracodawcy. - 503 111 469
PRACAdla studenta - szukam chłopaka do pracy na dziele sportowym
w Tesco w J.G. jako serwisant rowerowy. Wymagania: książeczka
sanepid. CV proszę wysyłać na adres: tesco.e1@biuropromo.
pl - 507 338 756
PRACA dodatkowa - promocja i reklama suplementów diety. Telefon
od 10.00-18.00 - 783 390 247
PRACA od zaraz - praca w kiosku - straganie warzywa - owoce
- 601 064 267
PRACA przez Internet - naprawdę dochodowa - 663 860 006

PRACOWNIK ochrony - 2 pracowników do pilnowania nowego
pasażu - 607 454 112
PRACOWNIK ochrony - do ochrony sklepu - 075 64 57 254
PRODUKCJA pierogów - przyjmę osobę do produkcji pierogów w
Jeleniej Górze - 787 591 965
PROJEKTANT wnętrz - Preferowane: wykształcenie kierunkowe,
znajomość programów projektowych i graficznych, dokładność, łatwość
uczenia się, doświadczenie w branży. Prosimy o CV na bosoa@
architekci.pl - 505 310 000
PROMOTOR potrzebny do pracy w Tesco na promocję MANUEL.
Wymagania: aktualna książeczka sanitarna. Zgłoszenia na adres:
nesa@o2.pl
PRZEDSTAWICIEL handlowy - Firma Benedica poszukuje osób wiek
min.25 lat do reprezentowania firmy i jej wyrobów w Polsce kontakt tel.
lub mail: praca@benedica.pl Zapraszamy - 75 64 51 999 godz.10-15
PRZYJMĘ do pracy - na stoisko mięsne z doświadczeniem - 606
992 021
PRZYJMĘ stolarza - szukam absolwenta Zespoły Szkół Rzemiosł
Artystycznych - 503 138 131
PUB w Cieplicach - dla młodej osoby z doświadczeniem w pracy za
barem - 509 353 653
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
RECEPCJONISTĘ/KĘ - na pełny etat do pracy na w hotelu w
Karpaczu - 721 483 350
REPREZENTANT handlowy - Telefonia Dialog S.A poszukuje osób
chętnych do sprzedaży usług telekomunikacyjnych: rekrutacja.jgora@
dialog.pl - 756 412 925
ROZWIJAJĄCY się serwis nawiąże współpracę z przedstawicielem
handlowym kontakt serwis@cenywmarketach.pl
SKLEP zoologiczny - praca w sklepie zoologicznym dla osób z
doświadczeniem - 666 744 827
SPAWACZ Mig-Mag i Tig - Firma produkcyjna poszukuje spawaczy z
umiejętnością spawania Mig-Mag i Tig blach cienkich, nierdzewnych
(głównie). Miejsce pracy- Stara Kamienica + gotowość pracy za
granicą - 784 031 096

Jeleniogórska ﬁrma informatyczna CodeTwo zatrudni
pracowników Wsparcia
Technicznego Klienta. Praca
na stałe, wynagrodzenie
początkowe od 2000 zł
netto - 075 646 1001
SPRZEDAŻ widowisk teatralnych - teatr działający na terenie całego
kraju poszukuje przedstawicieli terenowych swego działu sprzedaży
widowisk. Pytania proszę kierować na adres mailowy: teatrksiaz@
o2.pl - 603 532 360
SZEF kuchni - do Restauracji w Jeleniej Górze oraz kucharzy z
doświadczeniem - 606 991 160
SZUKAM dodatkowej pracy - młody, ambitny poszukuje dodatkowej
pracy po godzinie 14:00 - mechanik samochodowy, znajomość
komputera, prawo jazdy kat B - 724 521 446
SZUKAMY grafika - znajomość XHTML,CSS, Photoshop, Corel,
Zakres prac: layout, animacje Flash, prezentacje, Chętnych prosimy
o przesłanie CV i portfolio na biuro@tenet.info.pl
SZUKASZ pracy? - stałej, dodatkowej. Zostań doradcą finansowym.
Najwyższe prowizje na rynku. Jasne zasady awansu. System szkoleń.
CV wyślij - rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl
TAŃCE hip hop - poszukuję chętnych osób do grupy tańczącej Hip
Hop (wiek 12-18) - 889 072 716
TECHNOLOG - PMPoland S.A. poszukuje technologa, wykształcenie
techniczne (obróbka mechaniczna, spawalnictwo) ,oferty: praca@
pmpgroup.com - 075 64 59 517
TELEFONICZNA obsługa klienta - Firma medyczna „Opal Med”
przyjmie osoby na telefoniczna obsługę klienta. CV prosimy przysyłać
na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
TRANSPORT do Warszawy - Potrzebuję przywieźć z okolic Jeleniej
Góry do Olsztyna lub Warszawy lemiesz pługu śnieżnego. Waga ok.
100 kg. Wymiary 240x150x100 cm. Sprawa pilna! - 609 774 413
UKRAINCE, białorusince - pomoc domowa z zakwaterowaniem
- 693 598 098
ULOTKI - czwartek, piątek - zlecę roznoszenie ulotek w centrum
Jeleniej Góry w czwartek i piątek (18.02, 19.02) 5 zł/h. Dopalacze
- 794 044 598
UWAGA casting - poszukujemy kobiet od 18 do 35 roku życia do
filmu o tematyce erotycznej kręconego w Polsce. Wynagrodzenie
od 15.000 USD. Kilka słów o sobie i zdjęcia prosimy wysyłać na
roccoxxxx@gmail.com
WAKACYJNE staże Grecja - Rozpoczęła się kolejna edycja studenckich staży wakacyjnych dla zainteresowanych nabyciem nowych
umiejętności w branży Hotelarskiej w Grecji - 091 434 2027
WYKONANIE schodów - zlecę solidnej i profesjonalnej osobie wykonanie dwóch par schodów zabiegowych drewnianych - 697 432 881
ZAOPATRZENIOWIEC - PMPoland S.A. poszukuje zaopatrzeniowca
oraz sp. ds. kooperacji z doświadczeniem w przemyśle ciężkim z
językiem angielskim - 075 64 59 517
ZAPRASZAM do współpracy - dodatkowy dochód lub duże
zyski - 693 104 420
ZATRUDNIĘ w sklepie - spożywczym w Mysłakowicach - 516
125 311

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:..........................................................................

OG£OSZENIA / NIERUCHOMOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PRACA
DAM PRACĘ
MASZ 25 - 55 lat, wykształcenie średnie/wyższe, chcesz dorobić/
zarobić. Firma finansowa - biuro rekrutacji - zgłoszenia: wt, czw,
pt w godz. 12 do 16 - 607 197 728
ZATRUDNIĘ osobę do sprzedaży urządzeń gastronomicznych.
Wymagania - kreatywność, elokwentność, chęć do nauki, komunikatywność, doświadczenie mile widziane, tel. 601 346 774
DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej pani do 30 lat - 721 446 426
PILNIE poszukuję osobę - znającą się na konstrukcji dachów,
pomiarach, wycenie - 796 856 881
PRACA przez Internet - naprawdę dochodowa - 663 860 006
1/2 etatu - zatrudnię na stoisku handlowym (galanteria), miejsce pracy
Zabobrze; praca 3 dni w tygodniu, również soboty i niedziele. Wiek 30 45 lat, komunikatywność, aparycja. Tel w godz. 20-21 - 600 930 091
AGENT ubezpieczeniowy - zatrudnimy byłych pracowników PZU i
PZU Życie na stanowisko agenta ubezpieczeniowego. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: praca@centim.pl - 501 039 202
AGENTÓW d/s odszkodowań - poszukuje agentów do spraw
odszkodowań, wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia, możliwość
awansu, stały pasywny dochód, zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną - 662 040 448

OG£OSZENIA
nałe praca stała-etat reszta do uzgodnienia, Kursantom i stylistom
dziękuję - 508 176 215
HANDEL stałą jakościową - Zatrudnimy osobę do działu handlowego
ze znajomością j.ang lub j.niem, wyłączny przedstawiciel niemieckiej
firmy handlującej stalą jakościową, biuro w Wojcieszowie - 75
75 12 892
HANDLOWIECzniemieckim-PMPolandS.A.poszukujehandlowców
z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, mile widziane
doświadczenie w przemyśle ciężkim. Oferty:praca@pmpgroup.
com - 075 64 59 524
KELNER/KA - Osobę na stanowisko kelnera z doświadczeniem.
Docelowo umowa na stałe. CV proszę przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
KELNERKA - „Gościniec” w Wojcieszycach zatrudni kelnerkę - 506
140 665
KELNERKA - Restauracja w Złotym Potoku (4 km od Gryfowa Śl.)
poszukuje kelnerki. CV proszę przesyłać wyłącznie drogą emailową
- zlotypr@op.pl - 601 347 870
KELNERKĘ zatrudnię - restauracja w Karpaczu zatrudni kelnerkę doświadczenie mile widziane - 509 683 666
KELNERKĘ/KELNERA - renomowana restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kelnera bądź kelnerkę. Możliwość zakwaterowania
dla osób spoza regionu - 508 903 156
KRAWCOWA - szycie dekoracji okiennych - 781 992 116

AGENTÓW w Niemczech - Firma Temida poszukuje agentów do
spraw odszkodowań w Niemczech do współpracy, wysokie prowizje,
profesjonalne szkolenia - 784 347 925

KSIĘGOWOŚĆ - biuro rachunkowe przyjmie do pracy z doświadczeniem w księgowości. Wymagana znajomość programu Symfonia,
Płatnik oraz prawo jazdy. Oferty prosimy nadsyłać na adres: lubawka@
bde7.pl - 667 899 388

ZATRUDNIĘ osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 40.
Praca w restauracji, także w godzinach popołudniowych - do godz.
23. - 606 459 506, 794 289 506

KUCHARZ - Restauracja w Złotym Potoku (4 km za Gryfowem w
stronę Leśnej) poszukuje kucharza. CV proszę przesyłać wyłącznie
drogą emailową - zlotypr@op.pl - 601 347 870

AVON - torebka w prezencie - dołącz do nas. Wpisowe gratis. Torebka
w prezencie, tylko teraz. Zarobek do 40%. Możliwość rozwoju. Zbuduj
swoją firmę. Spróbuj. To się opłaca. email: piotraska@vp.pl - 603 749
945; 075 71 30 487

KUCHARZA - Hotel Restauracja Karkonosze w Miłkowie zatrudni
kucharza z doświadczeniem. Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@
restauracjakarkonosze.pl - 075 76 100 07

BARMAN - Restauracja Cztery Pory Roku w Jeleniej Górze zatrudni
barmana. e-mail, restauracja@czteryporyroku.biz.pl - 502 661 713
BIURO - kadry - Firma poszukuje Panią z doświadczeniem do pracy w
biurze. Znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym. CV wraz
ze zdjęciem iwobau@tlen.pl - 507 703 283
BIURO nieruchomości - zatrudni na stanowisko agent w obrocie
nieruchomościami. Wymagane min. 25 lat, wykształcenie min. średnie,
mobilność. CV i list motywacyjny proszę kierować na adres: celdom@
op.pl - 75 64 45 605
CIEKAWAoferta - ludzie nie mają czasu zarabiać pieniędzy, bo muszą
chodzić do pracy - jeśli chcesz to zmienić zadzwoń - 602 452 578
CYFRA + zatrudni - młodych, dynamicznych przeszkolimy i zatrudnimy - 501 665 790
DO biura handlowca - wyłączny przedstawiciel niemieckiej firmy
handlującej stalą jakościową, zatrudni osobę do działu handlowego
ze znajomością j. angielskiego lub j. niemieckiego, biuro w Wojcieszowie - 75 75 12 892
DO opieki - bliźniaki - szukam Pani do pomocy przy 3 miesięcznych
bliźniętach ok. 3 h dziennie na Zabobrzu (Kiepury) - 785 978 404
DO ośrodka wczasowego - Poszukuję osoby do pracy w Ośrodku
Wczasowym „Stacja Narciarska”. Do pomocy. Praca z zakwaterowaniem! - 666 197 817
DO pizzerii - pilnie poszukuję do pracy w pizzerii - Kucharza z
doświadczeniem, Kelnerkę - dyspozycyjną - oraz pomoc Kuchenną
- 757 648 006
DO złożenia Mercedesa w116 - zatrudnię mechanika, który podejmie
się złożenia Mercedesa W116 rok 1977r. Musi to być osoba doświadczona i mająca o tym aucie pojęcie. Auto jest nowo pomalowane.
Proszę dzwonić - 606 405 023
DODATKOWApraca - dla osób komunikatywnych. Doświadczenie w
sprzedaży / bezpośredniej/ mile widziane. Branża: produkty codziennego użytku. nanet@wp.pl - 503 617 202
DORĘCZYCIEL listów - Firma InPost poszukuje osoby z własnym
samochodem, o dobrej kondycji fizycznej, świetnie orientującej się w
terenie, pewnej siebie, odpowiedzialnej, samodzielnej, przyjacielskiej.
- praca2010@gazeta.pl
DYSKRETNA praca - dla atrakcyjnej pani do 30 lat - 721 446 426
FRYZJER / fryzjerka - Salon fryzjerski „Deja Vu” w Jeleniej Górze
zatrudni na dobrych warunkach fryzjera lub fryzjerkę z doświadczeniem - 501 346 661
FRYZJER męski - dobrze prosperujący Salon fryzjerski zatrudni
fachowca z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi warunki dosko-

Podejmę na umowę o pracę
- 57 lat, kierowca kat. B od
40 lat - bezwypadkowa jazda,
ostatnia praca w produkcji
ogrodowej z drewna - 10 lat
(likwidacja zakładu pracy).
Pracę mogę zacząć w każdej
chwili, własne auto, pracowity, bez nałogów - 722 072
449

MALARZ konstrukcji - Zakład produkcyjny zatrudni malarza konstrukcji
stalowych z doświadczeniem w malowaniu pompą hydrodynamiczną.
Oferty na mail: stawiars@gazeta.pl - 603 851 936
MARKETING i sprzedaż - WEPAProfessional Piechowice S.A. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży.
Wymagana biegła znajomość j. angielskiego lub niemieckiego. Kontakt:
pnieradzik@wepro.com.pl lub w siedzibie firmy - 075 75 47 818
MARKETING internetowy - masz stałe łącze i trochę wolnego czasu?
Dołącz do grupy zarabiających w sieci! Zarobki od 300 do nawet 2500
zł. miesięcznie - 507 657 457
MENAGER recepcji - Hotel Pałac Staniszów zatrudni. Wymagana
b. dobra znajomość j. niemieckiego, doświadczenie. Oferty prosimy
kierować: agatarome@palacstaniszow.pl - 075 755 84 45
MLM dodatkowo - poszukiwani Konsultanci / niezależni dystrybutorzy.
Bezpośrednia forma sprzedaży. Produkty szybko rotujące. Nie wymagamy doświadczenia. Zadzwoń koniecznie - 511 022 781
MOTORYZACJA - handlowiec w hurtowni motoryzacyjnej. Wymagane doświadczenie w branży. CV na g.kielczewski@opoltrans.
com.pl - 602 304 448
MURARZ, dekarz, brukarz - Zatrudnimy fachowców do pracy za granicą. Dobre warunki. Praca tylko dla fachowców - 501 418 553
NA stoisko mięsne - przyjmę do pracy z doświadczeniem na stoisko
warzywno - owocowe oraz kasjerów sprzedawców - 756 456 830
NABÓR na st. informatyka - Urząd Miejski w Kowarach ogłasza
nabór na stanowisko informatyka. Termin składania ofert: do 2 marca,
2010 roku. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
Kowary - 75 64 56 116
NATURAMEDICA - zapraszam do współpracy. Jest to nowa polska
firma branży marketingu sieciowego, która oficjalnie wystartowała 12
października 2009 roku. - 694 692 182
NAUCZYCIELA biologii - Szkoła Policealna zatrudni nauczyciela
Biologii. Wymagania: tytuł mgr Biologii, przygotowanie pedagogiczne.
Praca od września. CV prosimy przesyłać na adres: jgora.plejada@
op.pl - 75 648 83 85
NIEZALEŻNOŚĆ finansowa - współpraca dla ludzi ceniących niezależność, także finansową, zdecydowanych, ambitnych, otwartych na
nowe kontakty, informacje i doświadczenia. Mile widziane osoby po 40
roku życia - 691 96 76 76
OD zaraz - Firma handlowa zatrudni mężczyzn z prawem jazdy kat
B - 75 764 70 19
ODSTĄPIĘ firmę - odstąpię prowadzenie małej firmy - 756 426 693
OGÓLNOPOLSKA Giełda Budowlana - przyjmie do pracy: przedstawicieli handlowych. Tylko z samochodem - 511 698 521
OPIEKA- Niemcy - wyjazdy 6 - tygodniowe, zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, wymagana średnia znajomość języka niemieckiego,
doświadczenie w opiece - 075 724 89 60
OPIEKA w Niemczech - praca od już za wynagrodzeniem minimum
1300 e plus 150 e zwrot za dojazd. Wymagany język podstawowy i
działalność w Polsce - 77 43 54 075
OPIEKUNKA do dziecka - pilnie zatrudnię opiekunkę do 3,5 letniego
chłopca. Dzwonić po 16.00 - 503 691 998
OSOBAz j. niemieckim - Zatrudnię osobę z bardzo dobrą znajomością
języka niemieckiego w mowie i w piśmie do obsługi klienta zagranicznego. CV proszę przesyłać na: biuro@wingstore.aero - 602 716 000
PANIE do pracy na monitoring - pilnie potrzebne - w firmie GROM-HP
Castorama Jelenia Góra - 697 089 455
PILNIE poszukuję osobę - znającą się na konstrukcji dachów, pomiarach, wycenie - 796 856 881
POKOJOWA- od zaraz pokojową do pensjonatu w SzklarskiejPorębie/
pomoc w kuchni - 888 537 086

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
POKOJOWE i kelnerki Paros - do ekskluzywnych hoteli położonych
na W-pie Paros poszukujemy studentek lub niedawnych absolwentek
zainteresowanych stażem w charakterze: Pokojowe i Kelnerki - 091
434 2027
POMOC w założeniu firmy - poszukuję osoby, która mogła by mi pomóc
założyć firmę - 665 531 821
POSZUKIWANYkierowca - hurtownia lodów i artykułów spożywczych
poszukuje młodego dyspozycyjnego pracownika, prawo jazdy kat.
B - C.V na zybihurt.list@home.pl - 604 288 193

ROZWIJAJĄCY się serwis nawiąże współpracę z przedstawicielem
handlowym kontakt serwis@cenywmarketach.pl
SKLEP zoologiczny - praca w sklepie zoologicznym dla osób z
doświadczeniem - 666 744 827
SPAWACZ Mig-Mag i Tig - Firma produkcyjna poszukuje spawaczy z
umiejętnością spawania Mig-Mag i Tig blach cienkich, nierdzewnych
(głównie). Miejsce pracy- Stara Kamienica + gotowość pracy za
granicą - 784 031 096

BIURO, ochrona, recepcja - umiejętności w obsłudze sekretariatu,
obsługa komputera i urządzeń biurowych, Licencja Pracownika
Ochrony Fizycznej II stopnia, prawo jazdy kat.B. Wykształcenie średnie
podejmę prace na terenie Karpacza - 514 458 747
BIUROWĄ - dziewczyna 25 lat, w biurze, sekretariacie, na recepcji
(obecnie pracuję w szkolnym sekretariacie) - 691 095 006
BIUROWĄ - młoda dziewczyna (23 l.) Dyspozycyjna, pracowita, z
wykształceniem administracyjnym, znajomość obsługi komputera,
pakietu Office, prawo jazdy. Podejmę pracę w biurze, sekretariacie
- 605 678 032

Posiadam kat. B oraz własny samochód. W pełni dyspozycyjny
- 504 924 983
KUCHARKA - kobieta, 40 lat wieloletnie doświadczenie w branży
gastronomicznej (restauracje, hotele, itp.) podejmie pracę - szczegółowe
CV pod adresem konrad1910@gmail.com - 7811 33 864
KUCHARKA podejmie pracę w pensjonacie - 513 571 537
KUCHARZ - od zaraz z doświadczeniem - 796 805 666
KUCHARZ - pizzer - pilnie - 726 894 043

POSZUKIWANY kierownik budowy na terenie Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie info. o doświadczeniu
na - cieplice10@wp.pl

SPRZEDAŻ widowisk teatralnych - teatr działający na terenie całego
kraju poszukuje przedstawicieli terenowych swego działu sprzedaży
widowisk. Pytania proszę kierować na adres mailowy: teatrksiaz@
o2.pl - 603 532 360

POSZUKUJĘ malarza - poszukuję osoby, która tanio położy gładź - 40
m2 powierzchni ścian. Praca w Karpaczu Górnym - 507 932 248

SZEF kuchni - do Restauracji w Jeleniej Górze oraz kucharzy z
doświadczeniem - 606 991 160

BUDOWLANIEC z długim stażem w każdej chwili podejmie pracę
na budowie - 501 812 756

POSZUKUJĘ murarzy - do pracy - 609 787 076

SZUKAM dodatkowej pracy - młody, ambitny poszukuje dodatkowej
pracy po godzinie 14:00 - mechanik samochodowy, znajomość
komputera, prawo jazdy kat B - 724 521 446

BYSTRY magazynier - szukam stałej pracy. Mam 26 lat, samodzielny,
szybki, dokładny. Doświadczenie w branży kominkowej - magazynier
- 517 171 414

KUCHNIA, ochrona, produkcja - jestem po szkole technicznej w
zawodzie technik żywienia i po zawodowej kucharz, pracowałem
jako pomoc kuchenna i na produkcji, podejmę prace najchętniej na
terenie JG - 793 935 722

SZUKAMY grafika - znajomość XHTML,CSS, Photoshop, Corel,
Zakres prac: layout, animacje Flash, prezentacje, Chętnych prosimy
o przesłanie CV i portfolio na biuro@tenet.info.pl

DODATKOWĄ - 793 013 122

LAKIERNIK - lub pomocnik lakiernika - 605 913 786

DODATKOWEJ pracy się podejmę - 508 318 956

SZUKASZ pracy? - stałej, dodatkowej. Zostań doradcą finansowym.
Najwyższe prowizje na rynku. Jasne zasady awansu. System szkoleń.
CV wyślij - rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl

DORYWCZA kat. B - podejmę dorywczą prace w tygodniu od 15 do
dowolnej godziny, cale weekendy, możliwość pracowania w nocy.
Doświadczenie jako kierowca - email: bonio91@gmail.com lub tel.
(po 15) - 726 082 733

LAKIERNIK konstrukcji stalowych - szuka pracy, doświadczenie - może
być za granicą lub inne prace malarskie - 886 184 866

PRACA dla hostessy! - poszukujemy reprezentatywnych dziewczyn
21-25 lat; dyspozycyjnych 4-5 dni w tyg. przez 4-5h dz.; stawka: 22 zł/h;
praca na umowę zlecenie. CV i 3 zdjęcia przesyłać na: Rekrutacja.
Wroclaw@cursor.pl - 508 030 184
PRACA dla mechanika - zatrudnię mechanika z chęciami do pracy,
wymagane doświadczenie, dzwonić po 18 - 757 611 060
PRACA dla młodych pań - zaproszę do współpracy mile i atrakcyjne
panie, nowa lokalizacja, miła atmosfera - 517 347 892
PRACA dla obrotnych - jeżeli chcesz zostać doradcą finansowym,
jeżeli chcesz pracować w systemie prowizyjnym, to wyślij swoje
CV na adres: rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl. Może to być
praca dodatkowa
PRACA dla pomocy domowej! - Praca dla pomocy domowej przy
utrzymaniu domu w okolicach Jeleniej Góry. Obowiązki: sprzątanie,
gotowanie, zakupy. Oferta pracy przewiduje zamieszkanie u pracodawcy. - 503 111 469
PRACAdla studenta - szukam chłopaka do pracy na dziele sportowym
w Tesco w J.G. jako serwisant rowerowy. Wymagania: książeczka
sanepid. CV proszę wysyłać na adres: tesco.e1@biuropromo.
pl - 507 338 756
PRACA dodatkowa - promocja i reklama suplementów diety. Telefon
od 10.00-18.00 - 783 390 247
PRACA od zaraz - praca w kiosku - straganie warzywa - owoce
- 601 064 267
PRACA przez Internet - naprawdę dochodowa - 663 860 006
PRACASzklarska Poręba - szukamy sprzedawcy na stoisko handlowe
w Szklarskiej Porębie, praca na powietrzu. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na e-mail: szklarka@op.pl - 606 108 681
PRACA w Anglii - dla brytyjskiego pracodawcy poszukujemy
szwaczki z kilkuletnim doświadczeniem w szyciu płaszczy i kurtek.
Zapraszamy do biura ALMA VAR, Jelenia Góra, K. Miarki 52, 075
647 44 02 - 075 647 44 02

TAŃCE hip hop - poszukuję chętnych osób do grupy tańczącej Hip
Hop (wiek 12-18) - 889 072 716
TECHNOLOG - PMPoland S.A. poszukuje technologa, wykształcenie
techniczne (obróbka mechaniczna, spawalnictwo) ,oferty: praca@
pmpgroup.com - 075 64 59 517
TELEFONICZNA obsługa klienta - Firma medyczna „Opal Med”
przyjmie osoby na telefoniczna obsługę klienta. CV prosimy przysyłać
na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
TRANSPORT do Warszawy - Potrzebuję przywieźć z okolic Jeleniej
Góry do Olsztyna lub Warszawy lemiesz pługu śnieżnego. Waga ok.
100 kg. Wymiary 240x150x100 cm. Sprawa pilna! - 609 774 413
UKRAINCE, białorusince - pomoc domowa z zakwaterowaniem
- 693 598 098
ULOTKI - czwartek, piątek - zlecę roznoszenie ulotek w centrum
Jeleniej Góry w czwartek i piątek (18.02, 19.02) 5 zł/h. Dopalacze
- 794 044 598
UWAGA casting - poszukujemy kobiet od 18 do 35 roku życia do
filmu o tematyce erotycznej kręconego w Polsce. Wynagrodzenie
od 15.000 USD. Kilka słów o sobie i zdjęcia prosimy wysyłać na
roccoxxxx@gmail.com
WAKACYJNE staże Grecja - Rozpoczęła się kolejna edycja studenckich staży wakacyjnych dla zainteresowanych nabyciem nowych
umiejętności w branży Hotelarskiej w Grecji - 091 434 2027
WYKONANIE schodów - zlecę solidnej i profesjonalnej osobie wykonanie dwóch par schodów zabiegowych drewnianych - 697 432 881

PRACA w ochronie - firma ochrony zatrudni pracownika ochrony z
licencją Od kandydatów oczekujemy: miłej aparycji, niekaralności Praca
od zaraz, szkolenia – 667 985 149 - 076 852 27 00

ZAOPATRZENIOWIEC - PMPoland S.A. poszukuje zaopatrzeniowca
oraz sp. ds. kooperacji z doświadczeniem w przemyśle ciężkim z
językiem angielskim - 075 64 59 517

PRACA w sklepie - zatrudnię kobietę do pracy w sklepie, z galanterią skórzaną, w Jeleniej Górze. Wymagane doświadczenie - 502
529 665

ZAPRASZAM do współpracy - dodatkowy dochód lub duże
zyski - 693 104 420

PRACA w Top Secret - praca w charakterze sprzedawcy dla osób
dyspozycyjnych w weekend do lat 30. CV z listem motywacyjnym
i zdjęciem proszę przesyłać na adres mailowy: sklep.jeleniagora@
topsecret.com.pl - 695 122 618
PRACA: roznoszenie ulotek - zatrudnię osobę-y do roznoszenia ulotek,
proszę o wysłanie listu motywacyjnego na praca2-82@o2.pl . Istnieje
możliwość objęcie stanowiska kierownika. - praca2-82@o2.pl
PRACOWNIK marketu - wykładanie towaru w hipermarkecie Carrefour. 7,07 zł/h brutto. W weekendy w godz. 6 -14 lub 14-22. Wymagana
książeczka zdrowia SANEPID. CV na adres: crf.jeleniagora@dema.
com.pl - 785 502 388
PRACOWNIK ochrony - 2 pracowników do pilnowania nowego
pasażu - 607 454 112
PRACOWNIK ochrony - do ochrony sklepu - 075 64 57 254
PRODUKCJA pierogów - przyjmę osobę do produkcji pierogów w
Jeleniej Górze - 787 591 965
PROJEKTANT wnętrz - Preferowane: wykształcenie kierunkowe,
znajomość programów projektowych i graficznych, dokładność, łatwość
uczenia się, doświadczenie w branży. Prosimy o CV na bosoa@
architekci.pl - 505 310 000
PROMOTOR potrzebny do pracy w Tesco na promocję MANUEL.
Wymagania: aktualna książeczka sanitarna. Zgłoszenia na adres:
nesa@o2.pl
PRZEDSTAWICIELhandlowy - Firma Benedica poszukuje osób wiek
min.25 lat do reprezentowania firmy i jej wyrobów w Polsce kontakt tel.
lub mail: praca@benedica.pl Zapraszamy - 75 64 51 999 godz.10-15
PRZYJMĘ do pracy - na stoisko mięsne z doświadczeniem - 606
992 021
PRZYJMĘ stolarza - szukam absolwenta Zespoły Szkół Rzemiosł
Artystycznych - 503 138 131
PUB w Cieplicach - dla młodej osoby z doświadczeniem w pracy za
barem - 509 353 653
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
RECEPCJONISTĘ/KĘ - na pełny etat do pracy na w hotelu w
Karpaczu - 721 483 350
REPREZENTANT handlowy - Telefonia Dialog S.A poszukuje osób
chętnych do sprzedaży usług telekomunikacyjnych: rekrutacja.jgora@
dialog.pl - 756 412 925

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.

ZATRUDNIĘ w sklepie - spożywczym w Mysłakowicach - 516
125 311
ZATRUDNIĘ, recepcja - Hotel w centrum Karpacza zatrudni recepcjonistkę - 508 903 156
ZATRUDNIMY fachowców do budowy dróg, do pracy za granicą.
Dobre warunki. Praca tylko dla fachowców - 501 418 553
ZATRUDNIMY magazynierów - MPT Oaza zatrudni magazynierów,
system pracy trzy zmiany. CV na adres e-mail: jacek_oaza@
o2.pl - 075 646 60 62

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
NA produkcji, kierowca, konserwator na umowę o pracę - 57 lat,
kierowca kat. B od 40 lat - bezwypadkowa jazda, ostatnia praca w
produkcji ogrodowej z drewna - 10 lat (likwidacja zakładu pracy).
Pracę mogę zacząć w każdej chwili, własne auto, pracowity, bez
nałogów - 722 072 449
SZUKAM pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie
- 509 677 906
PODEJMĘ się opieki nad starszą osobą - 509 677 906
ELEKTRO - mechanik SEP 15 kV, znajomość urządzeń chłodniczych - pneumatycznych, upr. na wózki widłowe różnych typów,
prawo jazdy kat. B - 508 416 197
EMERYTKA poszukuje pracy jako opiekunka, gosposia, nie
towarzyskie, sprawna, lubiąca ład i skład, praktyka 6 letnia pracy
PCK - 792 094 037
PRZY remontach - 787 101 557, 511 572 319
POMOC kuchenna, pokojowa - 609 066 349
JAKO opiekunka osób starszych, sprzątanie - 609 066 349
DYSPOZYCYJNAi uczciwa - zawsze uśmiechnięta 40 latka młodo
wyglądająca jako kelnerka, pokojowa lub praca w sklepie. Jestem
z Cieplic - 513 485 763
JESTEM po szkole średniej - ze znajomością kasy fiskalnej, bez
nałogów. Jestem osobą zaradną, pracowitą szybko uczącą się,
rzetelną - pilnie - 661 279 210

DORYWCZO student 4 roku - podejmie pracę dorywczą, bdb. znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kat B, własny samochód, obsługa
komputera - sieci komputerowej - 662 147 107
DOŚWIADCZONA wokalistka - podejmie współpracę z odpowiedzialnym zespołem. Mam 20 lat i gram na gitarze. Telefon po 16
stej - 667 268 917
DOŚWIADCZONY kierowca - wiek 29 lat bardzo duże doświadczenie
w prowadzeniu aut dostawczych, b. dobra topografia miasta i okolic,
niekarany, bez nałogów, uczciwy, pracowity, prawo jazdy kat. B, B + E
podejmę pracę od zaraz. - 695 924 988
DYSPOZYCYJNA i uczciwa - zawsze uśmiechnięta 40 latka młodo
wyglądająca jako kelnerka, pokojowa lub praca w sklepie. Jestem z
Cieplic - 513 485 763
DYSPOZYCYJNA, sumienna. - 38 latka poszukuje pracy jako
sprzątaczka, bez grupy inwalidzkiej lub do wykładania towaru - 793
283 030
DYSPOZYCYJNY, niezależny - średnie, z grupą niepełnosprawności
/lekka/ bezrobotny, duże doświadczenie, prawa jazdy, kilka szkoleń /
kursów/ - 792 231 058
DYSPOZYCYJNY, uczciwy, sumienny z kilkuletnią praktyką poszukuje
pracy na stanowisku pomoc kuchenna, kucharz w małej gastronomii,
pomocnik kucharza i inne w gastronomii - 781 035 515
ELEKTRYK - uprawnienia 1 kV, znajomość hydrauliki prawo jazdy kat.
B, C, E. Rysunek techniczny lub innej - 756 105 786
ELEKTRYK - z uprawnieniami poszukuje pracy - 793 196 070
ELEKTRYK - w J.G z uprawnieniami SEP do 1kV i upr. na
Palacza - kotły na opał stały + pompy dużej mocy do 50kW na
stałe - 609 48 07 49
EMERYT po 40 - szukam jakiejkolwiek pracy w okolicy Gryfowa,
posiadam prawo jazdy kat. B - 501 660 776
FIZJOTERAPEUTKA - Jestem dyplomowaną fizjoterapeutką w
trakcie studiów magisterskich. Chętnie podejmę prace w zawodzie z
możliwością założenia własnej działalności - 500 349 388

NA budowie i nie tylko - na umowę o pracę - posiadam uprawnienia na wózki widłowe, mam praktykę - 791 541 185
NA stanowisku sprzedawcy - znajomość kasy fiskalnej i
praktyka w handlu lub jakąkolwiek pracę dodatkową - 691
237 029
PODEJMĘ pracę jako operator koparko-ładowarki /brukarz609 136 364
RENCISTKA z Jeleniej Góry - lat 60 uczciwa, sprytna, bez
nałogów pilnie szuka pracy od marca jako pomoc kuchenna
lub opieka osób starszych, inne - 507 436 881
ZŁOTA rączka szuka pracy - doświadczenie przy remontach
malowanie panele, sumienny i uczciwy - 600 721 484
18 letni uczeń - zaoczny podejmie pracę od zaraz od poniedziałku
do piątku, znam j. niemiecki i posiadam książeczkę sanepidu
- 509 262 091
20 letnia dyspozycyjna - bez nałogów, panna, pilnie poszukuje pracy
na terenie Jeleniej Góry i okolic - 726 851 275

24 letni, miły - dyspozycyjny, niezależny, pracowity, posiadam
orzeczenie o stopniu niepełnosprawnym, nie piję, nie palę, jestem
w trakcie robienia szkoły policealnej - 661 109 205
25 lat - dyspozycyjny - podejmę każdą pracę na stałe lub dorywczo - 505 159 183

HYDRAULIK - 5 lat pracy za granica - 695 960 007
HYDRAULIK - podejmę każdą pracę, doświadczenie - 691 528 286
HYDRAULIK - podejmę pracę jako hydraulik 5 lat pracy za granicą
- 756 474 260
INFORMATYK - doświadczenie w administracji systemami Windows
i Linux, sieciami komputerowymi. Biegła obsługa oprogramowania i
sprzętu biurowego. Kontakt: jgpraca1@interia.pl - 503 017 153

42 lata kierowca - z doświadczeniem poszukuje pracy. Posiadam
Prawo Jazdy kat. B, C, D, E, kartę kierowcy oraz świadectwo na
przewóz osób i rzeczy - 516 158 351
45 lat rencista - dyspozycyjny podejmie pracę w branży budowlanej - 662 836 782
ABSOLWENT geografii - i wychowania fizycznego podejmie
pracę - 696 441 067
AMBITNY - mam 25 lat obecnie poszukuję pracy. Posiadam
prawo jazdy kat „B” jestem komunikatywny, umiem pracować
w grupie, jestem dyspozycyjny, uczciwy, otwarty i szybko się
uczę - 726 292 019
AMBITNY 22 lata - prawo jazdy B, C, E psychotesty kurs na
przewóz rzeczy po wojsku, nie koniecznie jako kierowca - 667
383 292
ANGIELKI, niemiecki - miły, młody i sympatyczny mężczyzna szuka
pracy. Języki + doświadczenie + prawo jazdy - 791 514 103
BIURO, hotelarstwo, turystyka - kobieta, 25 lat, mgr zarządzania
i marketingu, staż jako pracownik biurowy, b. dobra znajomość
MSOffice, uczciwa, pracowita. - anna22r@wp.pl

MAM 28 lat - pracowałam w handlu na kasach fiskalnych - 696
369 276
MAM certyfikat spawacza - mig-mag oraz prawo jazdy kat B. Podejmę
pracę od zaraz - 785 635 647
MAM uprawnienia na MIG-MAG135 - także prawo jazdy B - 723
924 258
MAMY niemiecką gewerbę - dwóch młodych (regipsy, montaż,
demontaż, prace przygotowawcze, sprzątanie) Pilnie podejmie pracę
za granicą. Mamy własny transport - 513 556 324
MASAŻYSTA - szukam stałej pracy - 661 014 771
MĘŻCZYZNA - na produkcji, kierowca - Podejmę pracę na umowę o
pracę - 57 lat, kierowca kat. B od 40 lat - bezwypadkowa jazda, ostatnia
praca w produkcji ogrodowej z drewna - 10 lat (likwidacja zakładu pracy).
Pracę mogę zacząć w każdej chwili, posiadam własne auto. Pracowity,
bez nałogów. - 722 072 449
MĘŻCZYZNA- podejmie pracę jako pomocnik na budowie, z zawodu
jestem mechanikiem samochodowym - 661 114 934
MĘŻCZYZNA 23 lata, kat. B - szukam pracy najlepiej 1 zmianowej,
solidny - 721 631 548
MĘŻCZYZNA 25 lat - poszukuje pracy w Jeleniej Górze - produkcja
- 725 904 754

MĘŻCZYZNA -29 lat - praca biurowa, ochrona stopień niepełnosprawności - 784 560 691
MĘŻCZYZNA 30 lat - w budownictwie: ciesielstwo, murarka - 793
140 681
MĘŻCZYZNA lat 24 - prawo jazdy kat. B, z własnym autem, po
wojsku, bez nałogów, chętnie podejmę pracę jako pomocnik w rożnych
branżach - 607 729 454
MĘŻCZYZNA lat 31 - jako pracownik gospodarczy, stróż, kierowca
kat. B, lakiernik, piaskarz, stolarz, pomocnik budowlany lub inną. Także
za granicą - 886 184 866

JAKO elektryk lub konserwator - uprawnienia do 1kv - pilnie - 798
246 945

MGR historii - najchętniej w zawodzie, kilkanaście lat pracy w szkole,
PJ kat B. - 603 367 256

JAKO hydraulik, spawacz - Jako hydraulik, spawacz - 664 810 257

MŁODA i dyspozycyjna - poszukuje pilnie pracy - 510 753 764

JAKO kierowca, kat. B + E, C + E - wszystkie dokumenty, badania.
Doświadczenie rok z firanka, wywrotka, dbam o auto, lubię jeździć
Lwówek Śląski - 669 571 943

MŁODA średnie komputer - szukam pracy, bądź stażu jako referent.
średnie, uczę się zaocznie na kierunku rachunkowość, kurs komputerowy. Pilnie - 663 177 265

JAKO kierowca, magazynier - uprawnienia na wózki widłowe, prawo
jazdy kat B i T, doświadczenie jako kierowca - 667 657 021

MŁODA, dyspozycyjna - prawo jazdy kat. B. Podejmę każdą pracę
od zaraz! - 782 559 046

JAKO operator koparko – ładowarki - wszystkie typy lub pracownik
budowlany, 33 lata bez nałogów, z prawem jazdy kat. B, własnym
transportem, dyspozycyjny - 669 944 770

MŁODA, komunikatywna - samodzielna osoba niepełnosprawna
(stopień umiarkowany). Poszukuję pracy na terenie Jeleniej Góry
- 721 451 718

JAKO operator koparko-ładowarki /brukarz - 609 136 364

MŁODY 22 latek - szuka pracy najlepiej fizycznej, w miarę silny conan47@wp.pl - 515 908 214

JAKO piekarz - 25 lat, piekarz z zawodu, ośmioletnie doświadczenie,
do ciast, pieca i stołu (do wszystkiego) - 792 876 443
JAKO pomoc kuchenna - sprzątanie lub inne najchętniej w okolicach
Mirska - 518 986 111

JAKO tłumacz - posiadam doświadczenie, język angielski - 502
490 210
JESTEM emerytem - mam druga grupę - interesowałaby mnie praca
typu: konserwator, ochrona - 601 661 830
JESTEM młody, uczciwy - dyspozycyjny, szybko się uczę i bardzo
potrzebuję pracy - 792 178 312
KASJERKA sprzedawca - szybko nawiązuje kontakty, szybko się
uczę, znam obsługę kas fiskalnych, posiadam doświadczenie - 501
466 936
KELNERKA - barmanka - dyspozycyjna od zaraz - 889 373 413
KELNERKA od zaraz - posiadam doświadczenie zawodowe, gwarantuje kreatywność, komunikatywność, solidność, znajomość języka
niemieckiego. Proszę dzwonić po godz. 16 - 724 124 242
KIEROWCA - dyspozycyjny, niepijący. Podejmę pracę jako kierowca,
posiadam własne auto dostawcze - 793 945 797
KIEROWCA - kat. B, C, C + E, aktualne badania psychotechniczne,
kurs na przewozu rzeczy, karta kierowcy - 605 591 314
KIEROWCA B, C + E - młody 3 lata, doświadczenia na trasach krajowych, kurs na przewóz rzeczy, aktualne badania lekarskie podejmę
pracę jako kierowca - 791 157 799
KIEROWCA kat. A, B, C, T - wiek 55 lat, wykształcenie, średnie
techniczne, monter aparatów i układów hydraulicznych, C - brak kursu
na przewóz rzeczy - 721 667 199
KIEROWCA kat. B - 40 lat, od 1988 roku prawo jazdy, wykształcenie
średnie techniczne /technolog drewna/, auto Audi A4 1,9 TDI, kombi,
2000 rok lub jazda powierzonym autem osobowym lub każdym
busem - 790 215 333
KIEROWCA kat. B - jako kierowca pojazdów do 3,5 tony, (doświadczenie w firmie kurierskiej) - 698 337 403
KIEROWCA kat. B - pilnie - 697 259 086

KIEROWCA kat. B, C - dyspozycyjny, kurs na przewóz rzeczy 602 791 087

39 letni mężczyzna - prawo jazdy kat. B, międzynarodowy certyfikat
na wózki widłowe, podejmie pracę na terenie lub okolicach Jeleniej
Góry - 502 464 959

MAM 25 lat, wykształcenie średnie. Obsługa komputera i urządzeń
biurowych oraz obsługa kasy fiskalnej. Podejmę pracę w godzinach od
6.00 do 15.30 - aniajg2@poczta.onet.eu - 697 380 759

JAKIEJKOLWIEK Karpacz - Jakiejkolwiek Karpacz - 667 456 330

30 lat, prawo jazdy, średnie wykształcenie, dyspozycyjna, doświadczenie w handlu, kurs kadrowo - płacowy znajomość programu
Płatnik, znajomość komputera - 603 091 275

35 lat średnie - prawo jazdy B, doświadczenie w handlu, podejmie
każdą pracę - 502 538 727

MAGAZYNIER, kierowca - 26 lat, podejmę pracę na stanowisku magazynier, kierowca. Posiadam doświadczenie na to stanowisko, certyfikat
na wózki jezdniowe, prawo jazdy kat. B - 793 655 022

MĘŻCZYZNA27 lat szuka pracy - wykształcenie średnie, obsługa kas
fiskalnych, komputerów, wózków widłowych, min.sanitarne wysokościowe pow.3 m j. hiszpański, angielski - 883 917 767

KIEROWCA kat. B jako kurier lub przedstawiciel handlowy - 516
568 296

33 latek - bez nałogów, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B samochód
osobowy - 509 478 562

MAGAZYNIER - z 12 letnim doświadczeniem w pracy na w.w. stanowisku podejmie pracę. Uprawnienia na wózki platformowe i widłowe,
dźwig towarowo - osobowy, wyciągarki oraz prawo jazdy kat. B i obsługa
komputera - 504 924 983

HOTELARZ - uczciwy, pracowity 23 letni technik hotelarstwa podejmie
pracę na st. kelner, barman, recepcjonista. Języki: niemiecki, angielski,
hiszpański. Doświadczenie na stanowisku kelner, prawo jazdy, student
zaoczny - 693 641 112

27 lat prawo jazdy kat. B - od 7 lat kierowca aktywny, uprawnienia
na wózki widłowe, kierowca aktywny - 792 473 415

32 latek - szuka pracy fizycznej jako konserwator, pomocnik
budowlany, produkcja, ślusarstwo magazyn. Dyspozycyjny, bez
nałogów - 885 303 715

M 40 - na terenie J.Góry - Cieplic. Ślusarz, ochrona. Wszelkie propozycje
proszę kierować na adres e-mail - waldek38j.gora@wp.pl

MĘŻCZYZNA 27 lat - prawo jazdy kat. B i D uprawnienia na wózki
widłowe, znajomość zagadnień mechaniki i ślusarstwa oraz doświadczenie w handlu - 605 038 511

JAKO sprzedawca - 24 lata, miła, solidna, uczciwa, po technikum
handlowym, doświadczenie w zawodzie - 792 876 441

MĘŻCZYZNA 27 lat szuka pracy - wykształcenie średnie,
obsługa kas fiskalnych, komputerów, wózków widłowych,
min.sanitarne wysokościowe pow.3 m j. hiszpański, angielski - 883 917 767

LAT 28, silny, zbudowany - podejmie każdą pracę w weekendy tj.
sobota i niedziela od rana do wieczora. Mogą być nocki z piątku na
sobotę od 21, a z soboty na niedzielę, od której pasuje - 781 474 319

MĘŻCZYZNA 26, uczciwy - pilnie poszukuję pracy - 727 548 534

KUCHARKA podejmę pracę - w pensjonacie - 513 571 537
MĘŻCZYZNA 25 lat - poszukuje pracy w Jeleniej Górze produkcja - 725 904 754

KUCHARZ małej gastronomii - poszukuje pracy - 785 479 662

HOSTESSA/ ulotki - od zaraz na weekendy jako hostessa bądź
roznoszenie ulotek. Posiadam książeczkę sanepidowską oraz
doświadczenie - 783 032 773

JAKO spawacz - Posiadam uprawnienia 111-135-136 oraz posiadam
uprawnienia na wózki widłowe. - 884 100 673

MASAŻYSTA - szukam stałej pracy - 661 014 771

KUCHARZ i inne etaty - kucharz - technolog podejmę pracę kat.
B , książeczka sanepidu aktualna, dyspozycyjny i konkretny w
pracy - 602 438 710

FIZYCZNEJ szukam - mam 28 lat mężczyzna - 723 741 479

KIEROWCA kat. B - z własnym busem VW T4 podejmę pracę doświadczenie i uczciwość gwarantowana - 600 721 484

23 lata - podejmę pracę fizyczną lub jako kierowca kat. B. Najlepiej
w Jeleniej Górze - 693 622 005
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BUDOWLANIEC - wykonam montaż okien i drzwi, panele, regipsy,
płytki, gładzie, malowanie – tanio - 725172833

KIEROWCA kat. B, C, E - posiadam aktualne badania lekarskie,
uprawnienia na wózki widłowe oraz przewóz rzeczy, kartę kierowcy,
duże doświadczenie - 669 409 286
KIEROWCA z samochodem - B, C , dysponuję samochodem
Mercedes 124 zadbany diesel - 75 642 73 23
KIEROWCA: - Kat. B, C + E,ADR + Cysterny. Kurs na przewóz rzeczy.
Wózki Widłowe. Komunikatywny angielski - 609 599 704
KOBIETA22 lata - wykształcenie średnie, technik żywienia, orzeczenie
o niepełnosprawności - stopień drugi - 791 427 832
KOBIETA 25 lat - po studiach ekonomicznych, doświadczenie
w ZUS itp. Bdb. znajomość Excell’a, języki: angielski, niemiecki,
włoski - 888 131 704
KOBIETA26 lat - Studentka 3-go roku anglistyki, 26 lat, podejmie pracę
dodatkową - 888 604 253
KOBIETA 33 lata - pomoc kuchenna, pokojowa - 518 654 980
KOBIETA 44 lata - mogę zacząć od 1 marca - 663 202 373
KOBIETA 44 lata - z grupą niepełnosprawności umiarkowanej
średnie wykształcenie, uczciwa i pracowita, szuka pracy najlepiej
biurowej - 669 533 344
KOBIETAna 1/2 etatu - w godzinach porannych ( do 12.00) na 1/2 etatu,
doświadczenie w pracy z dziećmi, za barem i w biurze - 661 702 037
KOBIETA szuka 1/2 etatu - mam doświadczenie w handlu
telemarketingu, może też być sprzątanie biura banku lub inna
praca - 723 110 572
KOMUNIKATYWNA 26 latka - posiadam prawo jazdy kat. B aktualną
książeczkę zdrowia. Szybko się uczę nowych zawodów, jestem
komunikatywna - 693 809 433
KONSERWATOR - w pensjonacie lub hotelu. Znam hydraulikę,
budowlankę, stolarkę i elektrykę. Naprawiam również sprzęt RTV.

MŁODY 26 latek - poszukuje pracy posiadam uprawnienia na wózki
widłowe, dźwigi towarowe, suwnice, uprawnienia sep, uprawnienia na
ładowarko koparkę i na ładowarkę - 721 582 621
MŁODY 30 lat - podejmie się każdej pracy w weekendy i w tygodniu
po 15.30 - 500 219 607
MŁODY dekarz, stolarz - z doświadczeniem szuka pracy - 663
161 072
MŁODY emeryt wojskowy - ukończone szkolenia z ustawy o ochronie
informacji niejawnych, do biura, administracji, agencji itp. Może być na
1/2 etatu, oferty na: mutant69@op.pl
MŁODYkat. B - 24 lata, kat. B, własne auto, bez nałogów, jako kierowca
lub na budowę - 695 475 628
MŁODY mężczyzna - podejmie pracę stróża, bez kwalifikacji - 510
974 820
MŁODY praca fizyczna - młody 20 latek podejmie każdą pracę
fizyczną - 792 080 094
MŁODY, dyspozycyjny - prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, kurs
j. angielskiego - 883 777 085
MŁODY, dyspozycyjny mężczyzna - wykształcenie średnie, obsługa
komputera, znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B, niewielka
znajomość budowlanki - 793 212 533
MURARZ - Podejmę pracę jako murarz, na terenie jeleniogórskim,
zależy mi na szybkim zatrudnieniu. Czekam na oferty pod nr
telefonu - 665 531 821
MURARZ, tynkarz - szukam pracy, doświadczenie - 660 788 695
NA budowie czy też fizycznej, młody bez nałogów - 518 581 783
NA budowie i nie tylko - na umowę o pracę - posiadam uprawnienia
na wózki widłowe, mam praktykę - 791 541 185
NApomoc kuchenną - w Jeleniej Górze, mam 28 lat, ukończoną szkołę
z kierunkiem kucharz i 2 letnią praktykę - 725 172 832
NA stanowisku sprzedawcy - znajomość kasy fiskalnej i praktyka w
handlu lub jakąkolwiek pracę dodatkową - 691 237 029
NA terenie Jeleniej Góry - 781 145 890
NA weekendy - doświadczenie w kelnerstwie, sprzątaniu, 1.5-roczny
staż na kasie fiskalnej. Młoda, obrotna, pojętna - 512 099 450
NA weekendy - jestem 23 letnim studentem studiów dziennych,
podejmę prace na weekendy najlepiej jako barman, kelner, kierowca
lub itp. - 605 580 445
NAJLEPIEJ w godzinach rannych - ze względu na posiadanie dzieci.
Wykształcenie średnie - technik handlowiec, prawo jazdy kat. B,
sumienna, uczciwa - 756 475 087
OCHRONA - ukończyłem szkołę policealną „Certus”. Posiadam
dokumenty uprawniające do ubiegania się o licencję pracownika
ochrony fizycznej II stopnia. - 663 368 920
OD zaraz - mam 21 lat. Wykształcenie średnie, ze znajomością kasy
fiskalnej. Bez nałogów. Interesuje mnie praca w sklepie - 661 279 210
OD zaraz - mężczyzna lat 24, prawo jazdy kat. B, z własnym autem, po
wojsku, bez nałogów, chętnie się przyuczę jako pomocnik w rożnych
branżach - 76 72 877 lub 607 729 454
OD zaraz - młoda, dyspozycyjna 24 lata, podejmę pracę w Jeleniej
Górze jako pomoc kuchenna - 518 647 986
OD zaraz - podejmę każdą pracę od zaraz (dorywczo) - 796 567 677

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

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
OPERATOR koparko-ładowarki - przyuczę się do zawodu operator
koparko-ładowarki - 601 957 396

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

PANI do sprzątania - w charakterze pani sprzątającej - 796 858 784
PIEKARZ - z doświadczeniem szuka pracy (piecowy, ciastowy)
- 781 951 965
PODEJMĘ się każdej pracy we własnym domu, przy której mogłabym
jednocześnie zajmować się wychowywaniem córeczki.Tylko poważne
oferty - 604 292 476
POKOJOWA - na terenie Karpacza - 694 315 156
POMOC kuchenna - 40 l w Jeleniej Górze lub okolicy - 756 469 627

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

POMOC kuchenna - mam 20 lat i doświadczenie na stanowisku:
Pomoc kuchenna - 726 505 165
POMOCNIK elektryka 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
POPOŁUDNIE i weekendy - kobieta lat 29, wykształcenie średniechemiczne, prawo jazdy kat. B, pilnie poszukuje dodatkowej pracy.
Doświadczenie również w hotelarstwie, kierowca, opiekunka - 889
234 556
POSIADAM uprawnienia - na wózki widłowe, spawacza gazowego,
suwnice, prawo jazdy kat. B - 605 666 821

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

PRACApopołudniowa - 17 latka podejmie pracę popołudniami (opieka,
sprzątanie itp.) - 664 669 238
PRACA w sklepie jako sprzedawca. Doświadczenie w handlu 2 lata.
Kobieta 31 lat - 516 153 342
PRACA za granicą - dwie pary poszukują pracy w Holandii lub Belgii
od zaraz w ogrodnictwie pilne - 781 835 670
PRACOWITY - 29 lat, kat. B + własne auto obsługa komputera, j.
angielski komunikatywny. Zorganizowany, pracowity podejmę pracę
bez MLM i podobnych - 509 360 830
PRAWO jazdy B, C - 33 lata dyspozycyjny samochód osobowy kurs
widlaka - 507 563 841

RECEPCJONISTKA, kelnerka - obrotna, uczciwa 23-latka,
technik hotelarz szuka pracy na st. recepcjonistka, kelnerka, 3 letnie
doświadczenie na recepcji, z możliwością zakwaterowania (studia
zaoczne) - 607 928 536
RENCISTKA z Jeleniej Góry - lat 60 uczciwa, sprytna, bez nałogów
pilnie szuka pracy od marca jako pomoc kuchenna lub opieka osób
starszych, inne - 507 436 881
SAMODZIELNY kucharz - z doświadczeniem na każdym stanowisku
gastronomicznym podejmie pracę jako szef kuchni lub kucharz. Młody,
ambitny, dyspozycyjny, bezkonfliktowy - 794 065 761
SEZONOWEJ - (zbiory) w Niemczech, Holandii, Anglii od kwietnia.
Kobiety 30, 32 lata - 512 227 384
SPAWACZ, blacharz - posiadam certyfikat spawacza, uprawnienia na
wózki widłowe, prawo jazdy kat. ‘B’ - 517 478 710
SPRZĄTANIE mieszkań - 30 letnia podejmie się sprzątania mieszkania, 5-6 godzin dziennie - 698 371 076
STAŁA praca lub staż - 25 lat, podejmę stałą pracę lub staż w Jeleniej
Górze (NIE agent/przedstawiciel), wykształcenie wyższe, znajomość
obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę - agata844@
op.pl - 663 500 837
STOLARZ, operator maszyn - wiek 28 lat, 1,5 roku doświadczenia,
frezarki, CNC, przy produkcji i montażu mebli, znajomość rysunku
technicznego, projektowanie w Pro100 AutoCad, angielski średniozaawansowany. - 509 314 848
STRÓŻ, konserwator - parkingowy lub inna - szukam pracy na terenie
Karpacza - 693 659 150
STUDENT zaoczny - w wymiarze 1/2 etatu studiuję zaocznie, co
sprawia ze nie mogę pracować w dniach piątek - sobota - niedziela
- 793 386 962
STUDENT zaoczny - ze znajomością języka angielskiego szuka pracy
w Jeleniej Górze - 696 336 230
STUDENT, kierowca A, B, C, E - jako kierowca i nie tylko. Posiadam
kurs na przewóz rzeczy, badania lekarskie, psychotesty, kartę kierowcy,
uprawnienia na wózki widłowe - 507 287 927

PRAWO jazdy B, C - oraz uprawnienia na przewóz rzeczy, jestem
dyspozycyjny - 600 055 024

STUDENTKA - studentka dzienna szuka pracy na czwartki, piątki,
soboty i niedziele (kelnerka, sprzedawca itp.), 20 lat, prawo jazdy
kat. B - 691 552 616

PROGRAMISTA WEB - 6 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji
WWW i portalów internetowych, znajomość PHP (OOP), HTML,
CSS, JavaScript podstawy Javy, B. dobra znajomość Linuxa. email:
whoami@aol.pl

STUDENTKA - zaoczne uzupełniające magisterskie (pedagogika
przedszkolna). Szukam pracy najchętniej w przedszkolu, możliwość
odbycia stażu (jestem zarejestrowana jako bezrobotna w PUP) malgoska3_23@o2.pl

PROGRAMISTA WWW - doświadczony programista WEB szuka
pracy. B. dobra znajomość (X)HTML, CSS, systemu Linux. Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych. email: damianmiodek@
gmail.com - 501 054 069

STUDENTKAUE w Jeleniej Górze zaocznie zarządzanie znajomość j.
niemieckiego b. dobra - dorotkakl17@o2.pl - 600 473 136

RATOWNIK - młody, dyspozycyjny ratownik wodny z wieloletnim
doświadczeniem i własną firmą - 609 443 326
RATOWNIK wopr - dyspozycyjny, posiadam kurs KPP - 663
241 353
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ŚLUSARZ - spawacz - poszukuję pracy w zawodzie ślusarz, spawacz,
kowal na umowę o pracę - 886 682 389

Z chęcią podejmę pracę - emeryt bez grupy inwalidzkiej - ślusarz spawacz, kierowca kat. B - 504 200 259

TECHNIK informatyk - angielski i niemiecki komunikatywnie. Prawo
jazdy kat. B czynnie od 10 lat (busy), uprawnienia na wózki widłowe +
doświadczenie - 662 550 727

ZA granicą albo w kraju - pracowałem 3 lata jako magazynier oraz 6
miesięcy przy budowie boisk sztucznych - 886 609 727

TRAKTORZYSTA kat. A, B, C, T - 55 lat, wykształcenie średnie
techniczne, doświadczenie w transporcie drogowym, monter
aparatów i układów hydraulicznych, C - brak kursu na przewoź
rzeczy - 721 667 199
UCZCIWA pokojówka - na umowę o pracę. Pracowałam jako salowa
na stażu w MSWiA w Cieplicach - 785 182 917
UCZCIWY29 lat j. angielski - jako pracownik biurowy lub przedstawiciel
handlowy. Obsługuję komputer w stopniu zaawansowanym, posiadam
prawo jazdy, znam język angielski. Mam miłą aparycje i nie jestem
konfliktowy - 669 618 223
W biurze - kobieta 25 lat po studiach szuka pracy. Prawo jazdy kat. B
własny samochód - 880 469 456
W charakterze handlowca - lub kierowcy kat. B - 792 434 733
W charakterze konserwatora - dozorcy - 600 696 893
W charakterze pracownika ochrony - w obiektach handlowych - 600
696 893
W Karpaczu - dziewczyna 24l. po studiach, książeczka zdrowia, prawo
jazdy, j. angielski, doświadczenie w pracy w charakterze referenta oraz
barmanka/kelnerka - 888 195 127
W restauracji, stołówce, sklepie, zakładzie produkcyjnym itp. na cały etat.
Podstawy niemieckiego, obsługa komputera kasa fiskalna, wykształcenie średnie. W Jeleniej Górze. Dyspozycyjna - 723 699 359
W Szklarskiej Porębie najlepiej w budowlance - 696 477 997
W Szklarskiej Porębie od zaraz - 600 032 065
WYKSZTAŁCENIE średnie - wiek 29 lat, doświadczenie w handlu,
znajomość komputera podejmę pracę od zaraz - 792 183 918

ZARADNY - pracowity - podejmę pracę w soboty i niedziele, miałem
praktykę kelnerską w hotelu „Jelenia Góra”, pracowałem W hotelu w
Irlandii. Mam prawo jazdy - 510 220 474
ZŁOTA rączka - konserwator - dozorca Karpacz okolice - 691
795 109
ZŁOTA rączka szuka pracy - doświadczenie przy remontach malowanie panele, sumienny i uczciwy - 600 721 484

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe Zabobrze - pilnie potrzebne mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu do 3 pietra, do ok. 170000 zł. lic. 3059 - 602 727 242
BEZ pośredników 2-pokojowe - na Zabobrzu II lub III. Powierzchnia
min. 48 m. Nie parter i 4 piętro w bloku. Realizacja maj 2010. Możliwa
gotówka - 601 797 763
DOM wolnostojacy lub działkę - w Jeleniej Górze, najchętniej w
okolicy dworca głównego PKP. Można dzwonić całą dobę - 604 899
303,698 707 299
KUPIĘ w Cieplicach - kupię mieszkanie bezczynszowe w Cieplicach
lic. 3059 - 600 434 800
LOKAL użytkowy w centrum - Jeleniej Góry lub w bliskim sąsiedztwie
centrum ok. 100 m2 - 794 697 415
MIESZKANIE 2 pokoje - z balkonem 1, 2 piętro w Kowarach chętnie
do remontu. Preferowane Osiedla przy Rzemieślnicza,Tkaczy, Matejki,
Leśna - 796 315 033

STUDENTKAzaoczna - podejmę pracę od zaraz, wyższe wykształcenie I stopnia, komunikatywność, kreatywność - 724 111 906
SZEF kuchni - dietetyk - podejmę współpracę, wieloletnia praktyka
- 792 852 464
SZUKAM stałej pracy - mężczyzna, wykształcenie średnie, prawo
jazdy, komunikatywny, dyspozycyjny, - 794 417 786
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SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY„KOBRA”
w Jeleniej Górze

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,

PRENUMERATA

OPERATOR koparko - ładowarki, kierowca B, C, E z kursem na

przewóz rzeczy - 500 038 670

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!
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
j 13/2
przy ul. M. C. Skłodowskie
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22 lutego 2010 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe - do 120 tys. W Jeleniej Górze lub okolicach.
Bez pośredników - 796 805 666

306243. Dom wiejski do remontu - mały dom na wsi, duża ładna działka
2000 m2 propozycja ceny 150 tys. Lic Zaw. 11965 - 509 949 961

wymagające odświeżenia. Salon z dużym balkonem wychodzącym
na stronę południową - 500 122 446

Hale i grunty Piechowice - Jeżów Sudecki działki usługowe - 508
142 566

Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej Górze, Cieplicach, Zabobrzu,
zdecydowany klient z gotówką. NŻ - 667 219 752

307975. Dom wolnostojący - powierzchnia całkowita 360 m2, 2000
m2 działki, ładnie położony, do częściowego remontu. 490 000 zł NŻ
Lic. 8032 - 667 219 752

3 pokojowe Cieplice 155000 zł. - mieszkanie do remontu w Cieplicach,
niski czynsz 100zł, 57 m2, piwnica, pomieszczenia gospodarcze, strych.
Centrum Cieplic. lic. 3059 - 602 727 242

Karpacz - bardzo ładne 3 pokojowe, 65 m2, I piętro NM 5877
- 500 122 447

308556. Duże mieszkanie - 92 m2 przy Wojska Polskiego, wymaga
delikatnego odświeżenia. 4 pokoje. Cena 259 tys. Marek Stępień lic.
12181 - 508 240 821

3 pokojowe mieszkanie - 57 m2, balkon, blisko centrum. NKról lic.
8151 - 600 258 703

Mieszkanie do 40 m2 - lub kawalerkę do remontu gotówką - 514
000 838
Mieszkanie do remontu - w Jeleniej Górze do 60.000 tys.
zł. - 508 747 124
Mieszkanie na Zabobrzu - minimum 2 pokoje i 40 m2 do 130
tys. - bez pośredników - 883 481 186
Mieszkanie w Cieplicach - 3-4 pokoje, powyżej 52 m2, cena do 180
tys. zł., stan dobry - 665 655 379
Mieszkanie w Mirsku - 3 pokojowe do 70 tys. - 791 235 343
Park Sudecki - małe 2 pokojowe mieszkanie za rozsądną cenę - Park
Sudecki - 509 908 822
Pilnie do 145 tys. - poszukujemy mieszkanie dla klienta najlepiej w
centrum lub bliskich okolicach, ewentualnie na Zabobrzu III, z ogrzewaniem miejskim. CeLDOM - lic. 7792 - 601 773 793
Pilnie m-2 lub m-3 - dla zdecydowanego klienta poszukujemy do
kupna mieszkania dwu lub trzypokojowego. Nieruchomości Partner
lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Poszukujemy Zabobrze II - dla zdecydowanego klienta 4 pokojowego mieszkania, najlepiej na Noskowskiego. Mile widziany parter.
CELDOM - lic. 7792 - 601 773 793

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Komfortowe mieszkanie 52,3 m2 Zabobrze III - po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, dwa pokoje, kuchnia w zabudowie, przedpokój
szafa Komandor - 215000 zł. - 517 785 234
Śliczne mieszkanie 70 m2 Zabobrze 2 - winda - 691 800 814
Bez pośredników mieszkanie blisko centrum 50 m2 w kamienicy - 606 493 620
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

306233. Grunty z dobrą lokalizacją - i w dobrej cenie. N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854
306904. Już od 98.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
308534. Kawalerka - 90 000 zł. - wysoki parter, 22,1 m2 po remoncie.
Mieszkanie jest w pełni wyposażone, szafa w zabudowie, pozostaje
zabudowa kuchni razem z lodówką i pralką, łazienka razem z WC.
Czynsz - 85 zł. - lic. 10721 - 513 060 568
307579. Kawalerka Mysłakowice - bardzo ładna, słoneczna, spokojna
okolica z umeblowaniem - tylko 83000 zł. - 606 644 437
308463. Kiepury - trzypokojowe - mieszkanie położone na drugim
piętrze w spokojnej części Zabobrza niedaleko Ginekomedu. Cena
230 tys. zł - 604 508 308
307479. Kiepury 199 tys. za 62 m2 - mieszkanie trzypokojowe na
Zabobrzu III za cenę 199 tys.! Nie wymaga nakładów finansowych.
IV piętro, duży balkon z widokiem na zieloną część Zabobrza Lic.
5524 - 600 406 805

3 pokojowe na Zabobrzu - 1.200 + opłaty - 782 682 147
3 pokojowe w ok. centrum - 57 m2, wyremontowane, umeblowane.
199 tys. Lic. 7453 - 785 535 613
3 pokojowe Zabobrze 190 tys. - M3 na wysokim parterze na Zabobrzu II,
69,5 m2, rozkładowe. Do częściowego remontu. Czynsz z funduszem
remontowym, ogrzewaniem (można obniżyć) oraz opłatą za ocieplenie
budynku 85 zł. Tylko do maja - lic. 3059 - 602 727 242
3 pokojowe, Cieplice - mieszkanie na poddaszu w Cieplicach 65 m2
powierzchni całkowitej, 36 m2 powierzchni użytkowej. Stylowe, niewymagające remontu. 185 tys. CELDOM - lic. 7792 - 601 773 793
3 pokojowe, Kiepury – 63 m2 - 196 tys. CELDOM - lic. 7792 - 601
773 793
3 pokojowe, Łomnica - 3 pokoje, 63 m2 - 140 tys. CELDOM - lic.
7792 - 661 114 212
30 000 zł działka - budowlana, 3709 m2, ładnie położona, w Pasieczniku. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
4 pokoje w Cieplicach - 150 tys. z ogrodem i garażem - 696 766 081

307477. Kiepury 54 m2 - 183 tys. - bardzo ładne mieszkanie dwupokojowe z dużym balkonem z widokiem na góry. Niski czynsz! W cenie
zabudowa kuchenna i szafa indecco L: 5524 - 600 406 805

4 pokoje, Dziwiszów - oferta specjalna: Ciekawie zaaranżowane
mieszkanie w spokojnej okolicy, 92 m2, 4 pokoje - 280 tys. CELDOM
lic. 7792 - 601 758 845

307972. Komfortowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2 powierzchni użytkowej, 3 pokoje na pierwszym piętrze, na spokojnym osiedlu przedmieścia
Jeleniej Góry. NŻ Lic 8032 - 667 219 752

4 pokojowe - sprzedam 78 m2 z garażem, Zabobrze III. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

307380. Komfortowe mieszkanie - 70 m2, 3 pokoje, trzecie piętro w
bloku z windą na Zabobrzu II. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
307387. Kowary 70 m2 195 tys. - 70 m2, po kapitalnym remoncie, 2
pokoje, II piętro, centrum. Czynsz 84 zł. Śliczne mieszkanie. Jeldom
lic. 3059 - 668 667 637
308519. Lokal Szklarska - Pawilon handlowo-usługowy 40 m2 - 1
km przed hotelem Las przy głównej trasie JG - Szklarska Poręba
36000 - 509 263 111

43 m2 - 115 tys. Zabobrze - M2 z balkonem atrakcyjna cena os.
odp. zaw. Marek Stępień lic. 12181 Więcej informacji Karolina
Misiewicz - 514 600 105
48 m2 - I piętro - 2 pokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym na
obrzeżach centrum Jeleniej Góry. Duży słoneczny balkon, ogródek,
ogrzewanie gazowe, 6-rodzinna kamieniczka, zaciszna okolica. Lic.
5124 - 603 491 335
48 m2 - Zabobrze - na pierwszym piętrze -bardzo ładne 150 tys. do
negocjacji Nr lic. 5877 - 515 285 788

306184. Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, 71 m2 powierzchni użytkowej,
trzy pokoje, pierwsze piętro w kilkurodzinnym budynku na osiedlu Park
Sudecki. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752

54 m2 na Zabobrzu II - 3-pokojowe, duży balkon, własnościowe,
bezczynszowe, rozkładowe, piękne widoki, bardzo dobra lokalizacja.
Atrakcyjna cena. - 502 784 697

Mieszkanie 3 pokojowe z ogródkiem - cena 165 tys. - 75
76 72 143

307829. M2 w Karpaczu - 38 m2. 2 pokoje. Super lokalizacja. Cena do
negocjacji. Osoba odp. zawodowo: Banaszak Dorota nr licencji 10171.
Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110

54 m2 Zabobrze II - mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze w
bloku z windą, ładne, rozkładowe, blok ocieplony, nowe balkony, lic.
5524 - 662 112 344

Kawalerkaw Cieplicach 30 m2, II p., w nowym budynku, cena
105000, bez pośredników - 660 866 033

305960. Mały dom - w Podgórkach około 100 m2 z ładną działką do
remontu. Nieruchomości Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552

Kawalerka za Zabobrzu - 075 76 431 66

307869. Mały domek - w Podgórkach ok. 100 m2 do remontu na działce
1600 m2 z ładnymi widokami. N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552

58 000 zł - działka - budowlana, 1600 m2 z dostępem do mediów,
w Dziwiszowie. Ładnie położona, dojazd drogą asfaltową. NŻ Lic.
8032 - 667 219 752

Mieszkanie 72 m2 do małego remontu z możliwością adaptacji
strychu - 728 483 465

Ładnydom do własnego wykończenia, działka 1000 m2, wszystkie media, ładna okolica, dom 200 m2 z garażem z gabinetem na
parterze - 514 316 781
Szukam inwestora, posiadam teren z głębokimi pokładami
piasku, żwiru, ewentualnie do sprzedania - 504 337 185
Mieszkanie 48 m2, spółdzielcze, własnościowe, Zabobrze I,
dwa pokoje, II p., 2950 zł./m2 do negocjacji bez pośredników
- 664 362 319
Mieszkanie w Piechowicach, parter 63 m2 do remontu, bezczynszowe - 075 76 17 433
Wiejski domek - 100 m2, po remoncie, 4 pokoje, 3 łazienki działka 16 arów, ogrodzona sprzedam, zamienię na mieszkanie w
mieście - Mojesz k/ Lwówka Śl. - 661 059 918 lub SMS
Mam do wykończenia nowy dom w Jeżowie Sudeckim niedrogo
sprzedam - 603 139 918
Sprzedam lub wynajmę bliźniaka - Cieplice, niedrogo, 6
pokoi - 603 139 918
Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy Gtrottgera - 693
501 232

306760. Mieszkanie - parter domu - 3 pokoje 60.3 m, po remoncie w
2007 rok. Bezczynszowe - podatek roczny 79 zł. Ogród 200m. Cena
220 tys. do negocjacji - pilna sprzedaż. Lic. zaw. 11965 - 509 949 961
307981. Mieszkanie bezczynszowe - Cieplice, parter domu jednorodzinnego 3 pokoje 60.3 m, po remoncie w 2007 rok. Bezczynszowe
- podatek roczny 79 zł. Ogród 200m. - pilna sprzedaż. Lic. zaw.
11965 - 509 949 961
306230. Mieszkanie dwupokojowe - przy ulicy 1 go Maja, 60 m2,
atrakcyjna cena. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
306846. Mieszkanie Zabobrze II - 2-pokojowe, 39,40 m2, 145 tys.,
polecam NM 5877 - 500 122 447
307864. Mieszkaniowo - rekreacyjna - W Grodnicy 8 km od Gryfowa,
1,12ha możliwość podziału widok na Góry Izerskie, Jezioro Złotnickie
1 km, 20 m od asfaltu 115000 - 509 263 111
308465. Morcinka - m-2 za 140 tys. - mieszkanie w kamienicy,
na pierwszym piętrze z balkonem. Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308

2 pokoje Osiedle Orle, kuchnia umeblowana, 2 szafy komandora,
płytki, panele, gładzie, okna PCV, nowe instalacje - 505 631 444

306720. 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 -

SzklarskaPoręba 2 pokojowe po remoncie, słoneczne, ciepłe,
I piętro z pięknymi widokami - 660 133 401

306246. Nowy domek - w ok. Karpacza, 120 m2. Działka 850 m.
Lic.10033 - 660 359 500

Sprzedam lub wynajmę nieruchomość nadającą się na każdą
działalność - wszystkie media w Piechowicach - 696 594 665

307837. Pensjonat w Karpaczu - 11 pokoi, 241 m2, duża działka, piękny
widok. Cena do negocjacji. Osoba odp. zawodowo: Banaszak Dorota nr
licencji 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110

307876. 113 m2 centrum JG - 4 pokojowe - wysoki parter w centrum
miasta 113 m2, po remoncie, lokal gotowy do zamieszkania lub do
prowadzenia działalności 260 tys. do negocjacji nr lic. 3059 - 668
667 637

306248. Pilna sprzedaż - dom w zabudowie bliźniaczej - stan
deweloperski, bardzo ładna lokalizacja i dobra cena N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854

306004. 115 000 zł. mieszkanie - 35 m2, 2 pokoje, pierwsze piętro, w
kamienicy, przy Pl. Ratuszowym. NŻ Lic 8032 - 667 219 752

306258. Pilna sprzedaż - tylko 19.000 zł za działkę budowlaną - 700 m2,
2 km od Jeziora Złotnickiego. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

306769. 130 tys. - 66 m - pilna sprzedaż, nowa cena 130 tys. mieszkanie
w Wojanowie, 66 m2, 4 pokoje pomieszczenie gospodarcze, ogród Lic.
Zaw. 11965 - 509 949 961

306113. Swieradów - mieszkanie 3 pokojowe 55 m2 atrakcyjna cena.
Świeradów. ABN Stępień, nr lic 7867 - 514 600 102

307825. 135 000 zł - Mieszkanie 2 pokoje, 46 m2. Na Paderewskiego.
Osoba odp. zawodowo: Banaszak Dorota nr lic. 10171. Więcej
informacji: Zienkiewicz Marta. - 514 600 110
306182. 156 000 zł za 60 m2 - mieszkanie, 3 pokojowe, w bloku na trzecim piętrze, przedmieścia Jeleniej Góry. NŻ Lic 8032 - 667 219 752
306133. 160 tys. za 3 pokoje - mieszkanie na Zabobrzu II, na drugim
piętrze w bloku z windą. Rozkładowe, przestrzenne, 54 m2. Bardzo
dobra lokalizacja. Lic. 5524 - 600 406 805
306247. 2 pokojowe 115 tys. - dwupokojowe mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry,1p,35 m2 okazja cenowa lic. 7867 os. odp. zaw. R.
Żukowski, więcej info: Tomasz Zarychta - 508 240 828
307369. 3 pokoje za 170 000 zł. - mieszkanie 54 m2, na trzecim piętrze
w bloku na Zabobrzu I. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
308544. 3 pokojowe - 175 tys. - na Zabobrzu, przy Jubilacie, 55
m2, czynsz 280 zł., 4 piętro, z balkonem. Marek Stępień lic. 12181
- 508 240 821
306224. 3 pokojowe - mieszkanie - parter domu z ogrodem. 3
pokoje, 60.3 m2, po remoncie w 2007 rok. Bezczynszowe - podatek
roczny 79 zł. Cena 220 tys. do negocjacji - pilna sprzedaż Lic. zaw.
11965 - 509 949 961
306784. 3 pokojowe Cieplice - blok 2 piętro, doskonała lokalizacja.
NM5877 - 500 122 446
306235. 4 pokojowe - nowa cena 130 tys. mieszkanie w Wojanowie,
66 m2, 4 pokoje pomieszczenie gospodarcze, ogród Lic. Zaw.
11965 - 509 949 961
307379. 4 pokojowe mieszkanie - 82 m2 po podłodze, 69 m2
powierzchni użytkowej, trzecie piętro w kamienicy, po remoncie
klatka schodowa, czynsz tylko 100 zł. Jelenia Góra. NŻ Lic. 8032
- 667 219 752
308009. 4 pokojowe za 206 tyś - mieszkanie 63 m2, po kapitalnym
remoncie, pierwsze piętro w kamienicy, w pobliżu centrum Jeleniej
Góry. Czynsz tylko 112 zł. NŻ Lic 8032 - 667 219 752
308458. 44 m2 - 85000 - mieszkanie niedaleko Małej Poczty. 2
pokoje, kuchnia, WC na korytarzu, piwnica, komórka na zewnątrz,
do remontu - 509 263 111
307367. 48 m2 za 145 000 zł. - mieszkanie, 2 pokoje, balkon, drugie
piętro w bloku przy Karłowicza. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
306649. 48 m2 za 150 tys. - mieszkanie, 2 pokoje, drugie piętro w bloku
na Zabobrzu I. Cena do negocjacji. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
307979. 513 000 zł dom - w Jeleniej Górze, spokojne osiedle, 205 m2
powierzchni, 448 m2 działki. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
308479. 67 m2 Podgórzyn - na parterze z ogrodem 130 000 tys. Nr
lic. 5877 - 515 285 788
305994. 68 m2 w Cieplicach - mieszkanie, 3 pokojowe na drugim piętrze
w bloku z windą, zadbane - 199 000 zł. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
307366. 70 m2 za 85 000 zł. - mieszkanie, 3 pokoje do remontu,
pierwsze piętro w budynku pięciorodzinnym w Pilchowicach, garaż i
ogródek. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
306786. 74 m2 blisko centrum - 3 pokojowe okolice Teatru 2500 za
m. NM5877 - 500 122 446
306084. 74 m2 blisko centrum - 3 pokojowe w tym jeden duży i
dwa mniejsze (mansardy), duża kwadratowa kuchnia, osobno WC
i łazienka (po remoncie), dodatkowo pomieszczenie, piwnice, strych
i ogród - 500 122 446
305998. 85 000 zł. mieszkanie - pierwsze piętro w kamienicy, 70 m2, 3
pokoje, w tym jeden z balkonem, do remontu, w Pilchowicach, garaż,
ogródek. Bezczynszowe. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
307885. 97 m2 w Maciejowej 4 pokojowe - przepiękne mieszkanie z
meblami, 4 pokojowe, 97 m2, położone na 1 piętrze. Ogródek (plac
zabaw), garaż. 359 tys. nr l. 3059 - 668 667 637
306222. Bardzo ładne - mieszkanie dwupokojowe z kominkiem w
centrum przy A. Krajowej o powierzchnia 78 m2. N.Żebrowscy - lic.
8032 - 505 074 854
307761. 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
308546. Dom w Cieplicach - 200 m2, bardzo atrakcyjna lokalizacja,
wszystko wymienione na nowe, bdb. stan domu. Marek Stępień lic.
12181 - 508 240 821
306000. Dom w Sobieszowie - o charakterze willi, do częściowego
remontu 360 m2 powierzchni całkowitej, 2000 m2 działki. NŻ Lic.
8032 - 667 219 752
307872. Dom w Wojcieszycach - nowy z działką widokową 1400 m2.
N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
307868. Dom wiejski 6700m2 - 200 m2 okolice Lubomierza 20 km
od Jeleniej Góry Po remoncie, 4 pokoje, kominek, szopa, działka z
możliwością kolejnej zabudowy!!! 310000 - 509 263 111

306242. Sympatyczny dom - w ok. Jeleniej Góry, 180 m. Działka 1450
m. Nowy do zamieszkania. Lic. 10033 - 660 359 500
308467. Szeregówka w Sobieszowie - Cena 460 tys. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 508 308
308548. Tanie w Mysłakowicach - mieszkanie 2 pokojowe do wykończenia 34 m2 za 69 tys. zł. Marek Stępień lic. 12181 - 508240821
306907. Tylko 88.000 zł. - za kawalerkę po kapitalnym remoncie.
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
306108. W spokojnej dzielnicy m2 - przytulne mieszkanko dwupokojowe, 37 m2 po kapitalnym remoncie, bardzo ładnie wykończone.
Wysoki parter. Cena 145 tys., Lic. 5524 - 600 406 805
306227. W ścisłym centrum - przy ulicy 1-go Maja mieszkanie trzypokojowe 86 m2 na II piętrze. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
306758. Zabobrze 3 pokojowe - po remoncie w dobrej cenie - Nr lic.
5877 - 515 285 788
306779. Zabobrze 4 pokojowe - 70 m2, V piętro blok po termomodernizacji. Polecam NM 5877 - 500 122 446
307441. Zabobrze 70 m2 - na trzecim piętrze Nr lic. 5877 - 515
285 788
115 000 zł mieszkanie - 2 pokojowe, 35 m2, pierwsze piętro w kamienicy,
przy Placu Ratuszowym. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
125 tys. - mieszkanie okolice stadionu w JG, 2 pokoje za 125 tys. w
kamienicy. ABN Stepien - lic. 7867 - 514 600 102
145 tys. za dwa pokoje - 47,5 m2, 2 piętro, balkon, spokojne miejsce,
sprzeda właściciel - 601 954 165
2 pokoje ul. Różyckiego - słoneczne 37 m2 - 125 tys. - 601 758 845
2 pokoje z ogródkiem - 49 m2, okolice Intermarche - 175 tys. CELDOM
lic. 7792 - 661 114 212

58 m2, dwa pokoje - kuchnia, łazienka - po remoncie, do odświeżenia - 501 360 358
62 m2 na Kiepury - ładne mieszkanie czekające na nowego właściciela,
w cenie 199 tys. zł. Pozostaje zabudowa kuchenna i 2 szafy. Klatka
schodowa po remoncie, wygodna i szeroka. Lic. 5124 - 603 491 335
63 m2 Kiepury - ładne mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze
w bloku, czynsz 230 zł. Spółdzielnia Związkowiec, lic. 5524 - 662
112 344
67 m2 w Cieplicach - sprzedam mieszkanie na I piętrze. Jeldom
3059 - 600 434 800
70 m2 bardzo ładne - trzecie piętro - Zabobrze II Nr lic. 5877 - 515
285 788
86 m2 rozkładowe 1 go Maja - centrum Jelenia Góra, 4 pokoje, 3 piętro
do częściowego remontu. Okna PCV, ogrzewanie piec gazowy. Cena
250000 do negocjacji. - 604 522 564
90 000 zł. mieszkanie - 72 m2, parter i drugie piętro łącznie, w rzeczywistości dwie niezależne kawalerki do remontu, na obrzeżach Jeleniej
Góry. NŻ Lic 8032 - 667 219 752
90 000 zł. za 72 m2 - mieszkanie, w rzeczywistości dwie kawalerki
na parterze i drugim piętrze do remontu, w Maciejowej. NŻ Lic.
8032 - 667 219 752

Ładna kawalerka - przestronna, środkowa, słoneczna, na II piętrze o
powierzchni 35,40 m2 w bloku 4-piętrowym, dobry standard, do wprowadzenia od zaraz, atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie – 2 pokojowe, 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 100 m2 - drugie piętro w centrum Jeleniej Góry.
Cena do uzgodnienia - 500 278 919
Ładne mieszkanie 60 metrów - 3 pokoje. Okolice malej poczty. Cena
215 tys. do ewentualnej negocjacji - 792 930 047
M3 centrum - 3-pokojowe mieszkanie w centrum, pow. całkowita 71 m2,
użytkowa 59 m2 - 150 tys. CELDOM - 7792 - 601 758 845
Malczewskiego 163.000 - 2 pokoje, 4 piętro, po remoncie, kuchnia
na wymiar i komandor, nowe okna, słoneczny balkon - 692 722 686
Mieszkania ok. Żeroma - 73 m2, 3 pokojowe mieszkanie, rozkładowedozamieszkania,wspólnyogródek,możliwośćzrobieniakominka
i tarasu. 60 m2, 2 pokojowe mieszkanie w 5-cio rodzinnym budynku.
Lic.5124 - 603 491 335
Mieszkanie - 2 pokojowe, 48 m2, po remoncie, Zabobrze, 180 tys.
do negocjacji - 515 790 925
Mieszkanie - po częściowym remoncie 2-pokojowe o powierzchni
39,50 m2 na 4-piętrze, zadbane, nowe okna, czynsz 168 zł/m-c, klatka
schodowa zadbana, Zabobrze II. lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - 695
989 948
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2 do remontu. 130 tys. Lic. 7453
- 785 535 613
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej Porębie o powierzchni 47 m2
po kapitalnym remoncie do zamieszkania od zaraz - 517 353 026
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

Bardzo 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
Bliźniak w Cieplicach - blisko Placu Piastowskiego - lic. 5877
- 500 122 470
Bliźniak w Jeżowie - do własnego wykończenia, powierzchnia
130 m2, działka 750 m2, prąd i gaz na działce, zbudowany z Ytongu
36 cm, dach pokryty dachówką, spokojna okolica. Cena 265 tys. zł.
Lic. 5124 - 603 491 335
Bliźniaki w stanie surowym - lub pod klucz po 132 m2 każdy na
nowym osiedlu w Sobieszowie. Lic. 8151 - 600 258 703
Budynek parterowy - z lat 1965 mieszkanie 100 m warsztat 160 m
możliwa adaptacja działka 32 ar ogrodzona utwardzona w pławnej
przy drodze - 504 201 580
Centrum JG - 2 pokoje - kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon
po kapitalnym remoncie. 37 m2 - 145 tys. CELDOM - lic. 7792 601 773 793
Cieplice 49 m2 - 135 000 tys. na pierwszy piętrze nr lic. 5877
- 515 285 788
Dom w budowie - Piechowice - sprzedam dom w budowie, stan
surowy zadaszony, Piechowice, ul. Prusa, cena 210 tys. złł. Ewelina
Jarząbek, ABN Stępień Nieruchomości, os. odp. R.Żukowski, nr lic.
7867 - 514 600 108

Mieszkanie 49 m2 - 1p., 2 pokoje z balkonem - 144000 zł. NKról,
lic. 8151 - 600 258 703

Mieszkanie Karpacz - 3 pokojowe na I piętrze w bloku, blisko centrum
NM 5877 - 500 122 447
Mieszkanie Mysłakowice - 44 m2 drugie piętro na drugim piętrze, w
dobrym stanie technicznym, atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie na Widoku - 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 na Zabobrzu - przestronne 2-pokojowe na III-piętrze
o powierzchni 50,79 m2 w bloku 4 piętrowym, bardzo ciepłe, duży
balkon od południa. Czynsz 260 zł/m-c, ładna klatka schodowa - lic.
2400 - 669 620 071
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 - lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie ok. Morcinka - po remoncie 3 pokojowe na parterze o
powierzchni 48 m2 w budynku wielorodzinnym, rozkładowe, nadaje się
na prowadzenie działalności gospodarczej - lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie przesieka - 2 pokoje, 48 m2 - 140 tys. CELDOM - lic.
7792 - 601 773 793
Mieszkanie w centrum - kawalerka w centrum, 39 m2 w ładnym
budynku. Lic. 5627 - 514 600 103

Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokoje na 1 piętrze, do remontu - 57
m2 - 154 tys. Lic. 7453 - 785 535 613

Dom w Komarnie - 5 km od Jeleniej Góry. Dom w stanie surowym
otwartym z dachem, działka o powierzchni 1011 m2, cena do negocjacji
- lic. 5524 - 503 111 466

Mieszkanie w Cieplicach – 4 pokojowe na II-piętrze o powierzchni
75,24 m2 w bloku 3 rodzinnym, bezczynszowe, bardzo dobra
lokalizacja, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071

Działkabudowlana - okazja - ze wszystkimi mediami o pow. 1211m2
położona w Ścięgnach, w pobliżu krytych kortów tenisowych, szlaków
turystycznych. Piękny widok na Śnieżkę, wspaniała lokalizacja. lic.
5524 - 503 111 466
Działka budowlana - położona w Komarnie z widokiem na
Karkonosze 30 lub 50 arów. Możliwość wysyłki zdjęć na maila - 66
zł. za m2 - 600 031 092

Mieszkanie we Wrocławiu - 64 m2, okolice ul. Lotniczej, cena 380000
do negocjacji - 609 278 394
Mieszkanie - biuro - dwa lokale mieszkalne, położone na wysokim
parterze z osobnym wejściem z ulicy. Lokale spełniają warunki lokali
użytkowych i taką funkcję obecnie pełnią. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 869 172
Nowe domy - bliźniak w Jeżowie Sudeckim stan surowy z roletami
antywłamaniowymi, powierzchnia 130m2 oraz dom wolnostojący w
Jeleniej Górze w standardzie developerskim o powierzchni ok. 150m2.
Lic.5124 - 603 491 335
Nowo budowany dom - na Osiedlu Czarne - 698 659 672
Nowoczesne - mieszkanie na parterze z ogrodem, położone na ul.
Powstania Styczniowego. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Nowy dom w Łomnicy - 135 m2 plus działka 28A - 600 tys. - 601
881 277
Ok. Małej Poczty - sprzedam 2 pokojowe w okolicy ul. Morcinka.
Jeldom 3059 - 600 434 800

Działka budowlana 1652 m2 - w centrum Mysłakowic - 509
908 968

Okazja 30zł/m2 - 1500 m2 za 45000 zł. Działka położona zaledwie
8 km od Jeleniej Góry, lic. 5524 - 503 111 466

Działkabudowlana w Popielówku - gmina Lubomierz 31Ar lub.15ar
i.16 ar - cena za 1 ar 2.000 zł. - 609 279 479

Okazja 48 m2 - Zabobrze na pierwszym piętrze - Bardzo ładne Nr
lic. 5877 Atrakcyjna cena - 515 285 788

Działka Leśne Zacisze - 1050 m2, prąd, woda, gaz tylko 89000 zł,
lic. 5524 - 662 112 344

Okolice Małej Poczty - 2-pokojowe mieszkanie, okolice małej poczty,
39m2 - 159 tys. CELDOM lic. 7792 - 601 773 793

Działka w Karpaczu - 0,2932 ha na cele usług turystycznych i
komercyjnych - 662 143 843

Parter domu z ogrodem w Cieplicach - Parter domu z ogrodem w
Cieplicach - 668 677 841

Działka w Wojcieszycach - 3000 m, cena 130000 zł. - 600
258 703

Piękne po remoncie - bardzo atrakcyjnie zrobione mieszkanie
przy ul. Wyspiańskiego. 2 oddzielne sypialnie, jadalnia z aneksem
kuchennym. Gruntowny remont przeprowadzony. 195 tys. Marek
Stępień lic. 12181 - 508 240 821

Działki budowlane w Sosnówce - Widok na góry. Różne lokalizacje.
Cena do uzgodnienia od 40 do 70 zł. za m2. Lic. 7453 - 785 535 613

2 pokojowe z balkonem - 40 m2, po remoncie, ładne w bloku w
Cieplicach - lic. 4566 - 601 540 292

Działki pod zabudowę i działkę z częścią zalewowa w Mlądzu, w
pobliżu Świeradowa Zdroju - piękna okolica, atrakcyjna cena - 601
723 258

2 pokojowe z ogrodem - bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe z
aneksem kuchennym, w bardzo ładnej aranżacji na parterze z dużym
ogrodem. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830

Działki w Sosnówce - do wydzielenia. Piękne widoki. Cena do
uzgodnienia od 40 do 70 zł. za m2. Lic. 7453 - 785 535 613

Pilnie 3 pokojowe - mieszkanie, Jelenia Góra, Zabobrze, zdecydowany klient z gotówką. NŻebrowscy - 667 219 752
Po remoncie centrum - 2 pokojowe mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, 43m2 - 120 tys. CELDOM - lic. 7792 - 661 114 212
Prosperujące solarium w centrum - 663 860 006

2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie dwupokojowe na czwartym piętrze,
46 m2, okna PCV, na podłogach panele, łazienka z kabiną. 145000
zł. - lic. 3059 - 602 727 242

Działki w Trzcińsku - są to działki budowlane. 2,58ha cena 6 zł/m2
oraz 3000 m2 za 19 zł/m2. Ceny do negocjacji. Druga działka będzie
wydzielana więc możliwy jest zakup mniejszej lub większej powierzchni.
Lic. 5124 - 603 491 335

Przytulne mieszkanie - bardzo ładne, zadbane, 2-pokojowe o
powierzchni 50 m2, na 2-piętrze w bloku 4-piętrowym, ocieplonym,
czynsz 237zł/m-c, balkon, nowe drzwi, szafa Komandor - lic. 2400
- 669 620 071

3 pokoje w Mysłakowicach - 79 m2, parter - 110 tys. CELDOM lic.
7792 - 601 758 845

Funkcjonalna kawalerka - z balkonem 28 m2 - 119 500.00 zł.
CELDOM lic. 7792 - 601 758 845

Sprzedam lub zamienię - mieszkanie 2 pokojowe, nowe z balkonem,
40 m 2,cena 165 tys. - 502 169 410

3 pokoje za 115 tys. - Mieszkanie 64 m2 na I piętrze, 0,5 km od Jeleniej
Góry. Cena do negocjacji Lic. 5627 - 514 600 103

Garaż murowany - kanał, siła przy ul. Ogińskiego / Elsnera - 502
044 676

3 pokojowe 73 m2 - w idealnej lokalizacji, na parterze, mieszkanie
nie wymagające remontu, wspólny ogródek, centralne ogrzewanie,
możliwość zrobienia kominka. Lic. 5124 - 603 491 335

Garaż murowany - na Zabobrzu - 508 058 160

Super kawalerka 90 tys. - po generalnym remoncie (wyposażona)
wysoki parter, niski czynsz, centrum. Negocjacja - lic. 3059 - 602
727 242

3 pokojowe centrum, parter - Mieszkanie 3 pokojowe, na wysokim parterze, 72m, po generalnym remoncie. 315000zł lic3059 - 0602727242
3 pokojowe Cieplice - mieszkanie na 2 piętrze bloku w doskonałej
lokalizacji niedaleko parku zdrojowego. Mieszkanie słoneczne

Gospodarstwo rolne - 15 h użytki ziemi, hodowla, duże ładne
zabudowania mieszkalne i gospod. typ folwark, piękna górska okolica
- Pławna - 504 201 580
Hala, 806 m2 5,20 h - dogodny dojazd, 3 niezależne wejścia,
możliwość wjazdu tira. Więcej inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zaw.
Roksanes Żukowski nr lic. 7867 - 519 350 100

to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

Mieszkanie dwupokojowe - na Zabobrzu. Bez sprzętu AGD, od
marca. Czynsz 700 zł + media - 888 872 886

Mieszkanie w centrum 46 m2 - 2 pokoje. Po generalnym remoncie.
Cena do negocjacji - Lic. 7453 - 785 535 613

Działka budowlana - 3470 m2 w Janowicach wielkich sprzeda
Realder Nieruchomości - 604 209 405

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

Mieszkanie 48 m2 - spółdzielcze własnościowe, Zabobrze 1, dwa
pokoje, 2 piętro 2950 zł./m2 - 664 362 319

Dom w Jeleniej Górze - wolnostojący można się wprowadzać, cena
480 tys. zł. - 507 055 422

Dom w zabudowie szeregowej - w Cieplicach - 791 489 563

Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania
połowa lub w całości. Sprzedaż w stanie
surowym zamkniętym z mozliwością domówienia warunków dokończenia inwestycji.
Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.
pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/
m4098d8c147f1b Niezwykle interesująca
lokalizacja w miejscowości Piastów, będącej
częścią Piechowic. Zapewnia łatwy dojazd
do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji
miejskiej 70 metrów. Wygodny dojazd, urokliwa , spokojna okolica z pięknym widokiem
na góry. Doprowadzony prąd, woda z własnej studni. Dom w pełni podpiwniczony, z
garażem. Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół budynku. Zapraszam
do obejrzenia. DOSKONAŁA CENA 355tyś
kontakt: 0505 074 854

Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach 82 m2, słoneczne z
ogródkiem - 609 852 779

Dom w Janowicach Wielkich - okazja - 200 m2, działka 13 arów, nowa
cena 195 tys. zł. Uniwest Nieruchomości - 508 076 561

Dom w stanie deweloperskim - na dużej działce z widokami w
Sosnówce za 330000 zł. NKRÓL LIC. 8151 - 600 258 703

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

Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu II, 54 m2, II piętro w bloku z
windą. Cena 165 tys. Pośrednikom dziękuję - 796 210 663

Mieszkanie dwupokojowe - 60 m2, I piętro, blisko centrum. Cena
do uzgodnienia. Bez pośredników - 516 217 254

2 pokojowe - I-piętro, na Słowackiego, po remoncie, bezczynszowe
- 724 361 558

2 pokojowe w Sobieszowie - na 2 piętrze. Ocieplony blok, 41 m2 - 150
tys. do negocjacji - Lic. 7453 - 785 535 613

Lokal w centrum - Lwówka Śl. - powierzchnia 42 m2 - po remoncie
- klimatyczne wnętrze - atrakcyjna cena - 880 105 010

Mieszkanie do remontu - 48 m2 do remontu 80 tys. zł. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

2 pokoje, Zabobrze II - 39 m2 - 145 tys. CELDOM - 7792 - 601
758 845

2 pokojowe w Cieplicach - 49 m2, 1 piętro, cena 135.000 zł. - lic.
5877 - 500 122 470

Kowary, działki - atrakcyjne, inwestycyjno-budowlane z dobrym
położeniem, ABN Stępień, lic. 10171 - 508 240 827

Bardzo tanie - mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 69,20 m2 na
wysokim parterze, rozkładowe, w budynku 4-piętrowym, Zabobrze II,
bardzo dobra lokalizacja, atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071

Dwa pokoje 47,5 m2 - Karłowicza 2 piętro, mieszkanie środkowe,
balkon, księga wieczysta, sprzeda właściciel, 145 tys. - 601 954 165

2 pokojowe w centrum - Tylko 125 000 zł 2 piętro w kamienicy ogrzewanie gazowe. NM5877 - 500 122 446

Komfortowe 2 poziomowe - po generalnym remoncie w okolicy
centrum. 74 m2. 250 tys. Lic. 7453 - 785 535 613

Mieszkanie Cieplice - śliczne 3 pokojowe, 54 m2, wyremontowane,
polecam NM 5877 - 500 122 447

Dom wiejski do remontu - mały dom na wsi, duża ładna działka 2000
m2 propozycja ceny 150 tys. Lic Zaw. 11965 - 509 949 961

2 pokojowe w centrum - po remoncie, 2 piętro 155.000 zł. - lic.
5877 - 500 122 470

Kawalerka w Cieplicach 30 m2 - cena 105000 bez pośredników - 660 866 033

Atrakcyjnie położone domy - w Cieplicach i Sobieszowie. NKról
lic. 8151 - 600 258 703

2 pokoje, Zabobrze II - 35 m2, parter - 126 tys. CELDOM - lic.
7792 - 601 773 793

2 pokojowe na Zabobrzu I - 2 pokoje, 45 m2 154 tys. CELDOM 7792 - 601 758 845

Kawalerka 100 tys. zł. - posiada dwa osobne pokoje, ciemną
kuchnię i łazienkę z WC. Cena 100 tys. zł. os. odp. zaw. Marek Stępień
lic.12181 więcej informacji Karolina Misiewicz - 514 600 105

Atrakcyjne w Szklarskiej - Mieszkanie 2 pokojowe, po remoncie,
dobra cena, ABN Stępień, lic.10171 - 508 240 827

2 pokoje, Cieplice - 2-pokojowe mieszkanie z balkonem w Cieplicach o
powierzchni 35 m2 - 135 tys. CELDOM lic. 7792 - 601 758 845

2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu II (Elsnera) 40 m2, 140
tys. - 604 867 757

Kawalerka - mieszkanie jednopokojowe o powierzchni 27 m2
usytuowane na 4 piętrze, cena tylko 58000 zł - 883 743 481

Mieszkanie 53 m2 - 2 pokojowe, 4p. Kiepury, meble w kuchni szafa
wnękowa, w sypialni ładna łazienka, duży balkon, niski czynsz, cena
do uzgodnienia - 608 751 773

Dom wiejski - do sprzedaży z budynkiem gospodarczym na działce 22
arów, do remontu, cena 137000 do negocjacji - 883 743 481

2 pokojowe centrum - mieszkanie 46 m2 po remoncie w budynku
z cegły w ścisłym centrum. Niski czynsz 90 zł. Pelkom nr lic. 10750
- 691 210 677

Karpacz, 2 pokoje - 38 m2, dogodna lokalizacja - 177 tys. CELDOM
- lic. 7792 - 601 773 793

90 tys. extra kawalerka - wysoki parter, niski czynsz, z pełnym wyposażeniem, po generalnym remoncie, centrum miasta. Wchodzić i
mieszkać - lic. 10721 - 513 060 568

2 pokoje, centrum - 2 pokojowe mieszkanie w Centrum JG po kapitalnym remoncie. 33 m2 - 110 tys. CELDOM - lic. 7792 - 661 114 212

2 pokojowe 50 m2 - słoneczne, I-piętro, okolica Malej Poczty, 155 tys.
do zamieszkania od zaraz - 782 600 919

Karpacz 60 m2 - trzypokojowe mieszkanie w Karpaczu po remoncie
oferujące 60 m2 powierzchni użytkowej i 72 m2 powierzchni całkowitej.
CELDOM - lic. 7792 - 661 114 212

Super mieszkanie - 2 pokojowe po kapitalnym remoncie w ładnej
aranżacji z dużym ogrodem na parterze blisko centrum. Nieruchomość
ogrodzona. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830
Szklarska Poręba - działki 1000 m2 - 793 999 905
Ścisłe centrum - sprzedam 60 m2 w samym centrum Jeleniej Góry.
I piętro. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

			

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
ŚWIERADÓW - ładne mieszkanie 55 m2 za 235 tys., na parterze.
ABN Stępień nr lic. 10171 - 514 600 102
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 - 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 lic. 2400
- 669 620 071
TANIE ok. Placu Ratuszowego - mieszkanie 2 pokojowe bardzo
ładne, przytulne, o powierzchni 35 m2 na I piętrze budynku
2-piętrowego, czynsz 172 zł/m-c, doskonała lokalizacja, atrakcyjna
cena. lic.2400 - 669 620 071
TRZYPOKOJOWE - 105 000 - 52,40 m2 mieszkanie w Piechowicach - więcej inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zaw. Roksanes
Żukowski nr lic. 7867 - 519 350 100
TYLKO 126000 zł. - mieszkanie w Jeleniej Górze na Zabobrzu,
bardzo ładne, po remoncie, na 3 piętrze. JCN nr lic. 6760 - 504
891 144

Hydraulik - tanio - 605 180 403
2 pokojowe na Orlim - w Cieplicach. Po kapitalnym remoncie. Nowe
meble, sprzęt agd. Czynsz 900 plus liczniki - 793 106 282
2 poziomowe - w Parku Sudeckim. licencja nr: 10171 - 514
600 101
3 pokojowe mieszkanie 96 m2 - w centrum miasta. NKról, lic.
8151 - 600 258 703

ŁADNE komfortowe - dwupokojowe mieszkanie 60 m2 z antresolą
i balkonem z ładnymi widokami, umeblowane i wyposażone. Cena
1200 zł. N. Żebrowscy Lic 8032 - 509 156 552

CZĘŚĆ domu w formie kawalerki - Karpacz 400 zł. opłaty, garaż
- 607 051 705

MIESZKANIE - ładne umeblowane dwupokojowe - 1000 zł. + liczniki
i kaucja - 667 657 025

DLA firm - faktury VAT - piętro nowego domu w Cieplicach - dwa
apartamenty. Umeblowane i wyposażone, miejsca parkingowe
- 602 800 090

MIESZKANIE 2 pokoje - w Cieplicach - wszystkie media - 798
809 298

DLA firmy - w Jeleniej Górze komfortowy dom w zabudowie
szeregowej umeblowany i wyposażony. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 8032 - 509 156 552

DUŻY dwuosobowy pokój - w mieszkaniu studenckim w centrum
- 607 072 699

ZABOBRZE 48 m2 - na pierwszym piętrze - bardzo ładne - 150 000
tys. do negocjacji - nr lic. 5877 - 515 285 788

DUŻY pokój na Zabobrzu z Internetem - blisko sklepy i autobusy
- 605 383 837

ZABOBRZE 50 m2 - bardzo ładne mieszkanie, 2 pokojowe, na II
piętrze, duży balkon NM 5877 - 500 122 447

DWUPOKOJOWE po remoncie - CO gazowe Czynsz 800
zł. - 664 756 555

ZABOBRZE I - sprzedam 38 m2 na wysokim parterze. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

DWUPOKOJOWE umeblowane - mieszkanie w centrum - 505
213 310

ZABOBRZE, 3 pokoje! - 51 m2, 3 pokoje 159 tys. CELDOM - lic.
7792 - 601 773 793

DWUPOKOJOWE, umeblowane - wyposażone, 47 m2, Zabobrze
1, oferta nie dotyczy studentów, cena 900 + czynsz + liczniki - 792
436 475
KAWALERKA - 700 zł. plus kaucja - 796 292 545
KAWALERKA 39 m2 - duża ładna kawalerka przy pl. Piastowskim
- 39 m2 z balkonem. Nowy budynek. 750 zł. + liczniki. Marek Stępień
lic. 12181 - 508 240 821
KAWALERKA umeblowana - na Kadetów, 700 zł. + media - 502
074 331
KAWALERKA w centrum - Karpacz - 509 990 909

POKÓJ w centrum w niezależnym nowym mieszkaniu po
11:00 - 691 266 299

KAWALERKA w Cieplicach - bez zwierząt 800 zł. w tym opłaty
- 607 588 109

MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry - 85 m2, 3 pokojowe,
łazienka, 1200 zł. Ogrzewanie etażowe, gaz - 75 71 221 71,
664 803 587

KAWALERKA w okolicy centrum – ok. 40 m2, nowe budownictwo,
umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD, 750 zł. (w tym czynsz)
+ media - 793 276 386

KAWALERKA w Sobieszowie - dzwonić do 20:00 - 75 75
544 48

KIEPURY 2 pokoje 54 m2 - z balkonem umeblowane wyposażone
wysoki standard blisko ZUS. 1400 zł. Nieruchomości Karkonoskie
lic. nr 1740. - 503 021 047

LOKAL użytkowy w centrum Jeleniej Góry - 606 412 235
CENTRUM Cieplic - lokal 25 m2 - 792 203 286
POKOJE w Sobieszowie - dostęp do kuchni i łazienki - 660
509 720
POKOJE, bursa, akademik z Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej
Górze – blisko UE – 606 360 443
2 pokojowe - mieszkanie po remoncie, umeblowane w centrum
Jeleniej Góry - blisko Akademii Ekonomicznej - 785 031 964
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów Jelenia Góra, nowe,
przestronne, duża wyposażona kuchnia, od marca 980 zł +
opłaty - 607 785 776

LOKAL w centrum - lokal w centrum Jeleniej Góry - deptak 2000
zł. brutto - ABN Stępień Nieruchomości Jakub Szeliga Licencja
10171 - 514 600 101
LOKAL w Karpaczu 20 m2 - Lokal w Karpaczu 20 m2 - 510
229 125

WYCZÓŁKOWSKIEGO 3 pokojowe - oferta specjalna, 63 m2 - 180
tys. CELDOM lic. 7792 - 661 114 212

POKÓJ jedno i dwuosobowy - wysoki standard - tanio - 75 64
317 43, 500 278 875

LOKAL użytkowy - w centrum Jeleniej Góry - 606 412 235

CIEPLICE blisko Politechniki - pokój jednoosobowy w umeblowanym
mieszkaniu studenckim z osobnym wejściem 400 zł. rachunki i Internet
wliczone - 791 770 785

DOM w Jeleniej Górze - z ogródkiem i garażem, kompletnie wyposażony Ewelina Jarząbek ABN Stępień Nieruchomości os. odp. R.
Żukowski, nr lic. 7867 - 514 600 108

KAWALERKA umeblowana w Sobieszowie - 667 268 932

LOKAL użytkowy - 76 m2, 40 m2 na parterze z witryną, 36 m2 w
przyziemiu, blisko centrum Jelenia Góra 1900 zł. + liczniki. NŻ Lic.
8032 - 667 219 752

46 m2 w Barcinku - nieumeblowane - 885 555 043

WILLOWE - sprzedam nowe mieszkanie willowe z garażem. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

LOKAL o charakterze handlowym - w centrum Cieplic - 793
758 185

KIEPURY 2 pokojowe - 35 m2, umeblowane bądź nie 850 zł z
czynszem - 669 310 312
KIOSK typu Ruch - w atrakcyjnej lokalizacji - 665 248 379
KOLEKTURA - do przejęcia kolektura totalizatora sportowego.
Możliwość sprzedaży gazet, biletów itp. - 697 183 433
LOKAL 50 m2 - na działalność gospodarczą w Karpaczu - 793
969 607
LOKAL 53 m2 - w centrum - 501 259 736
LOKAL gastronomiczny - w Karpaczu 80 m2 możliwość prowadzenia innej działalności atrakcyjna cena - 695 943 795

MIESZKANIE 2 pokojowe - mieszkanie 2 pokojowe w Parku
Sudeckim ABN Stępień Nieruchomości Jakub Szeliga Licencja
10171 - 514 600 101

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
2,3 pokojowe mieszkanie - w okolicy centrum lub w Cieplicach
minimum 60 m2, po remoncie - 509 596 339
CHCĘ wynająć mieszkanie - 2 pokojowe, bez mebli w pokojach, bez
pralki i lodówki na 5 lat - 501 181 159
DOM w JG - z możliwością urządzenia lecznicy dla zwierząt, długoterminowo. Osoba odp. zawodowo: Banaszak Dorota nr lic 10171.
Więcej informacji Zienkiewicz Marta - 514 600 110

POKOJE lub całe mieszkanie z Internetem - 669 991 237
POKÓJ w centrum - Internet, telewizja kablowa 320 zł. - 663
226 009
POKÓJ w mieszkaniu - studenckim na Zabobrzu, w pełni umeblowany z dostępem do Internetu, od zaraz - 604 367 041
POKÓJ w mieszkaniu studenckim - na Zabobrzu ul. Kiepury dobra
lokalizacja, nowe budownictwo, małe opłaty. Kablówka i Internet w
cenie - 507 211 574
POMIESZCZENIE magazynowe - od zaraz dobra lokalizacja tanio - 669 932 654
POWIERZCHNIE magazynowo - biurowe - 112 m2 teren byłej jednostki wojskowej ul. Podchorążych od 1.04.2010 - 601 571 241
PRZY ul. Ludowej - pomieszczenie na działalność gospodarczousługową z możliwością prowadzenia baru, hurtowni itp. 53 m2.
Taras - 691 436 009
SKLEP w Pakoszowie - częściowo zatowarowany, niski czynsz
- 519 858 451
TANIE noclegi dla grupy - pracowników bądź studentów, Oś.
Czarne - 600 391 015
UL. Złotnicza - jednopokojowe na wysokim parterze do wynajęcia
od zaraz, częściowo umeblowane, bardzo ładne, nowe 1000 zł. plus
media i kaucja licencja 5124, nieruchomości Atrium - 601 551 213
WYNAJMĘwDziwiszowiemieszkanie-4pokojowe,dwupoziomowe
z zabudowa kuchni i z garażem. 1500 zł. + energia - 660 744 122

MŁODY, wysoki, przystojny - zasponsoruję atrakcyjną, sexowną,
szczupłą uczennice liceum, ewentualnie studentkę - 691 636 249

ZAPROSZĘ miłe i atrakcyjne panie - do współpracy. Nowa lokalizacja - 500 755 023

MŁODY, zadbany facet - szuka kobiet w wieku od 16 do 40 lat na extra
sex i nie tylko - dziewczyny dzwońcie - 663 128 075
NIEŚMIAŁA Laura zaprasza - Nieśmiała Laura zaprasza - 796
691 134

MIESZKANIE na terenie Gryfowa - do 500 zł. - 783 024 207

POZNAM mężczyznę zadbanego - do stworzenia stałego związku
wiek do 40 lat. Tylko poważne propozycje - 505 143 037

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
DOMEK na wsi po remoncie, wszystkie wygody, 4 pokoje, 100 m2, na
działce garaż zamienię na dobre mieszkanie mieście lub sprzedam telefon lub SMS - 661 0599 918 Mojesz k/Lwówka Śl.

POZNAM panią do lat 40 - Poznam panią do lat 40 - 792 902 689
POZNAM samotna panią - nie sponsoring 40-60l do stałego związku.
Mam 30l i kręcą mnie dojrzałe. Chcesz mieć młodszego dyskretnego
kolegę i nie tylko. SMS - 726 893 597
PRZYJMĘ koleżankę do współpracy - kontakt od 9 do 20 - 516
462 062
SEKSOWANA brunetka - lat 24 zaprosi lub dojedzie - 24h - 782
535 408

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

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
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
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MIESZKANIE na parterze - na Wojska Polskiego - 74 m2 zamienię
na dom lub sprzedam. 210 tys. Lic. 7453 - 785 535 613
WŁASNOŚCIOWE 3 pokojowe - 69 m2 centralne ogrzewanie - 3
piętro, słoneczne zamienię na 2 pokojowe ok. 40 m2 może być
kwaterunkowe z dopłatą - 510 042 734

USŁUGI
BUDOWLANE

MY dwie bi razem lub osobno dla ciebie - 501 970 943

POZNAM dziewczynę z Jeleniej Góry - kawaler, 33 lata, wyższe
wykształcenie, 181 cm wzrostu, włosy ciemny blond - 605 499 767

SZUKAM niedrogiego mieszkania - 1-2 pokojowego do wynajęcia
w Kowarach lub Karpaczu - 600 787 574

PIĘTRO domu w Jeżowie - piętro domu/mieszkanie 2 pokojowe
w Jeżowie Sudeckim 900 zł. w tym ogrzewanie Licencja:10171
- 514 600 101

ZAPŁACĘ chętnej Pani - za francuzika w aucie ja przystojny
brunet - 794 282 236

MIESZKANIE 2 pokojowe - nie w ścisłym centrum, bez mebli w
pokojach, bez pralki i lodówki na 1,5-2 lat - 501 181 159

MIESZKANIE 60 m2 - 3 pokoje po remoncie kapitalnym okolice Małej
Poczty 10 minut do centrum 1400 PLN + liczniki - 798 763 002

NOWY dom - z dużą działką Lic. 5627 - 514 600 103

MIŁE Pani zaproszą lub przyjadą. Zadzwoń - 501 970 943

PIĘKNA modelka zaprasza - zdecydowanych panów - 721
446 426

RESTAURACJA do wynajęcia - pilnie szukam, w Karpaczu, Szklarskiej P., Jelenia Góra. Pilne Nr lic. 10171 - 508 240 825

NOWE mieszkanie - 2 pokojowe na Kiepury, umeblowane i wyposażone. Koszt 1500 zł. plus opłaty i kaucja - 796 280 775

WYSOKI, przystojny pozna - młodą, szczupłą, atrakcyjną - 691
636 249

MAŁE mieszkanie - lub pokój dla starszej, samodzielnej pani na
dłużej - 501 039 240

MIESZKANIE 3 pokojowe - łazienka, kuchnia, teren zielony parking
blisko sklepy i przystanek - 900 zł. + liczniki - od zaraz - 606 457 745

MIESZKANIE w Cieplicach - Pod Koroną, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, Internet, umeblowane, osobne wejście, tel.75 7550309
- 792 550 309

SZCZUPŁY wysoki szatyn - 30 latek poznam panią chętną na
sex - dzwonić czekam - 500 219 607

MASAŻYSTA towarzyski dla kobiet - spokojny, sympatyczny,
daleko - wschodnie metody, relaksujące, zmysłowe, ogólna poprawa
psychofizyczna! SMS Telefon - 726 412 098

NIEZASPOKOJONA blondynka - lat 20 czeka na niezastąpione
chwile - zaprosi lub dojedzie 24h - 883 485 770

NIEDROGIE mieszkanie 1-2 pokojowe - w Karpaczu - 600
787 574
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MAJA 19 lat top blondynka - z biustem 4 zaprasza na francuski tak
jak lubisz - 796 691 135

LOKAL w centrum Cieplic - Lokal w centrum Cieplic - 793 758 185

MIESZKANIE 2 pokojowe - na 4 miesiące - Oś. Czarne - 600
391 015

MIESZKANIE o wysokim standardzie - w czynszu ogrzewanie i
Internet, od marca - 665 550 721
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Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

FACET - 606 716 507
25 i 44 latka zapraszają - na lesbi show możemy dojechać - 508
403 452
ADAM 22 lata - dla pań do lat 50 - nie mam lokum dojadę - 697
243 624
AGNIESZKA dla wymagających - zaprasza do siebie - 794
163 891
ATRAKCYJNE Panie 20 i 24 lata - zaproszą lub dojadą na niezapomniane chwile - 516 462 062
CHŁOPAK w trudnej sytuacji finansowej - szukam sponsora lub
sponsorki za spotkania - 516 852 357
GŁĘBOKI francuz - u pięknej brunetki - 721 446 426

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

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

kuchnia polska
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

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

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
Roboty ziemne - koparko - ładowarka JCB 4x4 - 698 668 824
Usługi remontowe - wykończeniowe. Regipsy, panele, malowanie, gładzie, płytki. Szybko, tanio, solidnie - Zapraszamy - 504
782 697, 695 560 668
Remonty budowlane - kompleksowo - 721 647 789
Remonty mieszkań - gładzie, regipsy, płytki, panele, malowanie, elektryka, montaż okien i drzwi, wystawiam faktury
VAT - 792 494 528
Usługi budowlane - 787 101 557, 511 572 319
Bezproblemowy remont - tylko u nas. Brak czasu i wiedzy
my rozwiążemy Twoje wątpliwości - profesjonalne wykończenia i
remonty - 603 187 240
Brukarstwo - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
Brukarstwo granit - „BUR-BRUK”: podjazdy, chodniki,
ogrodzenia z granitu, murki oporowe, grille ogrodowe. Najtaniej w
mieście - 501 804 857

Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

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

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

Brukarstwo i wykończenia wnętrz - szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943

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

Budowa domów - dachy, elewacje - 509 121 910

Usługi hydrauliczne - 513 194 392

Budowa remonty - szybko niedrogo - 667 582 338

Usługi hydrauliczne - montaż pieców gazowych, stałopalnych,
odbiory gazowe - 508 647 464

Dachy - dekarstwo - blacharstwo. Rynny, montaż, naprawa.
Również kominy - 502 538 727
Dachy papowe, tynki - kompleksowe naprawy dachów krytych
papa. Budynki mieszkalne, hale, magazyny, garaże. Docieplenia
tynki Majstertynk- dystrybucja - 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
Elektryk złota rączka - awarie usterki naprawy modernizacje
itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie Awaryjne Złota Rączka 500 505 002
Elewacje, glazura - oraz wszelkiego rodzaju remonty, wykończenia, własne rusztowanie - 785 615 574
Elewacje, ocieplenia - budynków z własnym rusztowaniem tanio - 721 074 711
Firmabudowlana - wybuduje dom odAdo Z szybko, solidnie i profesjonalnie z możliwością dysponowania Kierownikiem z uprawnieniami
budowlanymi - 502 137 019
Firma Ogólnobudowlana - budujemy, remontujemy, wykańczamy,
regipsy, panele, glazura, malowanie, ocieplenie, gładzie i instalacje
- 508 633 244
Firma wykonuje usługi - w zakresie ogólnobudowlanym, glazury,
hydraulika, panele, regipsy itp. - 502 068 070
Hydraulik - łazienki od a do z - 605 400 261
Hydraulik złota rączka - Awarie usterki naprawy modernizacje
itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie Awaryjne Złota Rączka 500 505 002
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
Kierownictwo lub nadzór - poprowadzę nad inwestycją
budowlaną - 694 624 017
Kominki - obudowy - pełne wykonawstwo - 782 846 106
Kominki - sprzedaż i montaż - pełne wykonawstwo - 501 259 736
Kominki i wkłady kominowe - montaż kominków i wkładów kominowych. Stawianie kominów dwuściennych - 691 466 704
Kompleksowe remonty - mieszkań - płytki, panele, gładzie,
hydraulika, meble na zamówienie, malowanie, regipsy, serwis
sprzątający - 726 511 005
Koparko-ładowarka - z wywrotką do wynajęcia - tanio i
solidnie - 793 240 653
MAJSTER - prace budowlane - budowy domu lub remont mieszkania
albo pensjonatu duże doświadczenie, profesjonalne wykonawstwo
za rozsądną cenę - 605 209 140
Minikoparka - do wynajęcia minikoparka Bobcat z operatorem
- 793 240 653
Ociepleniaelewacji - wraz tynkiem - posiadam własne rusztowanie
elewacyjne, zabudowy poddasza. Atrakcyjne ceny. Miła współpraca
z inwestorem - 667 106 084
Panele - pomiary i montaż. Solidnie i tanio - 509 376 726
Porządkowanieposesji-wywózgruzuinieczystości.Brukarstwo
prace ziemne i ogólnobudowlane. Tanio i solidnie - 793 240 653
Prace wykończeniowe - współpraca - 793 643 648
Remont - tanio - 509 376 726

Usługi remontowe - układanie glazury - malowanie - tapetowanie - montaż okien i drzwi - zabudowy gk - sufity podwieszane
- panele ściennych i podłogowych - tynki, gładzie - Docieplenie
- 608 026 379
Usługi remontowo budowlane - przebudowy wnętrz adaptacje
pomieszczeń, montaż glazury, płyt k-g, remonty łazienek, konkuren-

cyjne ceny - 796 856 881
Usługi remontowo - budowlane - tynki strukturalne, regipsy, płytki,
panele, gładzie gipsowe, malowanie itp. - 603 120 966
Wlokbud - prace budowlane - wykonujemy prace ziemne i
ogólnobudowlane, do wynajęcia koparko - ładowarki z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
Wykonam remonty mieszkań - tanio i solidnie oraz szybko 664 385 639
Wykonujemy usługi remontowe - tj. płytki, panele, gładzie c.o
i wszystko związane z kompleksowym wykończeniem wnętrz
- 724 609 453
Wykończenia - kafelki, regipsy, gładzie, panele, malowanie,
elewacje z tynku naturalnego lub mineralnego - 793 240 653
Wykończenia mieszkań i inne roboty budowlane. Wolne
terminy - 883 755 680
Wyremontuję mieszkanie prywatnie - nie firma - pełny zakres
prac bezrobotny, budowlaniec posiadam zdjęcia wykonanych prac
- polecam - 691 273 914
Zlecenia na budowę domów - remonty mieszkań kompleksowo
- 501 013 010

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

Remont - od A do Z - szybko i solidnie - 609 272 704
Remonty - od A do Z - malowanie, reqipsy, płytki, itd. - 795
690 475
Remonty - regipsy, gładzie, goldband, glazura, CO, instalacje
wodno - kanał. Tynki, okna, drzwi, malarskie - 504 288 092

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA

Remonty - renowacje drzwi, futryn, okien, schody, montaż
podłóg, panele renowacje mebli antycznych, kompleksowa
hydraulika - 512 441 518

Korepetycje z języka angielskiego - tłumaczenia - 785
970 229

Remonty - wykończenia, a także drobne naprawy i prace
porządkowe - 506 140 865

Angielski - korepetycje, gimnazjum, przygotowanie do matury, z
możliwością dojazdu do ucznia - 663 369 045

Remonty- wykończenia, gładzie, tynki, płytki, panele, regipsy - instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi okien - 518 854 126

Angielski - lekcje - profesjonalnie, wszystkie poziomy, również dla
firm - możliwość dojazdu do ucznia - 602 800 090

Remonty kompleksowo - profesjonalnie, solidnie, szybko i w
konkurencyjnych cenach. Darmowa wycena, darmowe porady.
- 608 026 379

Angielski korepetycje - Studentka 4 roku Uniwersytetu
Wrocławskiego udzieli lekcji angielskiego dla dzieci, młodzieży i
dorosłych - 883 610 003

Remontyłazienek - regipsy, gładzie, zabudowy, sufity podwieszane,
tynki, malowanie i wiele innych - 506 623 977

Język francuski - tłumaczenia i korepetycje, wszystkie poziomy
zaawansowania, również nauka od podstaw, materiały gratis 606 505 009

Remonty mieszkań - domów, kompleksowo - tanio, solidnie
- 502 215 803
Remontymieszkań - malowanie gładzie regipsy panele. Inne prace
remontowe - 666 929 532
Remonty mieszkań - renowacje drzwi, futryn, okien, schody, montaż podłóg, panele, renowacja mebli antycznych - 502 284 598
Remonty mieszkań, gładzie, regipsy - 501 013 010
Serwis naprawa, przeglądy, czyszczenie; junkersów, kuchenek,
pieców CO: (gazowe, olejowe, na drewno, na miał węglowy) tanio,
szybko, solidnie. Złota rączka? Nie! Prawdziwy profesjonalista
- 603 237 605

Język niemiecki - korepetycje indywidualnie lub w małych grupach,
możliwy dojazd - Jelenia Góra i okolice - 724 530 665
Korepetycje - oferuję pomoc w nauce języka niemieckiego
(poziom podstawowy i rozszerzony) oraz angielskiego (poziom
podstawowy). Zapraszam - 506 481 118
Korepetycje z matematyki - w centrum Jeleniej, miła atmosfera,
również małe grupy - zapraszam - 500 101 667
Nauka języka angielskiego - na wszystkich poziomach, miła
atmosfera i indywidualne podejście do uczącego się. 25 zł./h,
zapraszam - 508 584 437

Solidne remonty - mieszkań, łazienki kompleksowo.Tanio i solidnie,
konkurencyjne ceny - 783 203 200
Stany surowe - domy pod klucz, adaptacje strychów, poddaszy,
stodół i inne, ceny ustalane indywidualnie - 698 659 672
Świadectwa energetyczne - dla budynków i lokali mieszkalnych
oraz usługowych, a także audyty energetyczne wykonam tanio i profesjonalnie. Posiadam uprawnienia ministerstwa - 660 408 360
Tynki gipsowe - i wapienno cementowe regipsy, gładzie, docieplenia,
panele, płytki, rozsądne ceny - 723 930 278
Tynki, dachy papowe - Kompleksowe naprawy dachów krytych
papa. budynki mieszkalne, hale, magazyny, garaże. DOCIEPLENIA
Tynki MAJSTER TYNK - dystrybucja - 603 300 365
Układanie paneli - podłogowych i ściennych - 513 194 392
Usługi brukarskie - doświadczenie - 609 136 364
Usługi budowlane - regipsy, gładzie, glazura, panele, malowanie
- 607 961 108

Prezentacje maturalne - MATURA nie masz czasu na pisanie
pracy? Była polonistka Cię wyręczy - konspekt plus praca 150-200
zł. Czas oczekiwań ok. 2 tygodnie - 696 528 752

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny - wesela z akordeonem oraz inne imprezy
okolicznościowe - 609 563 928
Muzyczny duet - wesela, bankiety, dancingi - 609 851 863
Pogotowie muzyczne - Szeroka oferta usług muzycznych
od małych przyjęć, wesel, aż po festyny na wolnym powietrzu
KOLMUZ - 609 299 524

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

Zespół „Pieszczochy” - wesela, zabawy, dancingi, imprezy
okolicznościowe - bogaty repertuar - 604 186 987
Zespół Muzyczny Topaz - profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie wesel, studniówek imprez okolicznościowych.
E-mail:zlukasiak@op.pl Zapraszamy - 693 295 832
Zespół muzyczny Ultimatum - wesela, imprezy firmowe, karaoke!
Zapraszamy na przesłuchania na żywo! - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509
677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą - 509 677 906
Pielęgniarka zaopiekuję się starszą osobą - dyspozycyjna
- 075 64 33 036, 509 850 678

Domowe naprawy telewizorów - Domowe naprawy telewizorów
- 721 009 695
Grafik Komputerowy na zlecenie - obróbka zdjęć, banery, reklamy,
przygotowanie loga - 505 789 329
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 elektryczne - automatyka i pomiary elektryczne
- 663 719 490
Instalacje elektryczne - szybko, solidnie - 607 339 582
Kredyt dla każdego - BEZ BIK-u, 100% przyznawalności - 783
299 989

Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, również całodobowo
- 513 571 537

Małe i średnie firmy - Reklama dla firm. Ulotki reklamowe, wizytówki,
strony WWW. Na terenie Jeleniej Góry i okolic kolportaż ulotek
do skrzynek pocztowych mieszkań i domów. Tanio i skutecznie!
- 883 777 085

Doświadczonamama - z głową pełną ciekawych pomysłów
zaopiekuje się Waszą pociecha najlepiej u siebie. Gwarantuję
dobre warunki i radość waszego dziecka - 889 364 007

Mąż nie ma czasu, jest zapracowany? - Nie ma czasu na naprawy?
Od tego jestem ja - maż zastępczy gotów wszystkiemu sprostać zadzwoń - 513 194 392

Jeśli szukasz niani - przy której twoje dziecko będzie bezpieczne i
kochane to właśnie ja - 796 956 639

Miałeś kiedykolwiek wypadek??? - Może należy ci się odszkodowanie! Zadzwoń!! Napisz!! Pomożemy je uzyskać! - 508 841 459

Para szuka pracy - przy opiece nad osobami starszymi w Niemczech od zaraz byleby pracować razem. Posiadamy doświadczenie,
pracowaliśmy jako opiekunowie - 501 270 592

Montaż bezlistwowy - blatów kuchennych - tanio - 508 117 614

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok sądu, budynek
NOT – alakow@onet.eu lub 601 837 677
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
Księgowość - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową
obsługę firm - 782 020 635
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 obuwia, klucze - dorabianie kluczy domowych i
samochodowych, naprawa obuwia, awaryjne otwieranie zamków.
Ekspresowo i tanio! - 793 687 758
Ośrodek Wczasów Przedwiośnie - organizuje: wesela, komunie,
chrzciny, oraz wszelkie imprezy okolicznościowe - 606 479 476
PC Serwis - naprawa, konserwacja, modernizacja komputerów.
Odzyskiwanie danych, itp. Dojazd do klienta Jelenia Góra i okolice.
- 794 373 768
Pieczenie ciast domowych na zamówienie - 509 477 723
Po włamaniu - zabezpieczenie mienia po włamaniu, wymiana
zamków naprawa drzwi, wstawianie krat na przyszłość - wystawimy fakturę dla ubezpieczyciela. Pogotowie awaryjne - złota
rączka - 500 505 002
Podnoszenie zapadniętych pomników - układanie kostki z granitu
przy pomnikach - 506 541 869
Pogotowie komputerowe - naprawa, modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub firmie Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 695 299 500
Pomiary, pomoc w odbiorach - dla Energia Pro, instalacje
elektryczne - 605 458 999
Pomoc domowa - 15 lat praktyki. Pomogę posprzątać, ugotuję,
zrobię zakupy - 724 085 009
Pranie dywanów - sprawdzonym i profesjonalnym systemem firmy
Kirby. Tanio, szybko i solidnie - 607 112 385
Pranie dywanów, wykładzin - tapicerek meblowych i samochodowych. Tanio, dokładnie - profesjonalnie. Podciśnieniowo środkami i
maszynami firmy KARCHER - 601 566 508

Zrobię dowolne strzemiona zbrojarskie - montaż zbrojenia trudnego
technologicznie - 691 301 867

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów tapicerki - meblowej i samochodowej środkami
sprzęt Karcher - 602 741 924
Sprzątanie mieszkań - biur, klatek schodowych - 512 587 266
Sprzątanie mieszkań, biur - klatek schodowych. Opieka nad
nagrobkiem jednorazowa, całoroczna - 782 370 890

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk – 075 75 182 55,
607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe – super ceny, co szósty przejazd
gratis – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe – 075 75
182 55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy środkowe – Esen,
Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice – super ceny – 075 75
182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe
Niemcy od 99 zł. do 160 zł. – miła obsługa, komfortowa jazda,
auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adresbez 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
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice - F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Oferujemy usługi transportowe - przewożenie aut z zagranicy,
materiałów budowlanych oraz holowanie - 667 360 734

Profesjonalne filmowanie - imprez okolicznościowych 517 742 764

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

Usługi transportowe - DO 1,5T. Powierzchnia załadunkowa 4m
x - 501 630 704

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

Serwis naprawa, przeglądy, naprawa, czyszczenie: junkersów,
kuchenek, pieców co: (gazowe, olejowe, na drewno, na miał
węglowy) tanio, szybko, solidnie. Złota rączka? Nie! Prawdziwy
profesjonalista - 603 237 605

Współpracę podejmę - dysponuje busem VWT4 dyspozycyjny
bez nałogów, uczciwość - 600 721 484

Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT - 075 76 72 773, 603 646 803

Spawanie metoda TIG - aluminium, stali nierdzewnej oraz innych
metali kolorowych - 504 029 321

Wykonam naprawę zegarów starych, ściennych, różnych
firm. Duży serwis części zamiennych - solidnie i tanio - 075
74 622 33

Studnie wody pitnej - kopane ręcznie, czyszczenie, pogłębianie,
szukanie wody - 693 863 506

USŁUGI
ZDROWIE URODA

Naprawa pralek i sprzętu AGD - Dariusz Simoniuk - ul:
Karłowicza 25, zakład czynny PN-PT 10-17, SB 10-13 - 075 64
21 598, 603 835 483
Naprawa telewizorów oraz montaż anten satelitarnych
- 721 100 695

Karcher – podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka samochodowa – 075 64 203
15, 609 600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia – 695 133 584
Renowacjamebliitapicerstwo.Antykiiwspółczesneuklienta
i w pracowni - 504 476 123
Ciesielstwo, stolarstwo, drzwi, balkony, ogrodzenia, altany,
meble ogrodowe, schody, więźby dachowe - 695 334 331

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

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

Fotografia ślubna - wolne terminy, atrakcyjne ceny - 697
697 594

Ave Maria na trąbce - 609 299 524

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)

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

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

LENA

Usługi budowlane - tynkowanie, gładzie, panele, regipsy i inne
nowoczesne technologie, 25 lat doświadczenia, konkurencyjne ceny,
firma MERPOL - 510 172 890

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

After wedding party - organizacja imprez - 661 717 183
Alarmy - montaż, serwis, doradztwo. Szybko, tanio i profesjo
- 724 521 429
Anteny satelitarne - montaż, regulacja - wszystkie platformy!
Solidnie - 506 623 977
Anteny serwis - CS-MONT montaż zestawów TV-SAT, anteny
naziemne, instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż, telewizja N, TV
na kartę info@csmont.pl - 792 859 985
Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej
- 601 837 677
Chcesz wyciąć drzewo - nad liniami lub przy budynku? Zobacz
profesjonalistów z pozwoleniem w swoim żywiole - 695 375 687

Tipsy przedłużanie paznokci - ze zdobieniem 50 zł. Gabinet w
centrum - zapisy telefonicznie - 500 052 695
Wykonam makijaż okolicznościowy - ślub, studniówka, dojazd
do klientki - 505 020 819

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV lub
innych rzeczy metalowych, własny transport i świadczę usługi
transportowe - Benz 310- 605 726 890
Przyjmę szczeniaczka yorka - 605 516 602
Oddam alufelgi do Landrowera - Defender/dikowery - 516
200 030
Oddam komplet wersalka + fotel - transport we własnym zakresie
- kontakt po godz. 15 - 501 259 746
Oddam lodówkę z zamrażalnikiem - wysokość 1m - 516 200 030
Przyjmę meble, szafę dwudrzwiową, wersalkę, szafki kuchenne
- 722 148 741
Przyjmę biurko i komputer- 607 755 953
Przyjmę każdą kwotę pieniężną - 796 188 656
Przyjmę opał - matka samotnie wychowująca 3 dzieci w tym jedno
niepełnosprawne przyjmie opał oraz każdą pomoc - 883 755 680

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Zużyte akumulatory - również pojedyncze szt. własny
odbiór - 601 555 394
Autozłomowanie za darmo - lub niedrogo odkupię każde.
Własny TRANSPORT - 661 519 540
KasacjaSkupAut - skupujemy samochody osobowe, dostawcze,
w całości na części, zaświadczenia do wyrejestrowania i ubezpieczalni
odbieramy własnym transportem - 796 913 718
Każde auto całe - powypadkowe za gotówkę - 889 829 776
Każdy samochód do 500 zł. - może być bez opłat, uszkodzony,
niesprawny. Posiadam własny transport. Odpisuje także na
SMS - 504 554 515
Kupię auto automat - do 11000 tys. - 503 123 616
FirmaPodol - auto oferuje skup aut za gotówkę, całe i powypadkowe,
posiadamy własny transport, auto-laweta do 1700kg z wyciągarką
elektryczną do 3.6t. - 608 382 458
Skup aut - całe i powypadkowe, angliki, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Skupaut - gotówka od ręki - każde, dostawcze, ciężarowe, specjalne,
autolawetę, maszyny rolnicze - ciągniki, całe, powypadkowe, uszkodzone, angliki, wszystkie roczniki bez wyjątku. Odbieram własnym
transportem - 604 899 303,698 707 299
Skup aut za gotówkę - całe i powypadkowe, osobowe i dostawcze
z lat 1993-2009 zawsze aktualne - 664 200 250
Skup tanich aut - tanio uszkodzone - bez opłat, stare auta i ciągniki
rolnicze - 506 384 694
Zderzak tył Mondeo 1 - oferty z ceną proszę SMS -em - 602
741 924

FELGI
KUPIĘ

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

Alu felgi BMW 3 - z oponami lub nie - 796 996 694

35 zł. tipsy żel - Gabinet Kosmetyczny w Centrum. Dobra jakość w
dobrej cenie. Proszę o zapisy telefoniczne - 517 171 414

Dojazdówka 4x100 et 40 - Renault otwór najlepiej 60 mm może
być mniejszy albo większy - 601 874 603

Szycie firan i zasłon - aranżacje okienne. Kiepury 60 - 783
746 977

Body - Gym siłownia - zapraszamy do nowo otwartej siłowni w
Cieplicach - wjazd od ul. Sobieszowskiej (teren byłego szpitala)
- 693 009 233

Opony - letnie lub zimowe o rozmiarze 185/70R14 lub 195/65R14
- 663 568 450

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

Centrum masażu - „ALIMAR” - skuteczna metoda leczenia chorób
kręgosłupa min: rwy kulszowej, reumatyzmu, zapalenia korzeni
rdzeniowych, zapalenia stawów, korekta - skrzywień kręgosłupa,
usuwanie bólu - 505 074 854

Ślusarstwo - 663 393 415

Dietetyk - Nadwaga, depresja, stres. Dietetyk zaprasza. Umów
się na spotkanie i pozbądź się problemów. Na terenie Jeleniej Góry
dojazd do klienta - 883 777 085

4 opony letnie - wymiary 13-165-70 za 200 zł. - 501 082 183

Fryzjerka - profesjonalnie: koloryzacja włosów, strzyżenie,
stylizacja - zapraszam - 506 190 702

Alufelgi 16 firmy Rial - do Bmw oraz oryginalne felgi 14 do
Peugeota 306 z kompletem śrub - 661 901 755

Masaż hawajski lomi lomi - dojazd do klienta - Krzysiek - 661
014 771

Opony 185/70 R13 - tanio - 514 277 068

Szafyzabudowa wnęk garderoby - producent mebli na zamówienie
zaprasza do naszego punktu handlowego w Jeleniej Górze Wolności
29 SZAFY KAREN - 500 452 760
Szybkapożyczka w domu klienta - raty miesięczne Stara Kamienica
i okolice. Piechowice - 783 706 358

Wodomierze i legalizacja - szybko tanio i kompleksowo. Partner
firmy WODNIK plombujemy i wyręczamy z formalności legalizacji.
Krótkie terminy realizacji. Jelenia Góra - 500 505 002
Wykonam schody drewniane - samonośne. Projekt wycena oraz
montaż - 605 091 276
Wypożyczalnia zastawy stołowej - chrzciny, urodziny, imieniny,
komunie, wolne terminy - 516 825 996
Wyrób i montaż obróbki blacharskie - standard z katalogu lub
dowolne w tym stylowe i historyczne rynny i haki - 691 301 867
Złamałem rękę - potrzebna pomoc - 1-2. godz. dziennie - studentka, uczennica - 510 456 087

Masaż, sauna, laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia,
ultraterapia, rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacustic
- migrena, depresja, nerwica - 600 106 329
Rehabilitacja - z dojazdem do domu pacjenta. Jelenia Góra
i okolice - 781 584 226

Opony 16 - 2 szt. 215/65/16 uniwersalne lub letnie - 504 172 553

FELGI
SPRZEDAM

Opony z felgami 195/65R15 - zimowe 400 zł - pasują do
A4 - 605 731 989
Opony zimowe firmy Kleber - 13” 175 w bardzo dobrym stanie
- 504 746 526
Używane Opony 235/75 R15 105T - m+s GoodYear - tanio
- 514 277 068

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Audi 80, 1.8 benzyna, 1991 rok, auto po wypadku, uszkodzony
tył - 798 874 097
Części z demontażu - tanio VW Passat, Golf, Skoda Octawia,
Turan - 696 594 665
Audi 80 B4 - zadbana, 1,9 TD 1993 rok, w stanie bardzo
dobrym, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, komplet
opon - 695 376 452
Bmw 520i - 1997 - stan bdb., 4pp, abs, asc, klimatyzacja,
banan skóra, stan bdb., po serwisie 18499 (do negocjacji)
- 782 779 997
Fiat Cinquecento 704 cm3 - rok 1997, ważny przegląd i OC,
komplet kół zimowych, cena 1750 zł. - 666 054 127
Ford Galaxy - rok - 1996 za 10800 PLN - 503 123 616
Ford Probe 93 rok - 2.5 v6 - najlepiej w całości - 501 259 736
Mercedes 124 - E 320 - kombi 94 rok produkcji, lpg, wtrysk
srebrny metalik, tanio automat pełna elektryka do uzgodnienia - 504 201 580
Motorower Los 2007 rok - przebieg 4500, stan bdb. 2200
zł. - 785 047 559
Passat B3 91 rok 1.8l, - zadbany, blacharka bez korozji, centralny zamek, wspomaganie, przegląd do 15.01.11, opony letnie
i zimowe, jasna welurowa tapicerka - 505 113 221
Części - maski tylne, klapy, zderzaki - drzwi błotniki, wzmocnienia czołowe - Audi, Skoda, VW, Opel, Peugeot, Nissan Micra
- nowe modele, tanio - 663 845 873

306508. C2 rok 2008 rok -XI - 1,1 benzyna, tylko 9 tys. km - 4 x airbag,
ABS, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby
i reflektory, alarm, regulowanie kierownicy, stan idealny (możliwa
zamiana na tańszy) cena 24 tys. - 502 297 240

306422. 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

307557. 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 11900 - 509 669 437

305691. 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

305519. Citroen Berlingo - 2005 rok, HDI 2.0 90KM, 125 tys., multispeace, serwisowany ASO, II właściciel, faktura VAT, homologacja
ciężarowy 23.456 PLN netto + VAT - 605 458 999

305402. 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

307687. Citroen Berlingo 99 rok - 1.8 benzyna, 2 airbagi, elektryczne
szyby i lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, zadbany, stan bdb.,
zarejestrowany. Cena 9.200 zł. do uzgodnienia lub zamienię na
tańsze - 783 032 842

305311. Golf 2 - 1.3 - w stanie b. dobrym, blacha bez rdzy, silnik OK.
Bardzo ekonomiczny. OC do lipca, przegląd do października. Opony
zimowe. Nie wymaga wkładu finansowego - 601 622 102

306081. Citroen Jamper - 2005 - 88 tys. 2.8HDI 130KM stan idealny
możliwość kredytowania, cena 34900 + VAT - 501 035 988
308272. Citroen Xantia z Niemiec - rocznik 1993, posiada elektryczne
szyby (4) i lusterka. Multifunkcyjna kierownica, odpalany po wpisaniu
kodu. Nowe opony, sprowadzone, do opłat 1200 zł - 504 623 454

307612. Golf 3 - 1,8 benzyna( 90KM), 1995 rok,198 tys. km, 3 drzwi,
bordowy, garażowany, zarejestrowany, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, immobilizer, 2x airbag, tapicerka welurowa, wspomaganie kierownicy 4500 zł. GG5242465 - 697 555 366

307664. Clio 1.2 LPG - super stan - BRC, zarejestrowane, opłacone,
cena 3000 zł. - 507 930 010

307593. Golf 3 - 1.8, 1993 rok wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, centralny zamek - 798 899 304

308163. Daewoo Tico - zarejestrowany, rok 98, pojemność 800
benzyna, c-zamek, elektryczne szyby, bez korozji, ekonomiczny,
cena 2500 - 604 899 303/698 707 299

307547. Golf 3 - 1.9 diesel,203 tys. przebiegu, ospojlerowany, autoalarm, centralny zamek, stan bardzo dobry, wymienione sprzęgło,
ważne OC i przegląd. cena 4200 zł. (do negocjacji) - 723 529 406

305507. Escort 1.8 diesel - 2200 zł. - z ważnymi opłatami, na chodzie,
do małych poprawek blacharskich - 696 035 809

305822. Golf 3 - 1993/94 -1.6 benzyna, b.dobry, stan wizualny i
techniczny, wspomaganie kierownicy, RO wnętrze zadbane - 603
182 814

305793. Fiat 166p - pojemność 1000, brak przeglądu, cena 1000
zł. - 792 617 599
306218. Fiat Brava 1.4 12v - 1.4 12V. Auto po wymianie wszystkich
płynów, rozrządu. Stan techniczny bardzo dobry. Auto nie wymaga
żadnego dodatkowego wkładu finansowego. Cena samochodu 5800
zł. Podlega negocjacji - 665 528 708

305267. 125 P - dla kolekcjonera - 3500 PLN, 1983, 68 tys. km, dla
kolekcjonera, cena ostateczna - 782 779 997

305728. Fiat Brava 1.9 TD - zielony metalik, rok prod.1997, 4
x elektryczne szyby, 2 x airbag, ABS, klimatyzacja (sprawna),
elektryczne lusterka, zarejestrowany, stan idealny. Cena 8900 zł do
negocjacji - 605 915 882

308238. A3 - 1997 rok, 17´alusy z dobra opona, 4 zimowe opony na
feldze, DVD, skóra, elektryczne szyby + szyberdach, brak klimatyzacji
i OC - 797 199 315

307189. Fiat Bravo 6500 zł. - 1996 rok, 1.4L 80KM, 138 tys. km,
airbag, Radio + zmieniarka, Wspomaganie, ważny przegląd i OC,
cena 6500 (możliwa zamiana) - 792 661 611

306795. Audi 80 GT B2 - 86 rok, pojemność 1.8, instalacja gazowa,
centralny zamek, alufelgi, opony letnie i zimowe, sportowy tłumik,
przyciemnione szyby, po wymianie rozrządu, płynu hamulcowego,
chłodniczego - 781 240 217

307681. Fiat Cinquecento 600 zł. - 700 ccm, rok 1996, uszkodzony
prawdopodobnie przegub w skrzyni, na chwile obecną brak OC i
przeglądu, autko zadbane, brak korozji - 694 518 216

308243. Audi A3 - 96, 1,6 benzyna, ABS, airbag, elektryczneszyby, lusterka i szyberdach, centralny zamek - autoalarm, kolor
niebieski, zarejestrowany, zadbane - sprzedam lub zamienię na
VW Golfa - 663 260 168
306796. AudiA3 - 97, 1.6, stan bardzo dobry możliwość kredytowania
oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej, cena
15900 - 501 035 988
307812. Audi A3 131 km - uszkodzone z 2001 roku, uszkodzony
przód, auto jeździ, silnik i zawieszenie ok., poduszki ok. nowy
rozrząd, cena 18000 do negocjacji, ubezpieczone i zarejestrowane
- 504 436 072
307107. Audi A4 - 1,9 tdi 95 rok - ABS,2 x airbag, immobilizer, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka. Skórzana tapicerka.12.500 zł lub zamiana - 517 799 703
306276. Audi A4 - auto jest z roku 2001/2002 ksenon, nawigacja,
klimatronic, zarejestrowane w kraju stan b.dobry po wymianie
rozrządu - 607 899 685
308176. Audi A4 - stan dobry, czyste wnętrze przebieg 169 tys.
1997 rok, pojemność 1.8, elektryczne szyby, usterka, klimatyzacja,
centralny zamek od maja 2009 zarejestrowane w kraju, cena
10.500 - 787 175 953
307688. Audi A4 kombi 11.5 tys. - 1.9 TDI, rok 97, czerwony, cena
11.5 tys. do opłat - 515 206 246
308159. Audi A4 LPG - zarejestrowany, ważne opłaty, centralny
zamek, pilot+ alarm, wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, 2
x poduszka, elektryczne szyby i lusterka, bez korozji, blacha ocynk,
reflektory po liftingu, rok 95, pojemność 1.8 + gaz sekwencja, cena
12100 - 604 899 303/698 707 299
307883. Audi B4 1,9 TDI - w dobrym stanie 90 KM, przebieg 280 000,
pełna elektryka szyby + szyberdach klimatyzacja, ważny przegląd i
OC auto posiada hak - Podgórzyn - 602 725 853
307262. Bmw 320 D - stan techniczny jak i wizualny idealny, możliwość kredytowania, cena 32900 - 501 035 988
307670. Bmw 320 E36 - 1992 rok, sedan, centralny zamek, autoalarm, alufelgi 17”, sprowadzony, do opłat - 695 989 554

305756. Fiat Cinquecento 700 - 1995 - elektryczne szyby, uchylne
tylne, szyberdach, radio, opony w dobry stanie, wymieniony rozrząd
+ filtry. Ważne OC i przegląd. Cena 1600 - 793 084 303
305790. Fiat Scudo diesel - 1997 rok, 219000 km, wspomaganie,
centralny zamek, elektryczne szyby, poduszki powietrzne, stan
bardzo dobry, zarejestrowany, tanio, nowe klocki hamulcowe Lubań,
eksploatowany w Niemczech - 790 215 333
307690. Fokus - 21 tys. - kombi, rok 2005, 1.8 diesel, srebrny, do
opłat - 515 206 246
307091. Ford Escort - diesel 1.8 - kombi, 1995 rok, 199 tys. km, alufelgi,
centralny zamek, szyber dach, welurowa tapicerka, stan dobry, cena
3300 do negocjacji - 075 64 34 028
305604. Ford Escort - Ford Escort - 885 133 722
306055. Ford Escort - sprzedam lub zamienię, rok 96, składak, alarm
szyberdach, alufelgi, brak OC, przegląd, nowy - 726 471 580
305721. Ford Escort 1.4 - hatchback rok 94, przebieg 106 tys. pojemność 1,4 benzyna, alufelgi, radio CD, OC i przegląd aktualne. Auto
bardzo zadbane. Cena 4000 zł. do negocjacji - 694 243 797
307950. Ford Escort 1.4 - rok 1995, 155000 km, ważne OC i przegląd,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy,2x poduszka powietrzna,
szyber dach, halogeny, cena 3500 zł. do negocjacji - 790 635 463
306068. Ford Escort kombi TD 1.8 - 97 rok - pierwsza rejestracja
98 rok, w PL od 2008 roku, klimatyzacja, hak, elektryczne szyby, ro,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ważne OC i przegląd.
Cena 5400 zł. Sprzedam lub zamienię - 691 335 772
308144. Ford Eskort - 1992, 1,3, centralny zamek, szyber dach,
przyciemnione tylne szyby, ważny przegląd i OC, cena 1100
zł. - 725 865 512
305689. Ford Fiesta - 1991 rok, 1,4 stan bdb. igła + komplet opon
zima lato - 607 112 385
307882. Ford Fiesta 600 zł. - 1.1 kat. - 91 rok, OC do marca 2010,
przegląd do grudnia 2010.rok, auto nie pali, a ja nie mam czasu
by do niego zajrzeć, możliwość zakupu dodatkowych części +
gratis - 792 224 740

306080. Bmw 320D - 2003 150KM stan techniczny jak i wizualny
bardzo dobry, cena 34900 - 501 035 988

306816. Ford Focus - 2003, 1.6, stan idealny, możliwość kredytowania
oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej, cena
20900 - 501 035 988

308166. Bmw 520i - 2.0l z 1989 roku. Stan bd. w komplecie alufelgi
z letnimi oponami. Możliwa zamiana na mniejsze auto. Rozpatrzę
pozostawienie sprzętu audio firmy Blaupunkt tuba + wzmacniacz.
Cena 4500 zł. - 791 054 631

305251. Ford Focus 2001 rok 1.8 tddi - przebieg 189 tys. 5 drzwi,
granatowy, klimatyzacja, elektryka, centralny zamek wspomaganie kierownicy, zadbany, czysty środek, zarejestrowany 15500
zł. - 607 240 585

305933. Bmw 520i - E39 - 2.0 150 km, 4 pp, ABS, asc, klimatyzacja,
banan skóra, szyber, elektryczne szyby, tempomat, ksenon, po
serwisie, stan bdb. 18499 PLN/do negocjacji - 782 779 997

307009. Ford Mondeo - 2004 rok - 2 litry, diesel, 130 koni, 6-biegowa
skrzynia, kombi pełne wyposażenie, stan idealny - 609 437 664

306614. Bmw 525 - 2750 zł. - elektryczny szyby, lustra, wspomaganie,
ABS, centralny, klimatyzacja, komputer, zarejestrowana, opłaty do
07.2010, cena 2750 zł - 507 930 010
308275. Bmw E34 na części - 525 BENZYNA + LPG. 4x szyby ,
szyber, ABS , komputer, klimatyzacja, centralny zamek, wymienione
tarcze przód + klocki, wydech, przednia szyba , rozrząd. Uszkodzona
fotele kapitańskie - 601 542 120
306045. Bmw E36 comact - rok 97, pojemność 1.6 benzyna,
c-zamek, 2 x poduszka, elektryczne szyberdach, wspomaganie
kierownicy, bez korozji, czyste wnętrze, zarejestrowany, cena 8600
- 604 899 303/698 707 299

305509. Golf 2 - 1.3 gaz 650 zł. - w całości lub na części - 696
035 809

306833. Ford Mondeo - 2006, 2.0TDCI, stan techniczny jak i wizualny
idealny, możliwość kredytowania oraz sprawdzenia auta na dowolnej
stacji diagnostycznej - 501 035 988
305629. Ford Mondeo diesel - 2.0 TDCi 115 km, 2005 rok, serwisowany do końca, bogata wersja klimatronic, 6 airbag, oryginalne szyby,
bezwypadkowy - 504 154 873
307970. Ford Mondeo kombi 2004 rok - 2.0 TDCI (130 KM) - 154000
km 6 bieg, ABS, ESP, klimatronik, podgrzewane szyby przód i tył,
podgrzewane fotele, elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie
kierownicy, duża nawigacja, halogeny, 6 poduszek powietrznych
- 603 589 163

305920. Golf 3 1.4B - 2800 zł - 1992 rok, cena 2800 zł. - 794
015 164
306325. 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 SMS y - 663 250 554
307014. Honda Civic tuning - piękna i oszczędna po remoncie całego
zawieszenia lub zamienię na busa - 508 905 891
305926. Honda CRF 450R - rok 2003 - 792 083 288
306794. Honda CRV - 98 rok - 2.0 130 KM, stan idealny, możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej, cena 18900 - 501 035 988
305997. Hyundai Pony - zarejestrowany, 4 x elektryczne szyby,
c-zamek, sprawny technicznie, ważne ubezpieczenie, rok 92, pojemność 1.4 benzyna, cena 1600 - 604 899 303/698 707 299
305318. Iveco kontener - Eurocargo 1994 rok - 502 245 444
308150. Kaski Cross Enduro - 2 kaski na crossa nowe, nieużywane,
jeden jest srebrny, a drugi jak na zdjęciu, cena 150 zł - 607 755 953
305437. Kia sportage 96 rok - 2.0 + gaz - elektryczne szyby, lusterka,
centralny zamek, alarm, wspomaganie, nowe opony plus letnie, cały
ocynk, 4 biegi terenowe zamienię na tańszy z dopłatą lub za gotówkę.
8000 zł. - 664 921 397
306631. 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
306751. Man 8-163 - wywrot z HDS 1998 zarejestrowany w Polsce
moc 163 KM zaczep - 608 299 984
307354. Mazda 121 - w pełni sprawna technicznie, otwierany dach,
blachy pełen ocynk, przegląd, OC, przebieg 211 tys. Cena tylko 1800
zł. Polecam, bo warto. - 696 428 506
307418. Mazda 626 - 2.0 TD - 94 rok - bordowa, elektryczne szyby,
elektryczny szyberdach, elektryczne lusterka, centralny zamek,
alarm. Przegląd do 12.201, alufelgi, komplet opon zimowych, cena
5300 zł. - 791 460 310
305999. Mazda 626 - zarejestrowany, pojemność 2.0, benzyna, rok
95, 4 x elektryczne szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy,
tempomat, 2 x poduszki, cena 1800 - 604 899 303/698 707 299
306957. Mazda 626 kombi - 98 rok, pełne wyposażenie oprócz skóry.
Stan bdb. Do opłat. Cena ostateczna 8500 tys. - 504 727 202
305463. Mercedes 124 gaz ideał - 1990 rok, kombi, ABS, poduszka
powietrzna elektryczne szyby, lusterko, ASD,SRS, wspomaganie
kierownicy, Webasto, elektrycznie domykanie klapy, nowe opony
zimowe, zawieszenie NIVO. Cena 6900. Stan BDB. - 609 078 282
307408. Mercedes 190 - 2.6 - 160 km - w bardzo dobrym stanie
technicznym, posiada przerysowanie na lewym boku, uszkodzona
pompa wspomagania. Cena 6500 zł. - 501 038 270
305593. Mercedes 208 D - 1994 rok - 2.3 diesel, nowe opony zimowe
i akumulator, silnik igła, okazja 4500 zł. - 661 296 179
305315. Mercedes E 290 sedan - 1996 rok, zarejestrowany, do
poprawek kosmetycznych - 502 245 444
306661. Mercedes Vito, oszklony - 97 rok, 2.3L., 269 tys. km, ASR,
ABS, alufelgi, radio elektryczne szyby, centralny zamek, 2x Air Bag,
wspomaganie, szyberdach. ważny przegląd i OC, l 11900 zł. (możliwa
zamiana na osobowy) - 792 661 611
305890. Mini Cross 125 cm - pilnie sprzedam lub zamienię - hatchback
z dopłata z mojej strony - email Arturo_913@o2.pl - 722 289 402

307319. Seat Cordoba - 2005, 1.9TDI, stan dobry, możliwość kredytowania oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej,
cena 24900 - 501 035 988

Escort 96 rok - składak combi + LPG wspomaganie, centralny
zamek gaz w kole zapasowym do niewielkich poprawek - 793
543 796

306035. Nissan Serena - zarejestrowany, przegląd do października,
rok 96, pojemność 1.6 benzyna, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, poduszka powietrzna, 2x szyberdach, dodatkowe
nadmuchy na tył, bez korozji, zadbany, cena 4800 - 604 899
303/698 707 299

305417. Seat Ibiza - 93 rok produkcji - 1,8 - 260 tys. przebieg,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
cena 2400 zł. - 665 944 328

Escort mk7 - 95 rok 3100 zł. - centralny zamek, Immobilizer,
kolor granat metallik, 2 x poduszka powietrzna, radio CD MP3,
wspomaganie kierownicy, podgrzewana przednia szyba - zadbany
1,6 benzyna. OC DO czerwca - 3100 zł. - 697 104 455

306239. Omega - 2,3 TD - stan dobry, ważne OC i przegląd, cena
1500 - 889 453 384
306815. Opel Astra - 2002 1.7DTI, stan bardzo dobry, możliwość
kredytowania, cena 18900 - 501 035 988
305453. Opel Astra II - 1,7 TD - 1998 rok, przebieg 186 tys., stan
bardzo dobry, cena 9100 zł. - 508 492 100,50 949 4912
307645. Opel Calibra 2.0 16v - cena 4000 do negocjacji, stan dobry,
bogate wyposażenie, badania i opłaty do 09-2010r. Możliwa zamiana
na skuter lub diesla - 661 717 183
307704. Opel Kadett - 89 rok - 1,4 pojemność, samochód jest w
bardzo dobrym stanie jak na swoje lata posiada ważny przegląd i
OC, cena 1350, Karpacz - 503 984 663
308138. Opel Tigra - zarejestrowany, ważne opłaty, klimatyzacja,
elektryczne szyby, wspomaganie, alufelgi, bez korozji, zadbany, rok 96,
pojemność 1.4, cena 5500 - 604 899 303/698 707 299
307320. Opel Vectra - 2000, 1.8, stan dobry, możliwość kredytowania
oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej, cena
12900 - 501 035 988
305705. Opel 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? Od 2005 roku w kraju. Niewybite! Książka
serwisowa - 882 491 671
306826. Opel Vectra - 96 rok, 1.6 stan bardzo dobry, możliwość
kredytowania, cena 9900 - 501 035 988
306138. Opel Vectra 2,0 di - 98 rok, 200000 km, klimatyzacja, ABS,
wspomaganie, centralny zamek, tempomat, poduszki powietrzne,
do sprowadzenia, 82 konie, sedan - 790 215 333
306319. Opel Vectra B kombi 1999 rok - zarejestrowany, opłacony
przebieg 206 tys. cena 10000 zł. Stan dobry, pojemność 1,6 V16,
moc 100 KM, klimatyzacja manualna 4 poduszki, hak, welur, czarny,
bez wypadowy - 692 362 943
306327. Opel Vectra C - cena 17000 - srebrny sedan do drobnych
poprawek, 2,2DTi, automat - tiptronic, klimatyzacja, 8 poduszek cena
17000 - 691 279 647
305671. Opel Vivaro 1.9 cdti - 2006 rok,ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobilizer - 698 499 330
306829. Opel Zafira - 2008 1.7CDTI stan idealny, możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej - 501 035 988

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 28 lutego 2010 a od 29 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.

305817. Sharan 2,0 gaz - 95 rok, 2.0 benzyna + gaz, sekwencja,
ABS, 2 airbagi, centralny zamek, szyberdach, halogeny, alarm,
zadbany, polecam. Cena 11.800zl. lub zamienię na tańszy - 783
032 842
307146. Simson - po remoncie, 60c m3, 4 biegi, opłacony, 2000 zł.
lub zamienię na większy np. skuter 125 cm3 - 518 581 783
308185. Skoda Felicia - 1998 - 1,3 MPI + LPG 1998 rok w stanie
dobrym - 509 179 758
305394. Subaru Forester - 99, przebieg 102 tys. Pełne wyposażenie.
Stan bardzo dobry. Cena 12 tys. Do opłat - 504 727 202
307161. Suzuki Baleno 1.3 16v - 98 rok - stan bdb. po wymianie
oleju, rozrządu, zarejestrowany od 1 roku w Polsce - 693 639 889
307383. Suzuki Cross 2005 rok - dr-z 125 full cross, motor w pełni
sprawny, bez wad, pali za 1 razem, cena do dogadania się - GG
7977334 - 722 319 194
307068. Suzuki Vitara X-90 - 1.6 benzyna, 1996 rok, czarny metalik,
chromowe felgi, 4X4, dach ściągany, elektryczne szyby, centralny
zamek. Cena: 10500 tys. - 757 174 718
306694. Vectra 93/94 - stan bdb. - zarejestrowana,1.8 benzyna
- bez korozji, nowy przegląd - stan idealny, cena 4400 do uzgodnienia - 603 183 814
306856. Vectra 97 rok - 1,8 16V 116 KM + GAZ sekwencja, kombi,
nie wymaga najmniejszego wkładu finansowego, elektryczne szyby,
lusterka + podgrzewane, wspomaganie,ABS, poduszka powietrzna
welurowa - 504 377 387
307093. Vento TD - 93 rok - 1.9 turbo diesel, bordowy - 501
726 129
307251. Volvo v 40 2003 - cena 19 000 - 661 036 032
308231. Yamaha wr 400 - 98 rok, 7500 PLN - cena zimowa
- 797 199 315
305496. Żuk - 2.4 diesel - 1900 zł. 96 rok - zarejestrowany i
opłacony do 10 .2010 silnik igiełka, samochód na chodzie, gotowy
do jazdy - 696 035 809

308192. Passat B3 kombi - 91 rok, 1.8l, centralny zamek, wspomaganie, bardzo zadbany, 2.800 do negocjacji - 505 113 221

Audi 80 - 1984 rok, cupe stan bardzo dobry, 2.0 pojemność + gaz
lub zamiana na diesel - 506 384 694

308205. Passat B3 kombi 95 rok - 1.8 benzyna + gaz kombi , hak,
przegląd i ubezpieczenie ważne.Auto na chodzie do małych poprawek, mechanicznych i stylistycznych, 1500 zł. - 790 570 308
307700. Passat B3 sedan 90 rok - 1.8 benzyna, centralny
zamek, alarm + pilot, wspomaganie kierownicy, opony zimowe,
radio, zadbany, przegląd i OC do sierpnia 2010r. Cena 2250
zł. - 724 989 953
306705. Passat B3 z gazem - 91 rok, 1.8 benzyna + gaz, kombi,
czerwony, cena 2400 zł. - 501 726 129
307508. Passat B5 1.8 20v - ABS, climatronic, komputer, alarm,
wspomaganie 4 x airbag, immobilizer, elektryczne szyby +
lusterka, CD z Mp3,c.z, regulowana kierownica, 2 x podłokietniki,
podgrzewane fotele + lusterka, zadbany, garaż, cena 13400
negocjacji - 697 473 200
308211. Passat GT 2.0 16v - klimatyzacja, wspomaganie, ABS,
centralny zamek, alarm, alufelgi, elektryczne lusterka, silnik 2.0
16v 136 koni, badanie techniczne i OC do 08.2010, cena 2500
zł. - 507 930 010
307110. Peugeot 106 - 1995 rok, pojemność 1,1 - 5 drzwiowy,
benzyna + gaz (LPG), centralny zamek, immobilizer, opony letnie
i zimowe, elektryczne szyby. Cena do uzgodnienia. Ważne OC i
przegląd, bezwypadkowy - 697 814 186
308151. Peugeot 206 TD (hdi) - zarejestrowany, rok 2000,
pojemność 2.0 T diesel, 4 x poduszka, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby,ABS, c-zamek + pilot, bez korozji, zadbany, mało
pali, atrakcyjny wygląd, cena 12400 - 604 899 303/698 707 299
306389. 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
306817. Peugeot 306 xr tanio - 5 drzwiowy, ocynk, po opłatach,
pojemność 1.4, cena 3 tys. - 721 631 548

307605. Peugeot 605 + gaz - 1995 rok, okazyjnie tanio sprzedam
- nie odpowiadam na SMS - 695 322 429

SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
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305618. 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

Astra 2 diesel kombi - pół roku w kraju, srebrny metalik, zarejestrowany, ubezpieczenie, centralny zamek+ pilot, autoalarm,
wspomaganie kierownicy, 4 poduszki, klimatyzacja, koła zimowe,
alufelgi z letnimi, bezwypadkowy, nie wymaga wkładu finansowego - 725 120 474

308081. Nexia - 1,5 GL pełen wtrysk, centralny zamek z pilota, RO,
ekonomiczny, przegląd do 04 2010,OC do 08 2010 cena 1900 do
negocjacji - 693 438 997

KONKURS SPA

306127. Seat Toledo - 1.6, 2003, stan bardzo dobry, możliwość kredytowania oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej,
cena 20900 - 501 035 988

306119. Passat - 2001, 1.6 stan idealny, możliwość kredytowania
oraz sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej, cena
24900 - 501 035 988

306283. Peugeot 605 + gaz - 1995 rok - 2,0 turbo E + gaz. Pełna
opcja oprócz skory klimatyzacja, RM, nowe opony zimowe, układ
wydechowy, szyba przednia. Uszkodzony rozrusznik. Cena 3000 zł.
Nie odpowiadam na sms-y. Jelenia Góra - 695 322 429

308281. Nissan Micra 5 - drzwiowa - z 1998 roku, pierwsza
rejestracja w 02.1999 roku, 1,0 benzyna + gaz, aktualny przegląd
i OC, w jednych rękach 8 lat, do delikatnych poprawek. Cena 4500
zł. - 608 498 262
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307656. Nissan Primera p11 - 1.6 16V, gaz sekwencyjny, 1996/1997
rok, immobilizer, autoalarm i centralny zamek z pilotem, hak, dwa
komplety kół, alufelgi 15” - 695 989 554

307307. Mz etz250 - z 1988 roku przebieg 20000 km po kapitalnym
remoncie silnika, oryginalny lakier, pierwszy właściciel, motor opłacony,
zarejestrowany, przygotowany do sezonu - 513 452 845

307484. Nissan Sunny diesel kombi - 94/97, wspomaganie, opony
zimowe, zdrowy nie zgnity, 5l na 100 km, ważny przegląd i OC, do
poprawek klapa z tyłu sprzedam lub zamienię - 691 995 838

22 lutego 2010 r.

305987. Peugeot 806 van - 95 rok, 2.0 benzyna AC i OC opłacone
na cały rok, bogate wyposażenie, grafitowy metalik, stan bdb.
Polecam - 517 924 512
308179. Polo 2003 - sprawny, zarejestrowany, cena 11.500
zł. - 757 559 918
307368. Renault 19 - 94 rok, benzyna, biały, brak przeglądu i OC,
zarejestrowany, 1000 zł. - 601 924 778
305372. 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
308292. Renault Laguna, 95, gaz - 184 tys. km, benzyna, instalacja
gazowa ABS, alarm, centralny zamek z pilotem, immobilizer, 2
poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, nie wymaga wkładu
finansowego przegląd do 08.06.2010 roku - 790 506 490
307263. Renault Megane - 2009, 1.6, stan idealny, możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia auta w serwisie, na gwarancji,
cena 47900 - 501 035 988
305264. Renault Megane 97 rok + gaz - 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
306092. Renault Megane dci 2004 rok - 1,5 diesel, 2004 rok,
przebieg 53 000 km Pierwszy właściciel, kupiony w salonie JG.
Przeglądy serwis w salonie JG. Pełna dokumentacja, bezwypadkowy, garażowany - 500 210 277
306847. Renault Rapid - 96 rok, silnik 1,2 benzyna cena 1500 zł.
Auto sprawne, opłacone - 603 621 661
307453. Renault Scenic - 1999 rok, pojemność 1900 olej napędowy,
hal, stan bardzo dobry, zarejestrowany i ubezpieczony. Cena
13.500 zł. - 506 166 013

Audi 80 - B3 1990, 1.8 benzyna (pełny wtrysk), kat. sportowy
wydech REMUS i układ hamulcowy, ABS, nowe sprzęgło i klocki
hamulcowe, nowy akumulator, dorzucam car audio, 2500 zł. (do
negocjacji) - 663 640 281
Audi 80 B2 1.8 + gaz - 86 rok - koloru białego, centralny zamek,
alufelgi + opony letnie, felgi stalowe + opony zimowe, sportowy
tłumik, przyciemnione szyby, po wymianie rozrządu, itp. cena 2200
do negocjacji - 781 240 217
Audi 80 B3 benzyna - uszkodzona uszczelka pod głowicą, roczna
instalacja gazowa i hak, po wymianie przegubów, amortyzatorów,
klocków, końcówek drążków, blacha ocynkowana - 798 614 344
Audi 80 B4 - zadbana, 1,9 TD 1993 rok, w stanie bardzo
dobrym, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, komplet
opon - 695 376 452
Audi 80 LPG - Audi 80 LPG - 603 206 110
Audi 90 quattro 170 km - pełna opcja, wersja limitowana zarejestrowany z gazem - 501 235 078
Audi A3 - 96 rok - centralny zamek,ABS, elektryczne szyby, alufelgi,
zielony metalik sprowadzony z Niemiec, uszkodzony tylny zderzak,
cena 7 tysięcy - 664 194 036
Audi A4 - 1995 rok, atrakcyjny wygląd, cena 8500 zł. - 510
610 532
Audi A4 130 km diesel - stan b. dobry, kombi, rok 2001/02,
sprowadzony - 724 006 985

Eskort 1.4 + gaz - stan bardzo dobry lub zamiana na quad
- 506 384 694
Fiat 126p - OC do 30.08.2010, brak przeglądu, stan dobry cena
500 zł. do negocjacji lub zamienię - 695 430 884
Fiat 126p - sportowy wałek rozrządu, przewody wys. napięcia i
dużo innych części - 724 521 446
Fiat 126p - w bdb. stanie, po remontach silnika i blacharki, pali
na dotyk, spalanie w mieście to 4,5l/100 km. po opłacany, rok
produkcji 78, koła nowego typu, zderzaki czarne, oponki nowe,
cena 700 zł. - 661 901 740
Fiat 126p el - 1996 rok, oryginalny przebieg 45 tys. km 450
zł. - 796 913 718
Fiat Brava 1.9 TD - 1997, zielony metalik, 4x elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, 2 x airbag,ABS, klimatyzacja (sprawna), zarejestrowany, stan idealny. Cena 8900 zł. do negocjacji. - 605 915 882
Fiat CC 700 - rok produkcji 1997, srebrny, brak OC i przeglądu,
cena 650 zł. do negocjacji - 509 783 472
Fiat CC 704 - 800 zł. - ważny przegląd i OC lub zamienię na
większy - 507 563 841
Fiat CC 704 cm3 - 92 rok, opłacony, na chodzie 700z ł. - 518
581783
Fiat Cinquecento 704 cm3 - rok 1997, ważny przegląd i OC,
komplet kół zimowych, cena 1750 zł. - 666 054 127
Fiat Cinquecento 94 rok - czarny, 704ccm, brak OC, przegląd
ważny, cena 1400 - 790 684 277
Fiat Ducato - 2,5 diesel - rok produkcji 1996, blaszak. Stan
dobry - 604 685 401
Fiat ELX SX - rok 1996, pojemność 652, technicznie sprawny,
ubezpieczony, bez przeglądu, mały przebieg - 300 zł. - 887
095 801
Fiat Fiorino - bez dokumentów - 601 924 778/694 473 203
Fiat Seicento - 99 - pojemność 900, czerwony, nowe opony
zimowe, nowe tarcze i klocki hamulcowe, przebieg 147 TKM. Przegląd do 11.2010r. cena 2800 zł. Jelenia Góra - 663 981 750
Fiat Tempra tdi 1600 zł. - 92 rok, wspomaganie kierownicy, bez
korozji, 1.9 turbo diesel, pali na mrozie ważny przegląd i OC. Cena
1600 zł. - 727 227 917
Fiesta 1.1 - w całości lub na części - 506 384 694
Fiesta 91 - 1.1. Ważny przegląd i OC, stan dobry, cena 1500
zł. - 796 519 119
Focus za 9.999 - kombi diesel z 2000 rok, granatowy metalik,
klimatyzacja, elektryczne szyby i inne. Technicznie w super
stanie na nadwoziu kilka rys. Cena 9.999 zł. do opłat ok 1300
zł. - 793 608 323
Ford Escort ghia - kombi 96 rok, 1,6 benzyna. Stan dobry, ABS,
elektryczne szyby, lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, radio,
airbag, komplet opon, cena 2900 zł. do negocjacji - 508 101 097
Ford Festa 600 zł. - 1.1 kat. - 91 rok, OC do marca 2010,
przegląd do grudnia 2010.rok, auto nie pali, a ja nie mam czasu

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
by do niego zajrzeć, możliwość zakupu dodatkowych części +
gratis. - 792 224 740
Ford Fiesta - do ustawienia zapłon, 500 zł. - 791 577 537

Audi B3 - 1.8 + gaz - rok 89, OC 03.2010, przegląd 08.2010, 100%
sprawna, centralny + alarm, wspomaganie, radio z CD, 4 zimówki,
cena 2200 zł. do negocjacji lub zamiana - 793 969 607

Ford Fiesta 95 rok - zarejestrowany, ubezpieczony, kolor bordowy,
3 drzwiowy, 2 poduszki 1.800 zł. - 607 509 762

Audi B3 - diesel - czarny metalik, zarejestrowany w Polsce, 91 rok,
cena 1900 zł. - 604 899 303, 698 707 299

Ford Galaxy - 19 TDI 90 klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, dwie poduszki, cena około 12000 PLN itd. Szczecin
- 513 979 414

Audi B4 - 93 rok - pojemność 2l z gazem, elektryczne szyby i
lusterka, alufelgi plus stalowe, do poprawek lakierniczych, brak
ubezpieczenia i OC, cena 2.100 zł. do uzgodnienia - 663 023
982 695 382 906
Audi TT qatro LPG - 2000 rok, 4x4, skóra, klimatronic, alu 18 i 16
zima, srebrny, xenony, tylne lampy lexusa, ebd, ABS, asr, alarm
185 koni, nowa sekwencja itd., ważny przegląd i OC. Cena 34
tys. PLN - 727 227 917
Bmw 520i - 1997 - stan bdb., 4pp, abs, asc, klimatyzacja, banan
skóra, stan bdb., po serwisie 18499 (do negocjacji) - 782 779 997
Bmw E30 - kombi z gazem, po remoncie przedniego zawieszenia,
ważny przegląd, skończyło się OC. Cena 1600 zł. Do obejrzenia w
Pasieczniku - 695 624 910
Bmw E36 - 2.5 td, stan bdb., bez wkładu finansowego zarejestrowany, ubezpieczony - 694 054 544

Ford Galaxy - rok - 1996 za 10800 PLN - 503 123 616

Ford Galaxy - 1996, 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna LPG
(gaz), granatowy, 7 osobowy, ABS, elektryczne otwierane szyby,
klimatyzacja, poduszki powietrzne, RO, wspomaganie kierownicy - 504 122 633
Ford Granada 999 zł. - 601 924 778/694 473 203
Ford Mondeo - 1.8 rok produkcji - 1993 Hb. Gaz, klimatyzacja
sprawna, poduszka powietrzna elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zamek, blachy ocynkowane. Dwa kpl. opon
- 504 727 202
Ford Mondeo - X-Line rok produkcji 2004, 2,0 TDCi, 130km, 1-szy
właściciel kupiony w salonie, klimatyzacja autoalarm 6 x poduszek
powietrznych, wspomaganie, podgrzewana przednia szyba, OR
Ford srebrny. Cena do uzgodnienia - 503 063 330
Ford Probe, 93 rok - 2.5 v6 - najlepiej w całości - 501 259 736

Bmw E36 - 316i - 1993 pojemność - 1,6 benzyna + gaz wspomaganie ABS, kolor bordowy metalik, cena 6500 zł. - 600 062 698

Ford Sierra 2 litry - brak przeglądu i OC w całości lub na części
- 300 zł. - 722 022 845

Bmw E36 - sedan - 609 393 989
Bmw E46 - 323, 99 rok, LPG sekwencja, stan bdb., możliwa
zamiana - 601 698 950

Golf 1,9 TDI 1996 rok - zadbany, w ciągłej eksploatacji, silnik
pracuje równiutko, nie ma śladów rdzy, poduszka powietrzna,
wspomaganie, centralny zamek autoalarm - 504 746 526

Cinquecento 700 - zarejestrowany, rok 97, garażowany,
zadbany, czyste wnętrze, radio, immobilizer, cena 1200 - 698
707 299/604 899 303

Golf 2 - 1.3 - granatowy, 4 drzwiowy, szyberdach, pierwszy
właściciel w kraju, w ciągłej eksploatacji, po wymianie sprzęgła
- 605 038 511

Citroen XM TD - zarejestrowany, rok 93, pojemność 2100
turbo diesel, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek wspomaganie
kierownicy, 4 x elektryczne szyby, elektryczne fotele cena 2900
zł. - 604 899 303/698 707 299

Golf 2 - 1.8l - MK2 1.8l 90 km, sprowadzony, lecz możliwość
sprzedania bez papierów, brak kabli zapłonowych i akumulatora.
450 zł. - 693 639 858

Citroen ZX - autko po kolizji, kolor czerwony, po lekkim tuningu
optycznym, sportowy układ wydechowy, alufelgi, pojemność 1.4,
benzyna, środek zadbany, silnik w stanie bdb., cena 1500 do
negocjacji - 782 446 782
Clio 1.2 - w całości lub na części - 506 384 694
Cordoba - diesel 3200 zł. - 95 rok, zielony metalik, alufelgi,
wspomaganie kierownicy, ważny przegląd i OC, pali na mrozie,
cena 3200 zł. - 727 227 917
Corsa1,0 + gaz - + gaz 2002 rok, kolor biały, przebieg 137000 km.
Aktualny przegląd i OC Cena 8000 zł do negocjacji - 502 337 297

308130. Renault Scenic, 1,4 z gazem - z 1998 roku, po wymianie
płynów i paska, za 9500 zł lub zamiana z dopłatą - 788 235 788

Części do Astry F z 92 rok - części blacharskie, szyby, części
mechaniczne GG 4764255 - 505 288 212

305302. Renault Twingo - 1999, pojemność 1200 ccm, ważny
przegląd i OC. Stan bardzo dobry. Komplet opon letnich i zimowych z
felgami. Cena 4500 zł ( do małej negocjacji) - 697 295 706

Części do Tico - wszystkie z demontażu - 721 114 594

305685. Rover 220 td - 1996 rok, 150 tys. cena 8 tys. do negocjacji - 691 120 134

Enduro dr 350 - 1992 rok. 4200 zł. - 604 208 710

Daewoo Nexia super stan - rocznik 97,zarejestrowany, opłacony,
stan bardzo dobry, cena 3500 zł. - 507 930 010
Escort - 93 1,6 16v 93 rok, z instalacja gazową, 5 drzwiowy,
wspomaganie, centralny, szyberdach, opony zimowe, OC i przegląd
do maja 2010 lub zamienię - 691 995 838

Golf 2 - rok 1989, pojemność 1.3 benzyna, 4 drzwiowy, ważne
ubezpieczenie i przegląd, stan dobry, cena 1200 zł, proszę dzwonić
po 15:00 - 517 337 804
Golf 3 - 1.4 - 1994 rok - 3 drzwiowy, biały, nowe opony zimowe,
do samochodu dodaje zawieszenie sportowe więcej informacji
pod numerem GG 6492746, bądź mail martwa_papuga@
wp.pl - GG6492746
Golf 3 - 1.4 + LPG, rok produkcji 1992, ważny przegląd i OC
do 01.08.2010, alarm po wymianie tulei na wahaczach końcówki
drążka kierowniczego, po wymianie skrzyni biegów i całego
sprzęgła - 796 085 728
Golf 3 - 1.9 diesel, 203 tys. przebiegu, ospojlerowany, autoalarm,
centralny zamek, stan bardzo dobry, wymienione sprzęgło, ważne
OC i przegląd. Cena 4200 zł. (do negocjacji) - 723 529 406
Golf 3 - 1.9 tdi - auto po dachowaniu, ważne OC, silnik w stanie
BDB - 695 148 610
Golf 3 - 1994 rok, 1.6 benzyna atrakcyjna cena - 883 485
478, 888 058 682
Golf 3 - 3 - drzwiowy, śliwka metalik, rok produkcji 95, przebieg
189 tys., 1.8 benzyna, 90 KM, centralny zamek, wspomaganie
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ewelina? Świetnie!
Wprawdzie w cieniu srebra Adama Małysza, ale jednak w blasku sukcesu.
Cieszy ósme miejsce w olimpijskiej rywalizacji saneczkarek,
które wywalczyła Ewelina Staszulonek, zawodniczka
MKS Karkonosze Sporty Zimowe.
Konkurencję rozegrano w minioną środę. Dziesiąta po dwóch
przejazdach Ewelina Staszulonek w
kolejnych dwóch ślizgach poprawiła
swoją pozycję. W trzecim przejeździe uzyskała czas 41.948 sekundy
i awansowała o jedno oczko. W
czwartym ślizgu pojechała szybciej
o 0.64 sekundy i ostatecznie z łącznym czasem 2:47.621 zajęła ósme
miejsce w rywalizacji saneczkarek
na Igrzyskach w Vancouver.
Prowadzenie do końca utrzymała
Niemka Tatjana Huefner, srebro
wywalczyła Austriaczka Nina Reithmayer, a brąz przypadł Niemce

(arec)

Powiększenie
Ewelina pochodzi z Jarosławia koło Przemyśla. Kiedy miała roczek, jej rodzina
przeprowadziła się do Świeradowa Zdroju.
Tu – dorastając – zakochała się w górach i
w sportach zimowych. Ta pasja wyznaczyła
kierunek jej przyszłości. Ukończyła Szkołę

Od przegranej do sukcesu
Po porażce z Ruchem Chorzów piłkarki ręczne MKS
Finepharmu Jelenia Góra
pokonały Gościbię Sułkowice 34:25. W meczu z MTS
Kwidzyń miała rozstrzygnąć
się kwestia awansu do finału
Mistrzostw Polski juniorek.
Po okresie słabszej gry Finepharmu,
Gościbia wyrównała. Podopieczne
Mirosława Urama przebudziły się
dopiero przed przerwą. Pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 15:11
dla Finepharmu. Po zmianie stron na
boisku dominowały jeleniogórzanki. W
ciągu kilku minut wypracowały wysoką przewagę punktową, którą kontrolowały już do końca. Mecz zakończył się
zwycięstwem Finepharmu 34:25.
W piątkowym meczu juniorki Finepharmu musiały uznać wyższość
Ruchu Chorzów. Podopieczne Mirosława Urama dobrze rozpoczęły ten

Fot. Karolina

Triumf w stylu retro

W sobotę po raz piąty odbył się
Slalom Retro, sztandarowa impreza zimowa w Szklarskiej
Porębie. Na stoku przy
dolnej stacji wyciągu
na Szrenicę rywalizowali ze sobą zawodnicy ubrani
i zaopatrzeni w
sprzęt narciar-
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mecz. Po dwóch skutecznych akcjach
i trzech rzutach karnych Finepharm
prowadził 5:1. Później do głosu doszły
zawodniczki Ruchu, które zdołały wyrównać. Pierwsza połowa zakończyła
się wynikiem 12:12.
Jednym z powodów porażki było
zmęczenie w zespole jeleniogórskim,
który miał zdecydowanie krótszą ławkę
rezerwowych. Nasze nie potrafiły w
końcówce oddać celnego rzutu. Na
dodatek Ruch wykonywał dwa rzuty
karne, które zostały zamienione na
bramki. Mecz zakończył się przegraną
Finepharmu 24:27.

Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i
zaczęła osiągać znaczące sukcesy w barwach
klubu MKS Karkonosze Sporty Zimowe, gdzie
rozwija swoje predyspozycje saneczkarskie .
W 2002 roku weszła w skład kadry narodowej. W poprzednich Igrzyskach Olimpijskich
w Turynie zajęła 15 miejsce. Obecnie studiuje

na Akademii Wychowania Fizycznego, do
której dostała się w trakcie rehabilitacji po
przykrym wypadku (Cesana 23.10.07),
który wyeliminował Ewelinę z całego sezonu
2007/2008. Jak widać zawodniczka jest już
w pełni sił. Gratulujemy sukcesu i życzymy
kolejnych osiągnięć!

Ogień za mocny dla Kolegium
Siatkarze Kolegium Karkonoskiego
Jelenia Góra przegrali wyjazdowe
spotkanie w Żmigrodzie z miejscowym
Ogniem 1:3.
Nie powiódł się wyjazd siatkarzy
IV ligowego Kolegium Karkonoskiego
do Żmigrodu. Podopieczni Wojciecha
Lary wygrali pierwszego seta 25:23.
Niestety kolejne należały do gospodarzy.

Najbardziej zacięta walka wywiązała
się w trzecim secie, którego Ogień
Żmigród wygrał 32:30. Niestety nasi
akademicy spadli na trzecie miejsce w
tabeli czwartej ligi.
ULKS Ogień Żmigród – KU AZS
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra 3:1
(23:25) (25:22) (32:30) (26:24)

(arec)

Olimpijsko pod Śnieżką

(arec)
W drugim z piątkowych meczy grupy I obecny Mistrz Polski MTS Kwidzyń pokonał Gościbię
Sułkowice 34:16, a sobotnim spotkaniu Ruch pokonał MTS. Chorzowianki zapewniły sobie
awans do turnieju finałowego, drugiego z finalistów miał rozstrzygnąć niedzielny mecz Finepharmu z MTS Kwidzyń. W momencie oddawania numeru do druku nie znaliśmy jeszcze
rezultatu tego spotkania.

Od wtorku Karpacz gości młodych
zawodników, biorących udział w XVI
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Zimowych. Na „Orlinku” w
rywalizacji skoczków wśród juniorów
starszych najdalej skakali zawodnicy
AZS Zakopane: Jakub Kot z notą łączną
249,5 pkt oraz Maciej Kot z notą 248,5
pkt. W rywalizacji juniorów młodszych
najlepsi byli zawodnicy SMS Zakopane
znani z występów w Pucharze Świata.
Wygrał Grzegorz Miętus z notą łączną
255 punktów. Na skoczni o punkcie
konstrukcyjnym wyznaczonym na 85

metrze Grzegorz skoczył 91,5 metra.
Drugi był Klimek Murańka, który także
przeskoczył punkt „K” i lądował na 91
metrze. Klimkowi zabrakło jednak 3
punktów do zwycięskiego Grzegorza
Miętusa w nocie łącznej zwodów. Marcin Szota z KS Śnieżka Karpacz zajął
miejsce 28. W kombinacji norweskiej
po dwóch dniach rywalizacji wśród
juniorów starszych prowadził Adam
Cieślar z Wisły Ustronianka, a wśród
juniorów młodszych Andrzej Gąsienica
z Wisły Zakopane.

(arec)

ROGATE SZALEŃSTWO W BIAŁYM PUCHU
Trzydzieści cztery załogi z
Polski i Czech wzięły udział
w kolejnych zawodach, które
odbyły się w minioną sobotę
w ramach Ligi Sań Rogatych
w Kowarach. Wszyscy bawili
się świetnie, o czym świadczyły uśmiechnięte miny
uczestników i obserwatorów
ich zmagań.

Przy Sztolniach w Kowarach
zebrało się kilkaset osób, które
postanowiły oddać się białemu
szaleństwu. Jedni zdecydowali się
ski z lat 50. czy 60. Nieco wcześniej, zjechać na saniach, drudzy chcieli
cztery drużyny z miast przyjaciół po prostu spędzić wolny czas w
Radiowej Trójki wzięły udział w kilku pięknym miejscu, oddalonym od
konkurencjach. Dzień upłynął pod
znakiem dobrej zabawy, śmiesznych sytuacji oraz dużej
dawki sportowych emocji.
W Turnieju Miast Przyjaciół Trójki pierwsze miejsce
zajęły ex aequo zespoły ze Szklarskiej
Poręby i Augustowa. W V Slalomie Retro w kategorii kobiet zwyciężyła Maria
Misztal, wśród mężczyzn – Waldemar
Bobowski. Najlepsi zawodnicy otrzymali nowoczesne narty z wiązaniami
firmy Salomon o łącznej wartości kilku
tysięcy złotych.

(Karolina)
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miejskiego zgiełku. Atmosfera była
więc wyjątkowa, wszystkim dopisywały świetne humory.
Zawodnicy swoje możliwości
zaprezentowali nie tylko w zjeździe
na saniach. Ich zadaniem był także
rzut kulką śniegową do dzwonka,
wiązanie knebla oraz cięcie drewna
na czas. Musieli wykazać się także
wiedzą z zakresu historii zjazdów
saniami rogatymi.
– Sam zjazd nie był tak trudny
i czasochłonny jak cięcie drewna
na czas, przy tym trzeba było się
naprawdę napocić. Z tym, że jest to
świetna zabawa dla całej rodziny,
cieszymy się, że mogłyśmy tutaj
przyjechać i wziąć udział w zjeździe.

Wcześniej nie miałyśmy pojęcia, że
coś takiego odbywa się w Karkonoszach, ale informacje na ten temat
przekazała nam zaprzyjaźniona
osoba – mówią Anita Krasnodębska i
Edyta Gugała, turystki z Mazowsza.
Podczas zawodów nie zabrakło
także ekipy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wzięły w nich udział
dwie niepełnosprawne młode osoby.
Bawiły się świetnie i niejedna osoba
mówiła, że spisały się na medal.
W minionym zjeździe udział
wzięła także niżej podpisana nasza dziennikarka.
Jej ekipie nie udało się
celnie trafić śnieżką w
dzwonek, ale za to trafnie
odpowiedziała na wszystkie trzy pytania związane
z historią zjazdów na
saniach rogatych. Po wyczerpujących zawodach
na uczestników czekała
ciepła strawa i gorąca

herbata. Serwowano pyszny bigos i
pieczone nad ogniskiem kiełbaski.

Anna Pisulska

W Lidze Sań Rogatych może wziąć udział każdy chętny. Wystarczy wypełnić formularz
rezerwacji na stronie www.kowary.pl/pl/liga-san-rogatych-2009-2010 i przyjechać do
Kowar w śnieżną sobotę na godzinę 12:00. Kolejne zawody odbędą się za tydzień. Udział w
imprezie jest bezpłatny.
Impreza uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Fot. Ania

Bardzo dobry start odnotowały w
minioną środę polskie biathlonistki na
Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver.
Przyczyniła się do tego świetna postawa Agnieszki Cyl. Biathlonistka MKS
Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia
Góra z każdym kolejnym występem w
Vancouver osiąga coraz lepsze rezultaty. W dzisiejszym biegu na 15 kilometrów Agnieszka Cyl zajęła 7. miejsce.
Istotnym elementem wyścigu było
dziś strzelanie. Każdy niecelny strzał
skutkował doliczeniem 1 minuty
karnej do czasu uzyskanego podczas
biegu. Zawodniczka Karkonoszy w
czterech strzelaniach spudłowała tylko raz i gdy zbliżała się do mety pachniało nawet medalem. Ostatecznie
Polka zajęła siódme miejsce z czasem
42:32.5. Zwyciężyła Norweżka Tora
Berger, która uzyskała czas 40:52.8.
Jeszcze bliżej podium była Weronika
Nowakowska, która spudłowała
dopiero w czwartym strzelaniu i bieg
ukończyła na 5 pozycji.

(arec)

Fot. R. Ignaciak

Cyl blisko celu

Natalie
Geisenberger.

PLEBISCYTY

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Finał coraz bliżej!
Plebiscyt PLUS ROKU 2009 wchodzi w kolejną fazę, która prowadzi już bezpośrednio do mety. Znajduje się ona w Hotelu Fenix,
do którego 10 marca (godz. 17) zaprosimy naszych bohaterów
i Was, Czytelnicy, na skromną uroczystość ogłoszenia wyników
i wręczenia wyróżnień tym, których wybierzecie. Dziś
ostatni kupon, ale głosować możecie w Internecie i
SMS-ami do 5 marca.
Póki co, w internetowej klasyfikacji, którą przedstawiamy poniżej,
prowadzi Zbigniew Leszek, lider jeleniogórskich cyklistów . W klasyfikacji
„gazetowej” na czele jest Cesarzowa
Teatrów Ulicznych Alina Obidniak.
Zgromadziła już 69 głosów! Na drugim miejscu dzielnie trwa śpiewaczka
Anna Skóra (45 głosów). Zygmunt
Korzeniewski (24 kupony) jest trzeci.
Za nim – Marcin Zawiła (22).
Marian Piasecki ma 13 głosów,
Stanisław Firszt – 12, Regina Chrześcijańska i Joanna
M o r yc ( p o
12) Zuzanna Dziedzic (7)
i Andrzej
Więckowski
(6), Jacek
Grondowy (5),

Fot. Konrad Przezdzięk

Klasyfikacja internetowa z 16 lutego
1. Zbigniew Leszek - 106
2. Zygmunt Korzeniewski - 45
3. Marcin Nowakowski - 41
4. Marian Piasecki - 30
5. Jadwiga Reder-Sadowska - 20
6. Anna Skóra - 19
7. Łukasz Duda - 16
8. Joanna Moryc - 11
9. Regina Chrześcijańska - 11
10. Alina Obidniak - 10
11. ks. Andrzej Bokiej - 8
12. ks. Bogdan Żygadło - 8
13. Marcin Zawiła - 8
14. Paweł Krzaczkowski - 8
15. Grzegorz Rybarczyk - 6
16. Stanisław Dąbrowski - 6
17. Danuta Razmysłowicz - 5
18. Agnieszka Romanowska - 4
19. Eugeniusz Gronostaj - 3
20. Jacek Grondowy - 3
21. Piotr Grosman - 3
22. Andrzej Więckowski - 2
23. Jan Koprowski - 2
24. Jan Owczarek - 2
25. Krzysztof Bosek - 2
26. Leszek Gański - 2
27. Adam Spólnik - 1
28. Artur Zych - 1
29. Bogdan Koca - 1
30. Bolesław Osipik - 1
31. Cezary Wiklik - 1
32. Elżbieta Kotlarska - 1
33. Jacek Musiał - 1
34. Jiri Nosalek - 1
35. Małgorzata Kasztelan - 1
36. Robert Futerhendler - 1
37. Tadeusz Kuta - 1
38. Zuzanna Dziedzic – 1

Anna Chmura (4), Danuta
Razmysłowicz (3), Tadeusz
Wnuk (3), Jadwiga Reder-Sadowska,
Robert Futehendler, Piotr Grosman
– zgromadzili także po trzy kupony.
Krzyś Bosek dostał dwa głosy, Bolesław Osipik – 1. Zgłoszono także kandydaturę Ryszarda Rzepczyńskiego
(1) oraz Sandry Nejranowskiej-Białki
(1). Kto wygra? Okaże
się po podsumowaniu
wszystkich
głosów.

(RED)

Liderka Alina Obidniak z Marcinem
Nowakowskim (3. miejsce w głosowaniu
sieciowym)

Zbigniew Leszek podbił
serca internautów.
Macie Państwo także możliwość wysyłania
SMS-ów (koszt 1 zł plus VAT) na swoich
faworytów. Wiadomość należy wysłać na
numer 7116 o treści : PT.PS: imię i nazwisko
wybranej osoby.
Przykład: PT.PS: Anna Kowalska

W tym tygodniu prezentujemy
naszego pierwszego „zawodnika”.
Do czytelników uśmiechają się
Rozpoczynamy drugą edycję plebiscytu, w którym macie Państwo szansę wyróżnić pla- prosząc o głos na ich placówkę
cówki przedszkolne. Jest okazja do rewanżu za pierwsze wydanie naszej zabawy, które maluchy z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 przy ulicy
zakończyliśmy w czerwcu 2008 roku. Przed nami znów trzy miesiące emocji!
Fot. Angela

WYBIERZCIE PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE!

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

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

Junaków 2A w Cieplicach. Wspólnie
z nimi zachęcamy do głosowania.
Do integracyjnej „czternastki”
uczęszcza setka dzieci, które zostały podzielone na pięć oddziałów.
Na ich bezpieczeństwem i rozwo-

jem czuwa jedenastu nauczycieli
i pięciu pedagogów wspomagających. Oprócz nich są jeszcze
specjaliści. Dyrektorem jest zaangażowana całym sercem i duszą
w dobro swoich podopiecznych
Joanna Konopka. Jest to jedyna
placówka w mieście uczęszczają
dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne.
Dzięki pozyskaniu środków
PFRON, w „czternastce” prowadzone są zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej. Korzystają będą z nich
dzieci o specyficznych trudnościach
i z zaleceniem do takiej terapii oraz
dzieci z tzw. grupy zagrożenia ryzykiem niepełnosprawności.

(Angela)
KUPON
PLEBISCYTOWY
Przyjazne
przedszkole to:
………………..................
.......................................
.......................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
email...............................
.......................................
...............................
..............................
. ............................... .
...............................
..............................

Wszystkie maluchy uczęszczające do tego przedszkola są niezwykłe, a ich
placówka zasługuje na Państwa głos.

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)
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